
 

 

Schriftelijke vragen aan het college (art 33 RvO) 
 

Datum: 3 maart 2021 

Onderwerp: Evaluatie duurzaamheidsvisie, inkoopbeleid en contractmanagement 

 

 

Graag zouden wij een uitgebreide evaluatie willen ontvangen van de vorderingen van doelstellingen 
zoals die zijn opgenomen in de duurzaamheidsvisie 2019-2022 en inkoopbeleid en 
contractmanagement 2020-2023. We krijgen signalen dat de vorderingen te wensen over laten. Wij 
hopen uiteraard dat de signalen niet kloppen, maar als ze wel kloppen horen we het ook “graag”. 

 

Aangaande duurzaamheidsvisie 2019-2022 

Zomaar even een paar uitspraken zoals verwoord in deze visie: 

‘We maken gebruik van de kansen die onze gemeente biedt.’ 

‘We geven als gemeentelijke organisatie het goede voorbeeld.’ 

‘Leefbaarheid is de rode draad voor duurzaamheidsontwikkelingen.’ 

‘Nait (te veul) soez’n moar doun.’ 

‘Door invulling te geven aan ‘duurzaam inkopen’ maken we de duurzaamheidsaspecten in alle 
inkoopprocessen bewust en expliciet, en wordt de aandacht hiervoor structureel.’  

Onze vraag daarbij is: Doen we dat ook? Zijn we dat voorbeeld?  Ook ter inspiratie van onze 
leveranciers? 

We leggen onze intentie en koers vast door het ondertekenen van het ‘Manifest Duurzaam Inkopen’. 
We integreren duurzaamheid in onze inkoopprocedures en (juridische) documenten en borgen rand 
voorwaardelijke aspecten in het inkoopbeleid. 

 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:                                                                   

➢ Doen we dat bij alle inkopen of aanbestedingen? 

➢ Hebben alle afdelingen inmiddels de benodigde instrumenten in handen? 

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

 

Aangaande inkoopbeleid en contractmanagement 2020-2023 

Het college/ de burgemeester wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:                                                                   

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

➢ 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? 

 

Aangaande beide onderwerpen: 

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



 

 

 

Namens de fractie van de ChristenUnie, 
Klaas Boer 

 
 

 
Algemene informatie: Een raadslid kan schriftelijke vragen stellen (artikel 33 RvO) aan het college of de burgemeester. Dit wordt 
gebruikt om van het college of burgemeester een verduidelijking te verkrijgen. Het gaat om het verkrijgen van feitelijke informatie 

waarbij een opvatting van het college wordt gevraagd. De gevraagde informatie is in het belang van het functioneren als raadslid.  
 
Informatie over de procedure voor raadsleden: Raadsleden dienen schriftelijke vragen in bij de griffier. Daarbij wordt 

aangegeven of er een voorkeur voor schriftelijke of mondelinge beantwoording bestaat.  
1. Schriftelijke beantwoording vindt zo spoedig mogelijk plaats, in ieder geval binnen 30 dagen, nadat de vragen zijn 

ingediend. Tenzij het college of de burgemeester de griffier gemotiveerd in kennis stelt dat dit onmogelijk is, waarbij 

tevens aangegeven wordt binnen welke termijn beantwoording zal plaatsvinden. De beantwoording vindt schriftelijk 
plaats via een niet ondertekende brief.  

2. Het college moet mondelinge vragen uiterlijk beantwoorden in de eerste openbare raadsvergadering, na het verstrijken 

van de periode van dertig dagen na de datum van indiening van de vragen. 

 

Informatie over de procedure voor de organisatie:  De procedure voor de organisatie staat op het intranet bij weten en 

regelen: schriftelijke vragen art. 33  

 

https://intranet.midden-groningen.nl/Project/CollegeBWagendasenbesluiten/Pages/Q_F2tEh_OU-RoXvn-rnUZw#H1n7hWIiyUGbGtmQUpU4oQ

