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Motie vreemd aan de orde van de dag inzake hoe lokaal is de gemeente Deurne 

 
DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE 

 

in vergadering bijeen op 23 februari 2021;  

 

gehoord de beraadslagingen;  

 

overwegende dat:  

• de huidige situatie voor lokale ondernemers en zelfstandigen zonder personeel 

zorgelijk is vanwege de vele beperkingen in de bedrijfsvoeringen vanwege de aanpak 

van het coronavirus; 

• de gemeente een bijdrage kan leveren aan de verbetering van het ondernemers-

klimaat en versterken van de lokale economie door de uitvoering van werken, het 

doen van leveringen en het inhuren van diensten zoveel als mogelijk lokaal uit te laten 

voeren;   

• bij het uitvoeren van werken, zoals het realiseren van infrastructuur en bouwwerken; 

het laten doen van leveringen zoals de aanschaf van een auto, de aankoop van ICT-

apparatuur en kantoorartikelen alsmede bij het inhuren van diensten zoals financiële 

dienstverlening, verzorgen van opleidingen, afsluiten van verzekeringen, opzetten van 

een reclame en of het uitvoeren van een communicatieplan, de omvang van de 

opdracht kan verschillen;   

• de Europese regels tot en met 31 december 2021 laten zien dat de gemeente niet-

Europees hoeft aan te besteden tot de volgende bedragen:  

-  werken € 5.350.000; 

      - leveringen € 214.000;  

      - diensten € 214.000; 

• voor werken beneden deze drempelbedragen een onderverdeling kan worden gemaakt 

tussen  kleine opdrachten, die enkelvoudig kunnen worden gedaan, voor opdrachten 

met een grotere omvang, die vanwege specifieke en gemotiveerde omstandigheden 

enkelvoudig worden gedaan en voor opdrachten, die gelet op omvang eerst worden 

gegeven dan nadat meerdere lokale bedrijven en ondernemers in de gelegenheid zijn 

gesteld om een offerte uit te brengen;   

• de gemeente vertrouwen heeft in het lokale bedrijfsleven;  

• de gemeente haar vertrouwen in het lokale bedrijfsleven uitspreekt dat ook zij bij-

draagt en blijft bijdragen aan het waarborgen van goede prijs-kwaliteitverhoudingen; 

• de gemeente door lokale bedrijven voorrang te geven bij het uitvoeren van werken, 

het doen van leveringen en het verzorgen van diensten, kansen kan bieden voor en 

een bijdrage kan leveren aan een sociaal en duurzamer ondernemen; 

 

verzoekt het college: 

• bij enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen eerstens offertes 

worden aangevraagd bij lokale ondernemers; 

• lokale ondernemers in staat te stellen om een offerte uit te kunnen brengen voor 

werken, leveringen of diensten die onder de aangegeven bedragen vallen;  

• lokale ondernemers proactief te benaderen, op een wijze waarmee het lokale bedrijfs-

leven het best bereikt kan worden; 

• bij een goede prijs-kwaliteitverhouding in de aanbieding voorrang te geven aan het 

lokale bedrijfsleven; 

• het opstellen van een ‘databank’ van lokale ondernemers, dat kan dienen als database 

voor het benaderen en/of selecteren van lokale ondernemers; 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 

CDA Deurne 


