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1. Voorstel 

 Besluiten tot het vaststellen van het ‘Inkoop- en contractmanagementbeleid 2020 - 2023 

gemeente Midden-Groningen’. 

 

2. Inleiding 

In het kader van enerzijds de harmonisatie van de ‘Beleidsregels inkoop en aanbesteden 2017 – 

2020 Hoogezand-Sapemeer, Slochteren en Menterwolde’ en anderzijds de professionalisering van de 

inkoop- en contractmanagementfunctie zoals verwoord in de visie ‘Inkopen doe je met elkaar’ is 

een nieuw inkoopbeleid noodzakelijk geworden. 

3. Publiekssamenvatting 

Voor de gemeente Midden-Groningen is het belangrijk om aandacht te besteden aan de (verdere) 

professionalisering van de inkoop- en aanbestedingspraktijk in het licht van doelmatigheid, 

doeltreffendheid, rechtmatigheid en integriteit. Een professioneel inkoop- en aanbestedingsbeleid 

legt de doelen vast die de gemeente Midden-Groningen met inkoop wil nastreven. Inkoop draagt 

niet alleen bij aan mogelijke besparingen, maar geeft tevens zichtbare verbeteringen van de 

kwaliteit van opdrachten en de monitoring ervan. En streeft hierbij naar een optimale prijs-

kwaliteitverhouding. Denk hierbij ook aan efficiënte, innovatieve en duurzame oplossingen. 

Het onderhavige beleid is bedoeld voor de burgemeester, wethouders, raadsleden en 

gemeenteambtenaren die op welke manier dan ook (beleidsmatig, beheermatig, controlematig) te 

maken hebben met inkoop en aanbesteding en het monitoren van contracten die hieruit 

voortvloeien. Daarnaast zorgt het ervoor dat derden op de hoogte zijn van de doelstellingen, 

uitgangspunten en procedures die de gemeente Midden-Groningen bij haar inkopen, het managen 

van contracten en het managen van samenwerkingsrelaties hanteert. 
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4. Bevoegdheid van de raad 

Op grond van artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht is de raad bevoegd het kader stellende 

‘Inkoop- en contractmanagementbeleid 2020 - 2023 gemeente Midden-Groningen’ vast te stellen. 

5. Beoogd effect 

De Gemeente wil met dit Inkoop- en aanbestedingsbeleid de ambities uit het coalitie akkoord 

‘samen komen we verder’ (2018-2022) en de voorjaarsnota 2018 concretiseren en de volgende  

algemene doelstellingen realiseren: 

a. Rechtmatig en doelmatig Inkopen zodat gemeenschapsgelden op controleerbare en 

verantwoorde wijze worden aangewend en besteed. 

b. Het creëren van de meest maatschappelijke waarde (doeltreffendheid) voor de publieke 

middelen. 

c. Een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en opdrachtgever zijn. 

d. Maatschappelijk Verantwoord Inkopen en daarmee bijdragen aan de realisatie van de 

maatschappelijke doelstellingen van de Gemeente. 

e. Een continue positieve bijdrage leveren aan het goed presteren van de Gemeente. 

f. Administratieve lastenverlichting voor zowel de Gemeente als voor Opdrachtnemers. 

 

Meer specifieke doelstellingen zijn o.a.: 

 

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 

MVI is het bewust en structureel expliciet maken van duurzaamheidaspecten in alle inkoop. Het 

doel is een significante bijdrage te leveren aan het realiseren van economische-, sociale- en 

milieubeleidsdoelstellingen van de Gemeente en de maatschappij als geheel vanuit een 

voorbeeldfunctie. Het college van burgemeester en wethouders heeft dit nader uitgewerkt in  

de ‘Duurzaamheidsvisie Midden-Groningen 2019 – 2022’ en het ‘Plan van Aanpak Duurzame 

Bedrijfsvoering Midden-Groningen’. 

 

Het leveren van Social Return bij Inkopen 

Als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Inkopen wordt Social Return ingezet. Social Return 

is het principe dat Opdrachtnemers naast het uitvoeren van de reguliere opdracht iets terugdoen 

voor de Gemeente, op maatschappelijk of sociaal vlak. Social Return afspraken hebben dan ook als 

doel een bijdrage te leveren aan het vergroten van de arbeidsparticipatie van mensen met een 

afstand tot arbeidsmarkt en wordt als onderdeel bij Europese aanbestedingen verplicht gesteld. Bij 

alle overige aanbestedingen wordt nader bepaald in welke mate Social Return toepasbaar is. 

Percentages variëren tussen de 2% en 5% van de aanneemsom, afhankelijk van de bruto loonkosten. 

 

Lokale Economie, het MKB en Zelfstandigen (ZZP-er) 

In gevallen waar een enkelvoudig onderhandse Offerteaanvraag en/of een meervoudig onderhandse 

Offerteaanvraag volgens de geldende wet- en regelgeving is toegestaan, wordt rekening gehouden 

met de lokale economie en lokale (potentiële)Opdrachtnemers.  

