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Inleiding
De fractie SCP-CU heeft op 13 januari aan het college vragen gesteld over het inkopen
van goederen en diensten van lokale ondernemers. Zij geven het volgende aan:

We krijgen vragen van lokale ondernemers in onder andere het loonwerk en
grondverzet dat waarom zij niet worden uitgenodigd voor werkzaamheden binnen
de gemeente. Zij infomeren ons dat ze geen uitnodigingen krijgen om
bijvoorbeeld om een voorstel en/of offerte te leveren. Ze hebben het gevoel te
worden genegeerd. Dit brengt de fractie tot het stellen van de volgende vragen:
1. Vraag: Herkent het college zich in het beeld wat door lokale ondernemers in
loonwerk en grondverzet wordt geschetst?
Antwoord: Het college kent de geluiden, maar kan het beeld dat wordt geschetst

duiden. Lokale ondernemers krijgen, conform het geldende aanbestedingsbeleid,
de voorkeur bij enkelvoudige en meervoudig onderhandse aanbestedingen.
aanmerking te komen voor toekomstige opdrachten.
2. Vraag: welk beleid hanteert het college ten aanzien van inkoop en
aanbestedingen als het gaat om lokale ondernemers?
Antwoord: Het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid bestaat sinds 2009 en is

een aantal keer geactualiseerd. Ten aanzien van lokale economie en MkB/ZZP is
in dit beleid het volgende opgenomen:
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a. de gemeente heeft oog voor de lokale economie, zonder dat dit tot

enigerlei vorm van discriminatie van ondernemers leidt.
In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een
meervoudig onderhandse offerteaanvraag volgens de geldende wet- en
regelgeving is toegestaan, kan rekening worden gehouden met de lokale
economie en lokale ondernemers. Discriminatie moet daarbij worden voorkomen
en de gemeente moet niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale
Inkoop.
b. de gemeente heeft oog voor het midden- en kleinbedrijf (MkB/ZZP).
Uitgangspunt is dat alle ondernemers gelijke kansen moeten krijgen. De
gemeente houdt echter bij haar inkoop de mogelijkheden voor het midden- en
kleinbedrijf in het oog. Dit kan de gemeente doen door gebruik te maken van
percelen in aanbestedingen, het toestaan van het aangaan van combinaties en
onderaanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het
hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria.
3. Vraag: Kan het college ons informeren op welke wijze zij de afgelopen periode
in de praktijk uitvoering heeft gegeven aan dit beleid?
Antwoord: Loonwerk en grondverzet worden meestal niet apart aanbesteed en

maken vaak onderdeel uit van bijvoorbeeld het bouwrijp maken, woonrijp maken,
groot onderhoud of reconstructies. Voor de aanbesteding van deze werken heeft
de vakafdeling een shortlist van lokale en regionale ondernemers. Dit is een
dynamische lijst en zeker niet uitputtelijk. Op basis van Past Performance worden
aannemers in een project beoordeeld op kwaliteit. Aspecten als veiligheid,
communicatie, netheid van werken en administratie komen daarbij aan de orde
en worden gedurende het project beoordeeld door minimaal drie
projectmedewerkers, onafhankelijk van elkaar. Het belang van Past Performance
is als volgt:
De gemeente krijgt meer inzicht in welke opdrachtnemers goed presteren
bij het uitvoeren van hun opdracht;
Opdrachtnemers die (constant) goed presteren maken meer kans om
uitgenodigd te worden om deel te nemen aan een onderhandse
aanbesteding;
De gemeente kan beter verantwoorden hoe zij komt tot de keuze van
uitgenodigde partijen;
Opdrachtnemers worden op een uniforme wijze door de gemeente
beoordeeld;
Opdrachtnemers met een hoge ranking maken een grotere kans om
uitgenodigd te worden voor deelname aan een onderhandse
aanbesteding dan wel meer kans op gunning van een opdracht uit de
hand;
Faalkosten te verminderen.
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De shortlisten bestaan uit partijen die zich bewezen hebben vakkundig te zijn in
de betreffende discipline. Het spreekt voor zich dat straatwerk andere kwaliteiten
vraagt dan asfaltwerk of rioolwerk.

die van nog niet eerder beoordeelde partijen. Nogmaals de shortlisten zijn
daarom niet uitputtend en in de selectieprocedures blijft ruimte voor jonge,
vernieuwende - en onbekende - opdrachtnemers om mee te dingen naar
toekomstige opdrachten.
Specifiek ten aanzien van loonwerk en grondverzet moet worden geconcludeerd
dat deze werkzaamheden zich in de afgelopen periode zeer beperkt hebben
voorgedaan. Binnen de huidige grondexploitaties zijn alle gronden in het verdere
verleden bouwrijp gemaakt (De Verwondering, Schoterhoek II, Langeraar Oost)
of bevindt het project zich nog in de voorbereidingsfase (Buytewech Noord). De
verwachting is echter dat door de versnelde woningbouw er binnen afzienbare
tijd nieuwe projecten in uitvoering gaan, waarbij grondverzet plaats vindt.
4. Vraag: Zijn deze signalen voor het college om haar beleid ten aanzien van
inkoop van goederen en diensten in relatie tot lokale ondernemers te herzien?
Antwoord: Het college conformeert zich aan het geldende inkoop- en

aanbestedingsbeleid en ziet op dit moment geen reden om hier vanaf te wijken.
Zoals eerder aangegeven zijn lokale en regionale partijen van harte welkom om
zich aan te melden bij de betreffende vakafdeling(en), waarna de mogelijkheid
bestaat om uitgenodigd te worden op toekomstige opdrachten. Het spreekt voor
zich dat een screening, in welke vorm dan ook, deel uit maakt van de toelating.
Wij danken de raad voor het stellen van deze vragen omdat dit ook ons scherp
houdt bij de totstandkoming van de aannemerselectie bij werken en uitvoering.
Nogmaals roepen wij dan ook de aannemers op om zich te melden bij de
vakafdeling Beheer Openbare Ruimte.
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