
 
   
 

 

Aan : College van Burgemeester & Wethouders 

Van : Fractie T@B 

Datum : 15 mei 2021 

Betreft :  Schriftelijke vragen conform artikel 12 RvO inzake kansen voor lokale bedrijven bij  

   aanbestedingen. 

 

 

Geachte College van Burgemeester & Wethouders, 

 
De Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) vindt het belangrijk dat lokale bedrijven zoveel 
mogelijk kansen krijgen bij gemeentelijke aanbestedingen. Bij het inkopen van werken, diensten en 
leveringen kan de gemeente Hardinxveld-Giessendam lokale ondernemers betrekken, dat is goed 
voor de werkgelegenheid in ons dorp. 
 
In het coalitieprogramma is opgenomen dat de gemeente ernaar streeft om lokale ondernemers 
kansen te bieden bij het verwerven van gemeentelijke opdrachten. Graag willen wij weten welke acties 
zijn ondernomen en welke resultaten zijn geboekt. Daarom ontvangt u de volgende schriftelijke 
vragen. 
 
Vraag 1. 
Onze gemeente hanteert het ‘Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden’, waarin, 
binnen de landelijke en Europese wet- en regelgeving, zoveel mogelijk ruimte voor lokaal en regionaal 
inkopen is opgenomen. De gemeente doet Nationale en Europese aanbestedingen en enkelvoudig- 
en meervoudig onderhandse aanbestedingen. De procedure is afhankelijk van drempelbedragen. 
 
Vraag 1.1.  
Hoeveel enkelvoudig onderhandse aanbestedingen heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
sinds 1 januari 2019 (t/m heden) verricht? 
 
Vraag 1.2.  
Hoeveel meervoudig onderhandse aanbestedingen heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
sinds 1 januari 2019 (t/m heden) verricht? 
 
Vraag 1.3.  
Hoe bent u tot een selectie gekomen in het uitnodigen van lokale bedrijven bij enkelvoudig- en 
meervoudig onderhandse aanbestedingen? 
 
Vraag 1.4. 
Graag ontvangen wij een lijst met alle door gemeente Hardinxveld-Giessendam gehouden 
enkelvoudig- en meervoudig onderhandse aanbestedingen vanaf 1-1-2019 t/m heden met daarin per 
aanbesteding vermeld of lokale bedrijven zijn uitgenodigd en aan welke bedrijven de opdracht is 
gegund (met de vestigingsplaats van de betreffende bedrijven). 
 
Vraag 1.5.  
Hoe ervaart het College van B&W het lokaal en regionaal inkoopbeleid? 
 
Vraag 2. 
In het ‘Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden’ staat onder het kopje ‘versterken 
lokale economie’ de inkoopstrategie om lokale/regionale leveranciers op de hoogte te houden van 
aankomende aanbestedingen door het periodiek publiceren van de actuele regionale inkoopkalender. 
 



Vraag 2.1.  
Met welke regelmaat en waar wordt de regionale inkoopkalender gepubliceerd? 
 
Vraag 3. 
Volgens het werkprogramma van het College van B&W wordt met betrekking tot lokaal inkopen 
ingezet op bewustwording onder en communicatie met lokale ondernemers.  
 
Vraag 3.1.  
Op welke wijze heeft het College van B&W ingezet op bewustwording onder lokale ondernemers met 
betrekking tot lokaal inkopen? 
 
Vraag 3.2.  
Welke communicatiemiddelen heeft de gemeente ingezet om met het lokale bedrijfsleven te 
communiceren over gemeentelijke aanbestedingen, bijvoorbeeld over de inkoopkalender? 
 
Vraag 3.3. 
Belangrijke communicatiemiddelen van de gemeente zijn de gemeentepagina in ‘Het Kompas’ en 
social media. Is het College bereid om aanbestedingen voortaan aan te kondigen in een rubriek op de 
gemeentepagina in ‘Het Kompas’ en/of op social media, zoals ‘LinkedIn’? Zo ja, wilt u hiertoe 
overgaan? Zo nee, waarom niet? 
 
Vraag 4.  
In het coalitieprogramma staat: “We verbinden ZZP’ers in hun netwerk”. 
 
Vraag 4.1.  
Op welke wijze worden ZZP’ers door de gemeente verbonden in hun netwerk?  
 
Vraag 4.2. 
Welke inspanningen heeft de gemeente afgelopen twee jaar concreet verricht om dit te bereiken? 
 
Vraag 4.3. 
Op welke manieren worden ZZP’ers betrokken bij het lokaal inkopen? 
 
Vraag 5. 
Via www.tenderned.nl maakt de gemeente Nationale- en Europese aanbestedingen zichtbaar.  
 
Vraag 5.1. 
Hoe ervaart het College van B&W het werken met www.tenderned.nl? 
 
Vraag 5.2. 
Evalueert de gemeente aanbestedingen en het werken met www.tenderned.nl met 
opdrachtnemers/leveranciers en met het lokale bedrijfsleven, bijvoorbeeld met ‘Ondernemend 
Hardinxveld’ en ‘Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam’? 
 
Vraag 5.3.  
Worden ‘Ondernemend Hardinxveld’ en ‘Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam’ voorafgaand aan 
aanbestedingen betrokken om te verkennen op welke wijze het lokale bedrijfsleven zoveel mogelijk 
kans maakt bij aanbestedingen? Zo ja, op welke wijze worden deze verenigingen betrokken welke en 
kunt u voorbeelden? Zo nee, waarom niet? 
 
Vraag 6. 
Volgens de inkoopkalender van gemeente Hardinxveld-Giessendam worden er ook raamcontracten 
afgesloten. 
 
Vraag 6.1. 
Graag ontvangen wij een lijst met lopende raamcontracten en daarbij vermeld het type 
werk/dienst/levering en of er sprake is van een lokale contractspartij. 
 
 
 



Vraag 7.  
In het werkprogramma van het College van B&W staat dat het College onderzoekt of de lijst met 
gemeentelijke opdrachten (naast de infrawerken) kan worden uitgebreid en gepubliceerd, zodat het 
lokale bedrijfsleven kan meedingen in aanbestedingstrajecten. 
 
Vraag 7.1.  
Heeft het College van B&W dit onderzocht? Zo ja, wat is de uitkomst van het onderzoek? Zo nee, 
waarom niet? 
 
Tot zover onze schriftelijke vragen over de kansen voor lokale bedrijven bij aanbestedingen.  

De beantwoording van onze vragen zien wij met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

Transparante partij voor Algemeen Belang (T@B) 

 

Benhard van Houwelingen 

raadslid 

 

 

 

 

  


