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Onderwerp: Raadsbrief beantwoording schriftelijk vragen Christen Unie Duurzaam inkopen

Geachte leden van de raad,

In de ‘duurzaamheidsvisie 2019-2022’ en in het ‘inkoopbeleid en contractmanagement 2020-2023’ 
zijn doelstellingen opgenomen over ‘duurzaam inkopen’.
Op 3 maart 2021 zijn naar aanleiding hiervan door de fractie van de Christen Unie de volgende 
schriftelijke vragen (art. 33 RVO) door u aan het college gesteld;

Met betrekking tot de duurzaamheidsvisie/ maatschappelijk verantwoord inkopen:

1. Doen we dat bij alle inkopen of aanbestedingen?

2 Hebben alle afdelingen inmiddels de benodigde instrumenten in handen?

3 In hoeverre wordt de eerder gebruikte externe klankbordgroep bij de uitvoering betrokken?

Met betrekking tot het inkoopbeleid en contractmanagement, meer specifiek:

4 In welke projecten vinden we vastgestelde doelstellingen terug en hoe zijn deze 
geïmplementeerd in de inkoopvoorwaarden? 

5 Met name het bevorderen van de lokale economie, social return en maatschappelijk 
verantwoord investeren waren uitgangspunten van beleid. Hoe zien we deze terug en 
waaruit blijkt dit concreet?

6 De beleidsregels zijn ongeveer een jaar geleden vastgesteld. Een eerste evaluatie lijkt ons 
gewenst. Wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten?

Op de volgende pagina’s gaan wij in op de beantwoording van uw vragen.



Met betrekking tot de duurzaamheidsvisie/ maatschappelijk verantwoord inkopen:

1. Doen we dat bij alle inkopen of aanbestedingen?

Antwoord vraag 1
Zie het antwoord op vraag 4 en 5. 

2. Hebben alle afdelingen inmiddels de benodigde instrumenten in handen?

Antwoord vraag 2
Ja, de mogelijkheid om invulling te geven aan duurzaamheid, het in of zo dicht mogelijk bij de 
gemeente(grenzen) wegzetten van opdrachten en het bewust leveren van een bijdrage door 
opdrachtnemers aan het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt, zijn verweven in onze inkoopprocedures en (juridische) documenten. 

3. In hoeverre wordt de eerder gebruikte externe klankbordgroep bij de uitvoering betrokken?

Antwoord vraag 3
De externe klankbordgroep die destijds bij het opstellen van de duurzaamheidsvisie was betrokken, 
is na het afronden van de visie opgeheven. Bij de deelnemers aan de klankbordgroep zat overigens 
niet zozeer een persoon met specialistische kennis over ‘duurzaam inkopen’. Met een aantal 
deelnemers is af en toe wel contact op andere thema’s. Maar de externe klankbordgroep is als 
geheel dus niet langer betrokken.

4. In welke projecten vinden we vastgestelde doelstellingen terug en hoe zijn deze 
geïmplementeerd in de inkoopvoorwaarden? 

5. Met name het bevorderen van de lokale economie, social return en maatschappelijk 
verantwoord investeren waren uitgangspunten van beleid. Hoe zien we deze terug en 
waaruit blijkt dit concreet?

Antwoord vraag 4 en 5
In alle stappen van het inkoopproces worden weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van de 
balans tussen de sociale, ecologische en economische aspecten. Echter de basis voor alle aspecten 
wordt gelegd in de voorbereiding, door vroegtijdig in de besluitvorming duurzame, sociale 
aspecten, ecologische en economische aspecten te betrekken en eventueel door een marktanalyse 
de uitvoerbaarheid te toetsen.



Hieronder wordt ingegaan specifiek op die onderdelen die u in de vragen 4 en 5 heeft gesteld. Aan 
de hand van voorbeelden geven wij u inzicht in de wijze waarop op dit moment gehandeld wordt – 
zonder daarbij volledig te willen zijn – en waar mogelijk worden u concrete voorbeelden 
gepresenteerd. 

