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Geachte heer Meijer, 

In de brief die u namens uw fractie heeft verzonden, staan een aantal vragen naar aanleiding van 
de onlangs opgestelde actieagenda Beter Aanbesteden. Bijgaand ontvangt u onze antwoorden op 
de gestelde vragen. 

1. Heeft het college de aanbestedingsprocedure{s) recent intern en/of samen met inschrij-
vers geevalueerd? Zo ]a, wat zijn de ervaringen en verbeterpunten? Zo nee, is het college 
daartoe bereid? 
Antwoord; Ons inkoopbeleid wordt periodiek geevalueerd en aangepast. Voor het aanbe-
stedingsproces geldt dat alle marktpartijen gedurende het aanbestedingsproces (Nota 
van Inlichtingen) en na afloop (in de Alcatel periode) de mogelijkheid hebben om vragen 
te stellen en opmerkingen te maken over de aanbesteding. De aanbestedingsprocedures 
worden na afloop niet geevalueerd, tenzi] er een specifieke aanleiding is om dit wel te 
doen. 

2. Kent onze gemeente een inkoopkalender en/of is het inkoopbeleid openbaar beschik-
baar? 
Antwoord; Ja, het inkoopbeleid is openbaar beschikbaar. U kunt het inkoopbeleid voor 
onze gemeente vinden op www.nunspeet.nl. Ook hebben we voor 2018 een inkoopka
lender voor intern gebruik opgesteld. De inkoopcoordinator en de bedrijfscontactfunctio-
naris van de gemeente Nunspeet gaan samen in 2018 onderzoeken of de inkoopkalender 
ook voor extern gebruik gehanteerd kan worden. 
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4. 

3. In hoeveel procent van de gevailen zijn opdrachten van de gemeente sinds het begin van 
daze raadsperiode gegund aan het lokale mkb? 
Antwoord; In ons inkoopbeleid is opgenomen dat, waar mogelijk, bij meervoudig onder-
handse aanbestedingen in ieder geval een lokale partij wordt uitgenodigd om een offerte 
in te dienen. Conform de Aanbestedingswet wordt de opdracht gegund aan de inschrijver 
die de beste offerte indient op basis van de vooraf bekend gemaakte gunningscriteria. 
Daarnaast warden voor de aanbestedingen die enkelvoudig onderhands gegund kunnen 
warden vaak lokale ondernemers uitgenodigd om een inschrijving te doen. Exacte cijfers 
van het aantal gegunde opdrachten aan het lokale mkb zijn niet voorhanden. 

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? 
Antwoord; Door de Europese Unie (EU) opgelegde en door de Nederlandse rijksoverheid 
uitgewerkte regelgeving is zeer strikt en erg ingewikkeld. De intentie van deze regels is 
dat alle bedrijven uit alle EU landen moeten kunnen meedingen naar overheidsopdrach
ten. Dat staat haaks op uw wens om overwegend lokale mkb bedrijven aan opdrachten te 
helpen. 
De ervaring binnen onze gemeente is dat. daar waar het mogelijk is, gebruik gemaakt 
wordt van lokale ondernemers. We willen u graag wijzen op de bepalingen over het mkb 
die in ons inkoopbeleid zijn opgenomen. En we willen graag verwijzen naar het antwoord 
op vraag 3. 

Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van marktplaatsen en inkoopbureaus? Zo ja. 
wat zijn de ervaringen hiermee? Zo nee, waarom niet? 
Antwoord; We zijn aan het onderzoeken of we gebruik kunnen maken van een markt-
plaats voor de inhuur van personeel. Maar op dit moment gebruiken we die nog niet. En 
ja, we maken gebruik van inkoopadviesbureaus. De ervaringen die we hiermee hebben 
zijn goed. We maken gebruik van deze inkoopadviesbureaus voor de begeleiding van de 
Europese aanbestedingen die binnen de Inkoopsamenwerking Noord-Veiuwe (ISNV) 
worden uitgevoerd en we gebruiken ze als kennisbank. 

6. Heeft u kennisgenomen van de Actieagenda en bent u bereid om de aanbevelingen en 
acties uit de Actieagenda Beter Aanbesteden toe te passen op de werkwijze in onze ge
meente, de plaatselijke ondernemers hierbij te betrekken en de raad te informeren over 
de wijze waarop? 
Antwoord; Ja, wij hebben kennis genomen van de actieagenda Beter Aanbesteden. Hoe-
wel de actieagenda geen formeel document is voor onze gemeente, zijn wij voornemens 
om aan de hand van deze actieagenda inzichtelijk te maken hoe de inkoop op dit moment 
binnen de gemeente Nunspeet is georganiseerd, en om te komen met aanbevelingen, 
daar waar nodig. De aanbevelingen die van belang zijn voor de raad zulien aan u terug 
gekoppeld worden. 
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