Uitgangspunt is dat alle (potentiële)Opdrachtnemers gelijke kansen moeten krijgen. De Gemeente 

houdt echter bij haar Inkoop de mogelijkheden voor het midden- en kleinbedrijf in het oog.  
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De Gemeente doet dit o.a. door gebruik te maken van percelen in aanbestedingen, 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. Alles in afweging tot 

het specifiek in te kopen goed en/of dienst en de doelstellingen die men wil behalen. 

 

Het beleid biedt op dit punt voldoende ruimte om de lokale economie te stimuleren in te schrijven 

op opdrachten van de gemeente Midden-Groningen (klein of groot). In de praktijk betekent dit dat 

bij onderhandse aanbestedingen leveranciers worden uitgenodigd die of lokaal (gemeente Midden-

Groningen) of regionaal (3 noordelijke provincies) actief zijn. 

 

6. Historische context 

In het kader van de herindeling is het noodzakelijk dat de huidige ‘Beleidsregels inkoop en 

aanbesteden 2017 – 2020 Hoogezand-Sapemeer, Slochteren en Menterwolde’ worden 

geharmoniseerd tot één beleid voor de gemeente Midden-Groningen. 

7. Argumenten 

Het Inkoopbeleid dat tot op heden wordt gehanteerd, dateert uit de tijd van de voormalige 

gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde. De gemeente Midden-Groningen 

staat voor andere en grotere uitdagingen dan de voormalige HSSM gemeenten en kent tevens een 

hoger financieel bestedingspatroon. 

  

We zien in de wereld om ons heen dat de complexiteit van de samenleving toeneemt. De 

vraagbehoefte van de burger is complexer en vaak multi-divers. En (technologische) ontwikkelingen 

gaan snel en zijn soms disruptief c.q. ontwrichtend voor een bestaande business. De aandacht voor 

de wereld waarin wij leven neemt toe en zorgt voor een andere, zich continu ontwikkelende 

vraagbehoefte. Centraal bij de vervulling van die vraagbehoefte is dat deze niet ten koste gaat van 

mens en milieu maar waarde toevoegt voor beide. 

 

Bij het vervullen van die vraagbehoefte is de gemeente Midden-Groningen de spil in een netwerk 

van samenwerkingen in velerlei configuraties. Door een complex wordende context ontstaan meer 

en/of andere afhankelijkheden en andere kansen en risico’s. De samenwerking met leveranciers is 

er daar één van. Een leverancier heeft in toenemende mate impact op het resultaat en daarmee de 

werkwijze van de gemeente Midden-Groningen en de waarde die zij levert aan de samenleving als 

geheel. Mede door hogere bestedingsbedragen en de toegenomen complexiteit en de noodzakelijke 

professionalisering van de inkoop- en contractmanagementfunctie zijn duidelijke kaders 

waarbinnen de organisatie kan handelen nodig. In het nieuwe inkoopbeleid worden deze kaders en 

uitgangspunten verankerd. Het vormt verder tevens de basis voor het transparant handelen van de 

gemeente aangaande inkoop- en aanbestedingen.  

 

8. Kanttekening 

In het inkoopbeleid is vastgelegd dat bij de start van een inkooptraject vanaf 25.000 euro een 

startformulier dient te worden ingevuld. In dit startformulier is o.a. opgenomen de soort en wijze 

van inkopen en de doelstelling. Het geeft de strategie weer en is de feitelijke start van een 

aanbesteding. 
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Met het vaststellen van het Inkoopbeleid door de Raad, ontstaat de situatie dat het element 

“startformulier” onderdeel uit gaat maken van het toetsingskader van de accountant vanaf 2020. 

En daarmee mede de financiële (on)rechtmatigheid van de Gemeente gaat bepalen.  

Dit wordt echter ondervangen door het “startformulier” onderdeel te laten zijn van de interne 

check door het team Concerncontrol, en niet door de accountant. Deze werkwijze wordt 

bekrachtigd door het opnemen hiervan in het normenkader 2021 voor de accountant. 

 

9. Financiële paragraaf 

Niet van toepassing. 

10. Communicatie 

Het Inkoop- en contractmanagementbeleid 2020 - 2023 wordt na vaststelling bekendgemaakt in het 

Gemeenteblad. Het beleid is vervolgens raadpleegbaar via www.overheid.nl onder het kopje 

wettenbank/lokaal. 

11. Draagvlak en vervolgtraject (afstemming, tijdpad) 

In het kader van de gehele professionalisering van de inkoop- en contractmanagementfunctie wordt 

het nieuwe inkoopbeleid vanaf medio maart 2020 geïmplementeerd en breed onder de aandacht 

gebracht bij alle medewerkers en/of medewerkers die direct met inkopen en het managen van 

contracten te maken hebben.  

 

Los van de publicatie van het Inkoopbeleid op de gemeentelijke website en op www.overheid.nl zal  

worden gekeken of informatiebijeenkomsten een bijdrage kunnen leveren aan het geven van meer 

bekendheid aan het inkoopbeleid bij lokale ondernemers. 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Midden-Groningen, 

 

 

 

A. Hoogendoorn 

Burgemeester 

H.J.W. Mulder 

Secretaris 
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