De Gemeente heeft oog voor de lokale economie
In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhands 
offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden 
met de lokale economie en lokale (potentiële) opdrachtnemers. Discriminatie wordt daarbij 
voorkomen en de gemeente laat hierbij niet onnodig regionale, nationale, Europese of mondiale 
kansen liggen. ‘Local sourcing’ kan, in voorkomende gevallen, bijdragen aan de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van inkoop. 
In de praktijk betekent dit dat de inkoopadviseur in de voorbereiding naar het wegzetten van de 
opdracht op de markt, samen met de organisatie kijkt waar er kansen en mogelijkheden liggen voor 
lokale (binnen de gemeente Midden-Groningen gevestigde) ondernemers. Deze doelstelling heeft 
onder andere een vaste plaats gevonden in het startformulier (de eerste stap tot het opstarten van 
het inkoopproces) en maakt daarmee onderdeel uitmaakt van het Inkoopproces. Het is en blijft 
echter ook overigens een ontwikkeling om steeds meer vanuit Inkoop aan de voorkant mee te 
denken. Dit betekent meedenken met de interne klant om zo goed mogelijk sociaal 
maatschappelijk en verantwoord in te kopen. 

Lokaal ondernemerschap
De gemeente houdt lokale ondernemers in het oog door gebruik te maken van kleinere percelen in 
aanbestedingen, daar waar mogelijk en toepasselijk, door het toestaan van het aangaan van 
combinaties en onder-aanneming, het verminderen van de lasten en het voorkomen van het 
hanteren van onnodig zware selectie- en gunningscriteria. 
De diverse mogelijkheden die er zijn, zijn standaard opgenomen in de offerteaanvraag. Daardoor 
wordt bewust op voorhand bij élke opdracht die op de markt wordt weggezet aandacht en ruimte 
gecreëerd om mee te dingen naar opdrachten van de gemeente. 
Een concreet voorbeeld hiervan is het Platform ‘Groningen huurt in’. In de praktijk betekent dit 
dat op dit moment personele behoeften via ‘Groningen huurt in’ op de markt gezet worden. Een 
laagdrempelig platform voor Noord-Nederland waar zowel ZZP-ers als detacheringsbureaus vanuit 
een gelijkwaardige positie kunnen meedingen naar opdrachten.
De gemeente heeft geen zicht op de grootte van de bedrijven die meedingen. Er is wel zicht op 
waar de bedrijven gevestigd zijn en hoeveel leveranciers en omzet ten opzichte van het totale 
beïnvloedbare inkoopvolume (EUR 94.969.950,96) in 2020 is besteed. Zie hieronder:

Totalen 
geografische 

spreiding 2020
Afstand Valuta Aantal 

crediteuren
Percentage % 
crediteuren

Bedrag excl. 
BTW

Percentage % 
bedrag

Binnen 30 km EUR 823 50,1 69.419.727,75 73,1
Buiten 30 km EUR 821 49,9 25.550.223,21 26,9
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Ruim 70% van alle uitgaven wordt in een cirkel van 30 kilometer in en rond Midden-Groningen 
uitgezet bij leveranciers. Dit is ten opzichte van landelijk bekende cijfers een zeer hoog 
percentage. 

Social Return
In een Europese aanbestedingsprocedure maakt Social Return standaard onderdeel uit van het 
Inkoopproces. 
In het Programma van Eisen dat hoort bij de offerteaanvraag wordt aangegeven in welke mate de 
opdrachtnemer een bijdrage levert aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt. Over het algemeen gelden daarbij de volgende percentages:

 5% van de bruto aanneemsom is bedoeld voor Social Return;
 2% van de bruto aanneemsom, indien de bruto loonkosten minder zijn dan 30% van de bruto 

aanneemsom. (Bron: Inkoopbeleid Midden-Groningen en Leidraad Social Return voor 
Inkopers).

De ondernemer aan wie de opdracht wordt gegund, levert bij de inkoopadviseur altijd een plan van 
aanpak in waarin staat beschreven op welke wijze de ondernemer voornemens is invulling te gaan 
geven aan Social Return. Dit stuk wordt gebruikt als praatstuk tussen Midden-Groningen en de 
betreffende ondernemer.  
Tevens wordt de ondernemer aan wie de opdracht is gegund aangemeld bij het monitoringssysteem 
van Social Return Monitor (Werk InZicht). In dit monitoringssysteem wordt ten tijde van de duur van 
het uit te voeren werk/dienst/levering “live” meegekeken naar de ingezette Social Return. Indien 
nodig wordt bijgestuurd. 
In de regel geldt dat bij ongeveer 80 tot 85% van de Europese aanbestedingen de Social Return eis 
wordt toegepast (zie bijgevoegde rapportage van Werk In Zicht).

