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Onderwerp 
Nieuw lokaal inkoopbeleid gemeente Albrandswaard - 2014.  
 
Geadviseerde beslissing raad 
1. Vast te stellen het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van de gemeente Albrandswaard 2014, 
 waarvan de belangrijkste uitgangspunten zijn: 

· Gemeente wil een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en 
opdrachtgever zijn; 

· Gemeente stimuleert deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen 
aanbestedingen; 

· Gemeente stimuleert betrokkenheid van burgers met afstand tot de arbeidsmarkt in de 
eigen aanbestedingen; 

· Gemeente beoogt 100% duurzaam in te kopen vanaf 2015; 
2. Kennis te nemen van de Algemene  Inkoopvoorwaarden van de gemeente Albrandswaard. 
 
 
Inleiding 
Door de invoering van de Aanbestedingswet per 1 april 2013 dient het huidige inkoopbeleid  van de 
gemeente Albrandswaard dat uit 2009 te worden aangepast. Ook loopt het huidige 
inkoopbeleidsdocument niet meer in de pas met de huidige trends en ontwikkelingen op het vlak van 
duurzaamheid, SROI (Social Return on Investment) en het betrekken van lokale bedrijven bij de 
inkoop en aanbesteding van Leveringen, diensten en werken door de gemeente Albrandswaard.  
 
De gemeente participeert in het samenwerkingsverband BAR-gemeenten en de BAR-organisatie. Ook 
binnen deze organisaties is sprake van een nieuw opgesteld inkoopbeleid.  
 
De gemeente Albrandswaard heeft eigen beleidsvrijheid en kan autonoom handelen, maar zal 
samenwerking zoeken op het inkoopvlak als dat efficiënt en effectief is. Het inkoopbeleid is van 
toepassing op alle uitgaven in het kader van de jaarlijkse begroting van de gemeente Albrandswaard. 
 
 
Beoogd effect 
Het realiseren van een inzichtelijk, transparant, professioneel, rechtmatig en doelmatig inkoopbeleid 
waarbij deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen aanbestedingen zoveel mogelijk wordt 
gestimuleerd.  
 
Een gemoderniseerd beleid dat aangepast is naar aard en strekking van nieuwe wet- en regelgeving 
op het gebied van inkopen en aanbestedingen. 
 
 
Relatie met beleidskaders 
N.v.t. 
 
  



Argumenten 
1.1. Gemeente wil een integere, betrouwbare, zakelijke en professionele inkoper en 
 opdrachtgever zijn. 

Het gemeente bestuur en de ambtenaren handelen integer zijn zakelijk en objectief. De gemeente 
Albrandswaard contracteert enkel integere ondernemers en inkoop vindt op maatschappelijk 
verantwoorde wijze plaats. Waar mogelijk moedigt de gemeente Albrandswaard innovatie gericht 
inkopen en aanbesteden aan. 
 

1.2. Gemeente stimuleert deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen aanbestedingen. 
Bij enkelvoudig onderhandse offerteaanvraag en/of meervoudige onderhandse offerte aanvraag 
wordt rekening gehouden met de lokale economie en gestreefd naar participatie van lokale 
ondernemers. Specifieke drempelwaarden (waaronder die voor enkelvoudige leveringen en 
diensten en meervoudig onderhands aanbesteden van werken) zijn in het voorgestelde 
aanbestedingsbeleid verhoogd. Bij grotere inkoopprojecten kan de gemeente rekening houden 
met de mogelijkheden van de lokale economie door onder meer: 
· Percelen in aanbestedingen op te nemen; 
· Toestaan van het aangaan van combinaties en onderaanneming in aanbestedingen. 

 
1.3. Gemeente stimuleert betrokkenheid van burgers met afstand tot de arbeidsmarkt in de 

eigen aanbestedingen. 
Cliënten uit kwetsbare doelgroepen ervaren een concrete afstand tot de arbeidsmarkt. Door het 
opnemen van het instrument Social Return of Investment (SROI) en het benoemen van een 
minimumpercentage van 5% in de aanbestedingen, diensten en werken van de gemeente 
stimuleren we de inzet van deze cliënten in de aanbestedingen.   
 

1.4. Gemeente beoogt 100% duurzaam in te kopen vanaf 2015. 
In november 2007 sloten de VNG en het Rijk het Klimaatakkoord 2007-2011. Voor de gemeenten 
betekent dit dat zij streven naar 75% duurzaam inkopen in 2010 en 100% in 2015. Gemeente 
beoogt het doel voor 2015 te bewerkstelligen voor die productgroepen waarvoor 
duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld (website: Pianoo.nl onder duurzaam inkopen à 
productgroepen). Naar verwachting worden in het 4e kwartaal van 2014 aangepaste 
criteriadocumenten ter beschikking gesteld. Voor die productgroepen waarvoor geen 
duurzaamheidscriteria zijn vastgesteld kan gemeente via marktverkenning, marktconsultaties en 
overleg met ondernemers tot een extra invulling van duurzaamheidscriteria en/of -wensen in 
aanbestedingen komen.  

 
 
Overleg gevoerd met 
Afdelingshoofd Juridische Zaken, portefeuillehouder, BAR-directie, domeindirecteuren en lokale 
ondernemersverenigingen. 
 
  



Kanttekeningen 
1.1 Gemeente handelt rechtmatig 

Het niet navolgen van het eigen beleid kan tot claims leiden aan de zijde van leveranciers, 
aannemers of dienstverleners leiden. 
 

1.2 Gemeente stimuleert deelname van het lokale bedrijfsleven aan de eigen aanbestedingen. 
Als te weinig tijd wordt geïnvesteerd in een goede marktverkenning dan kunnen lokale bedrijven 
over het hoofd gezien worden waardoor deze niet worden uitgenodigd voor deelname aan een 
aanbesteding. Goede contacten met de lokale ondernemersverenigingen zijn onontbeerlijk en 
helpen bij een goede marktverkenning; 
 

1.3 Gemeente stimuleert betrokkenheid van burgers met afstand tot de arbeidsmarkt in de eigen         
      aanbestedingen. 

Het instrument SROI is niet voor elke aanbesteding geschikt. Voorafgaand aan een aanbesteding 
zal in overleg met het team Inkoop, afd. Verstrekkingen en de budgethouder overleg gevoerd 
moeten worden over het al dan niet toepassen van SROI. 

 
 
Uitvoering/vervolgstappen 
Het inkoop- en aanbestedingsbeleid vervangt het oude beleid direct na vaststelling van het nieuwe 
beleid. Nog in 2014 wordt aan het College een digitaal handboek aangeboden met daarin protocollen, 
sjablonen, etc. ter uitvoering van het beleid. 
 
 
Evaluatie/monitoring 
N.v.t. 
 
 
Financiën  
N.v.t. 
 
Juridische zaken 
Zie kanttekeningen 
 
Communicatie/participatie na besluitvorming 
Het team Inkoop ondersteunt medewerkers actief bij de toepassing van het nieuw vastgestelde beleid. 
 
 
Bijlagen/ter inzage liggende stukken 
1. Zaak Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Albrandswaard 2014 (23607) 
2. Zaak Algemene Inkoopvoorwaarden gemeente Albrandswaard 10 maart 2014 (23612) 
 
 
 
Met vriendelijke groet, 
het college van de gemeente Albrandswaard, 
de secretaris, de burgemeester, 
 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


