
  

  

 

Aan de Raad der gemeente Haarlem 

 

Ingevolge het bepaalde in artikel 38 van het Reglement van Orde voor de 

vergadering van de gemeenteraad stellen wij u hierbij in kennis van de op  

23 februari 2007 bij ons college ingekomen vragen van de heer W.A. Catsman en 

de heer L.J. Mulder het door het college gegeven antwoord. 

 

     De burgemeester, 

     mr. B.B. Schneiders 

 

 

Van:  CDA fractie Haarlem 

  Wim Catsman en Lukas Mulder 

 

Aan:  College van B&W  

  T.a.v. portefeuillehouder Financiën  

  

Betreft: Centrale inkoopvoordelen en duurzaamheidsvoordelen   

 

 

Geacht college, 

In het coalitieakkoord is een geconcentreerde centrale inkoop op zoveel mogelijk 

terreinen aangekondigd als een van de dekkingsvoorstellen. Ingezet wordt op een 

mogelijke besparing van € 2 miljoen in de periode 2007-2010. Hierbij is geen 

rekening gehouden met de maatschappelijke wens meer te doen aan duurzaamheid. 

Uit recent onderzoek van het Ministerie van Economische Zaken blijkt dat 

maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid bij het inkopen van 

vooral lagere overheden te weinig aandacht heeft. Het Kabinet heeft daarom 

besloten dat in 2010 bij alle inkopen duurzaamheid een zwaarwegend criterium 

moet zijn. Voorts moeten overheden meer verantwoording afleggen over dit aspect 

van duurzaamheidsbeleid. 

 

De fracties van CDA en Groen Links wensen naar aanleiding van bovenstaande 

schriftelijke vragen te stellen ex artikel 38. 

Vraag 1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de te realiseren 

besparing door meer centraal in te kopen? 

Vraag 2. Op welke terreinen wordt ingezet op meer centrale inkoop? 

Vraag 3. Welke rol speelt duurzaamheid bij de (centrale) inkoop van de 

gemeente? 

Vraag 4. Wat betekent de eis van het Kabinet dat bij alle inkopen 

duurzaamheid een zwaarwegend criterium moet zijn? 
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Vraag 5. Is het college in de toekomst van plan in haar (maatschappelijk) 

jaarverslag verantwoording af te leggen over onder meer dit aspect 

van duurzaamheidsbeleid?   

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

Wim Catsman, CDA   Lukas Mulder, Groen Links 

 

 

 

Aan de heer W.A. Catsman 

lid van de gemeenteraad 

Engelandlaan 228 

2034 NG  Haarlem 

 

Aan de heer L.J. Mulder 

lid van de gemeenteraad 

Marcelisvaartpad 15 

2015 CS  Haarlem 

 

Onderwerp:   Uw brief van: 

Beantwoording vragen inzake 23 februari 2007 

Centrale inkoop- en  

duurzaamheidsvoorstellen 

 

 

Geachte heren Catsman en Mulder, 

 

U stelde ons met bijgevoegde ongedateerde memo ex. art. 38 van het Reglement 

van Orde vijf vragen over centrale inkoop- en duurzaamheidsvoordelen. Wij geven 

u hierop onderstaande antwoorden zoals vermeld bij de afzonderlijke vragen: 

 

1. Wat is de stand van zaken met betrekking tot de te realiseren besparing door 

meer centraal in te kopen. 

 

Antwoord 

Op 26 april 2005 besloot het college in te kopen volgens het zgn. 

Inkoopcoördinatiemodel (b&w nota FD/MC/2005/163). In dit model vervult de FD 

een centrale rol in de regie en coördinatie en zijn de sectordirecteuren 

eindverantwoordelijk voor de sectorale inkopen. Dit model moet volgens het 

Coalitieakkoord worden omgezet in een centraal inkoopmodel. Hiervoor ligt een 

concept-voorstel gereed en daarover nemen wij binnen enkele weken een besluit. 

Wij verwachten dat deze omzetting in de loop van 2007 kan worden meegenomen 

in het lopende organisatietraject. Op dit moment worden alleen sectoroverstijgende 

producten en diensten ingekocht. Hiermee is in de periode 2003 t/m 2006 

gemeentebreed reeds € 1,35 miljoen bespaard. Voor de periode 2007 t/m 2010 geldt 

een nieuwe taakstelling op de centrale inkoop van € 500.000 per jaar. Hiervan is tot 

heden € 150.000 gerealiseerd. 
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2. Op welke  terreinen wordt ingezet op meer centrale inkoop? 

 

Antwoord 

Dit onderwerp wordt behandeld in de b&w nota waarover wij binnen enkele weken 

een besluit zullen nemen.  

 

3. Welke rol speelt duurzaamheid bij de (centrale) inkoop van de gemeente? 

 

Antwoord 

De gemeente koopt al vele jaren duurzaam in. Meerdere overeenkomsten zijn 

getekend en meerdere beleidsdocumenten zijn vastgesteld (Tropisch hardhout in 

‘96, Duurzaam bouwen gewest Zuid-Kennemerland in ’98, Duurzaam stedelijk 

waterbeheer in ‘01, Deelnameverklaring Programma Duurzaam inkopen in 2002, 

etc.). Ook in het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid van 2004/2005 zijn 

regels opgenomen voor duurzaam inkopen. Haarlem doet dus actief mee, niet alleen 

ambtelijk maar ook bestuurlijk. De raad stelt periodiek een Hoofdlijnennotitie 

Milieubeleid vast in combinatie met een milieuwerkprogramma dat jaarlijks wordt 

gemonitord (de Milieumonitor). In de Hoofdlijnennotitie die op 8 maart jl. in de 

commissie Beheer is besproken, is aangegeven dat de gemeente Haarlem zich - in 

het verlengde van de motie Koopmans en De Krom welke op 30 juni 2005 door de 

Tweede Kamer is aangenomen – ten doel stelt om uiterlijk in 2010 bij 70% van al 

haar inkopen duurzaamheid als zwaarwegend criterium mee te nemen.  

 

4. Wat betekent de eis van het Kabinet dat bij alle inkopen duurzaamheid een 

zwaarwegend criterium moet zijn. 

 

Antwoord. 

Dit onderwerp is behandeld in de Hoofdlijnennotitie milieubeleid 2007-2010 welke 

op 8 maart jl. is besproken in de commissie Beheer. Zie tevens ons antwoord op 

vraag 3. Wij komen hierop over enkele weken in de nota Centraal inkopen en 

aanbesteden nog op terug. 

  

5. Is het college in de toekomst van plan in haar (maatschappelijk) jaarverslag 

verantwoording af te leggen over onder meer dit aspect van 

duurzaamheidsbeleid?  

 

Antwoord. 

Dat doen wij reeds bij taak nr. 16 uit het Milieuwerkprogramma (Duurzame 

Bedrijfsvoering). Het spreekt voor zich dat wij deze rapportage zullen actualiseren 

aan de hand van de doelen zoals verwoord in het Hoofdlijnennotitie milieubeleid 

2007-2010 die op 8 maart jl. met de commissie Beheer is besproken. 

 

het college van burgemeester en wethouders, 

 

de secretaris, de burgemeester, 

drs. W.J. Sleddering mr. B.B. Schneiders 

 