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen/Investeren
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en daarmee bijdragen aan de realisatie van de 
maatschappelijke doelstellingen van de gemeente.
De gemeente heeft een grote rol bij de aanpak van belangrijke maatschappelijke en sociale 
vraagstukken. De gemeente wil bij de inkopen waar mogelijk een bijdrage leveren aan het oplossen 
daarvan. Door Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt de gemeente bij aan het 
verwezenlijken van de Duurzame Ontwikkelingsdoelen op de drie pijlers mens, economie en milieu.
Op de sociale (Social Return) en economische (lokale economie) is hiervoor reeds nader ingegaan. 
Bij het Maatschappelijk Verantwoord Inkopen worden, aanvullend, milieuaspecten toegepast die 
het meest relevant zijn voor het in te kopen werk, goed en/of dienst.  Denk hierbij aan:

 Klimaatbewust inkopen Waar mogelijk zullen ondernemers gevraagd worden op 
welke wijze zij bijdragen aan CO2-beperking.

 Biobased inkopen De gemeente zal daar waar mogelijk en gewenst biobased 
producten inkopen.

 Circulair Inkopen: Bij circulair inkopen wordt het inkoopinstrument ingezet om 
productie en (her)gebruik van producten en diensten te stimuleren en daarmee de 
transitie naar een circulaire economie te bevorderen.
De gemeente zal bij inkopen en aanbestedingen waar mogelijk het hergebruik van 
materialen en afvalreductie vereisen.

 Internationale Sociale Voorwaarden De gemeente zal waar mogelijk bij inkopen 
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en aanbestedingen de ISV (Internationale Sociale Voorwaarden) van toepassing 
verklaren. In de offerteaanvraag zal waar mogelijk de gemeente de ISV opnemen 
als uitvoeringseisen.

 Fairtrade Gemeente De gemeente is bezig Fairtrade Gemeente te worden en 
handelt dienovereenkomstig. Dit betekent dat in voorkomende aanbestedingen 
voorwaarden opgenomen worden die leiden tot eerlijke handel.

In hoeverre deze onderdelen deel uitmaken of hebben gemaakt van de aanbestedingen, wordt op 
dit moment niet gemonitord. Streven is om ook dit onderdeel, in lijn met de doorontwikkeling van 
de uitvoeringsorganisatie als professionele inkooporganisatie, te borgen vanaf medio 2022.

6. De beleidsregels zijn ongeveer een jaar geleden vastgesteld. Een eerste evaluatie lijkt ons 
gewenst. Wanneer kunnen we deze evaluatie verwachten?

Antwoord vraag 6
Een volledig antwoord op de vraag in hoeverre de gemeente bij het inkoopproces concreet de 
doelen van het inkoopbeleid, bijvoorbeeld ten aanzien van duurzaamheid, heeft weten te 
implementeren, en tot welke resultaten heeft geleid, is op dit moment niet te geven. 
De reden hiervoor is dat het inkoopbeleid van Midden-Groningen in april 2020 is vastgesteld door de 
raad. Dat betekent dat de uitvoeringsorganisatie krap een jaar onderweg is met de uitvoering 
daarvan. Om een gedegen beeld te kunnen presenteren van de op de markt gezette opdrachten en 
de bijdrage hiervan aan de gestelde doelen, wordt een evaluatie eerst medio 2022 opgepakt. 
Doelstellingen in de duurzaamheidsvisie en acties die voortkomen uit de duurzaamheidsvisie 
worden eveneens geëvalueerd. Over de stand van zaken Duurzaamheidsvisie wordt u op korte 
termijn geïnformeerd. Daarnaast is het streven om over de duurzaamheidsvisie zoveel als mogelijk 
te rapporteren in de reguliere P&C cyclus. 

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen

A. Hoogendoorn H.J.W. Mulder
Burgemeester Gemeentesecretaris


