
  

                                     Gaarne bij beantwoording ons kenmerk vermelden 

  

 

 

 

 

Geachte mevrouw De Raadt, 

 

Op 9 maart 2018 heeft u vragen gesteld ex art. 38 RvO inzake lokaal mkb 

(aanbesteden). 

Met deze brief geven wij antwoord op uw vragen. Hieronder is uw vraag steeds 

cursief weergegeven waarna het antwoord van het college volgt. Voor een compleet 

beeld van de context voegen wij uw brief bij deze antwoordbrief.  

 

1. Heeft het college de aanbestedingsprocedure(s) recent intern en/of samen met 

inschrijvers geëvalueerd? Zo ja, wat zijn de ervaringen en verbeterpunten? Zo nee, 

is het college daartoe bereid?  

Ons college evalueert regelmatig de gelopen aanbestedingsprocedures. Een 

voorbeeld hiervan is de (regionale) aanbesteding in het kader van jeugd/WMO die 

momenteel wordt geëvalueerd. Dit betreft een interne evaluatie binnen gemeente 

Haarlem welke vanuit het Sociaal Domein wordt begeleid.  

Eind april zullen de resultaten hiervan bekend zijn en eventuele verbeterpunten 

worden door ons meegenomen ter verbetering van onze werkwijze. De 

inschrijvende partijen zijn hierbij niet betrokken.  

In het kader van evaluatie wordt ook met afgewezen partijen gesprekken gevoerd 

waarbij o.a. aan de partijen gevraagd wordt tegen welke problemen zij zijn 

aangelopen bij de aanbesteding. Waar mogelijk wordt dit meegenomen voor 

verbeteringen bij volgende aanbestedingen.  

 

2. Kent onze gemeente een inkoopkalender en/of is het inkoopbeleid openbaar 

beschikbaar?  

De gemeente heeft een inkoopkalender en beschikt over inkoopbeleid. Alleen het 

inkoopbeleid is openbaar. De inkoopkalender nog niet. We onderzoeken de 

mogelijkheden om deze in de toekomst openbaar te maken.   
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3. In hoeveel procent van de gevallen zijn opdrachten van de gemeente sinds het 

begin van deze raadsperiode gegund aan het MKB?  

Dit is nog niet inzichtelijk. In juli 2018 wordt gestart met het professionaliseren van    

de gemeentelijke inkoopkalender waardoor deze gegevens inzichtelijk worden. 

Daarnaast zal tegelijkertijd een aanpassing van de data in de contractenbank worden 

gerealiseerd zodat ook hier de MKB gegevens inzichtelijk worden.  

 

4. Uit de Actieagenda blijkt dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te 

krijgen tot overheidsopdrachten. Wat zijn de ervaringen in onze gemeente?  

Uit besprekingen die wij hebben met gegunde dan wel afgewezen MKB partijen 

blijkt dat deze bedrijven soms moeite hebben met het inschrijven op 

aanbestedingen. Sommige MKB bedrijven schakelen dan ook externe bureaus in 

om hen te helpen met het inschrijven op aanbestedingen. Het gaat echter niet alleen 

om het gemis aan expertise voor het doen van een inschrijving, maar de toegang 

voor MKB wordt ook beperkt doordat de gemeente bijvoorbeeld SROI oplegt, 

opdrachten clustert (de opdrachten zijn te groot), eenzijdige contractvoorwaarden 

bepaalt en tenderkosten veroorzaakt. Aangezien de nieuwe aanbestedingsrichtlijnen 

mogelijkheden bieden voor pre-procurement van (lokale) partijen, wordt in het 3
de

 

kwartaal 2018 een onderzoek gestart om meer mogelijk te maken voor het MKB. 

 

5. Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van marktplaatsen en 

inkoopbureaus? Zo ja, wat zijn de ervaringen hiermee?  

De gemeente maakt geen gebruik van een marktplaats. Momenteel worden  

inkoopbureaus ingehuurd om aanbestedingen te begeleiden dan wel 

materiedeskundigen te leveren. In het geval de inkooporganisatie meer 

gecentraliseerd georganiseerd wordt kan hierop meer worden gestuurd.  

 

6. Is het college bereid om de aanbevelingen en acties uit de Actieagenda Beter 

Aanbesteden toe te passen op de werkwijze in onze gemeente, de plaatselijke 

ondernemers hierbij te betrekken, en de raad te informeren over de wijze waarop?  

De acties en aanbevelingen uit de Actieagenda Beter Aanbesteden zijn o.a. het 

stimuleren van de lokale economie, duurzame inkoop, innovatieve inkoop en SROI. 

Deze acties en aanbevelingen  sluiten naadloos aan bij de doelstellingen van het EU 

partnership ‘Innovative and Responsible Public Procurement under the Urban 

Agenda’. Haarlem treedt sinds het voorjaar 2017 op als coördinerende gemeente in 

het Europees Urban Agenda Partnership ‘Innovatief en verantwoord aanbesteden 

door overheden’. De raad is hierover geïnformeerd met een informatienota, 

kenmerk 2017/450916 (cie Bestuur 16 november 2017). 

De aanbevelingen en acties worden in het 3de kwartaal 2018 nader onderzocht en 

uitgewerkt waarna de raad geïnformeerd wordt. 
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7. Is het college bereid om kwaliteitseisen zoals ’kennis en ervaring van de lokale 

markt’, te laten meewegen bij toekomstige aanbestedingen?  

Ja, voor zover dit mogelijk is. Bij Europese aanbestedingen is de ruimte hiervoor 

nihil want aanbestedingsrechtelijk niet toegestaan. Bij meervoudig onderhandse 

aanbestedingen is er meer ruimte om lokale ondernemers mee te laten doen aan de 

aanbestedingsprocedure. Ook inhoudelijk kan bij deze aanbestedingen de uitvraag 

op onderdelen als gunningcriteria (o.a.duurzaam), omvang opdracht, 

contractvoorwaarden etc. in lijn worden gebracht met het MKB. Het bevorderen 

van het MKB wordt tevens meegenomen bij de herziening van het inkoopbeleid.  

 

 
Hoogachtend,  
 
Het college van burgemeester en wethouders, 
 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
J. Scholten drs. J. Wienen 


