
 gemeente  

 Hardinxveld-Giessendam 

 
 

 

 

Geachte heer Van Houwelingen, 

 

Namens de T@B heeft u conform artikel 12 van het Regelement van Orde op 15 mei 2021 enkele 

vragen gesteld met betrekking tot kansen voor lokale bedrijven bij aanbestedingen. In onderstaande 

brief zullen wij antwoord geven op de door u gestelde vragen.  

 
Vraag 1.  
Onze gemeente hanteert het ‘Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden’, waarin, bin-
nen 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?  
 
Antwoord 
In 2018 is de gemeente toegetreden tot de samenwerking Drechtsteden. Met deze toetreding is de 
inkoopfunctie in onze gemeente vervallen en is deze overgedragen aan de SCD. Een centrale regi-
stratie en monitoring van alle inkoopactiviteiten zit niet in de Dienstverleningsovereenkomst en wordt 
zodoende niet meer bijgehouden. Dit zorgt ervoor dat er geen direct antwoord op vraag 1.1 gegeven 
kan worden. 
 
Wel kan er op een andere wijze inzicht gegeven worden in de kansen die geboden zijn aan lokale on-
dernemers. Via een inkoopscan over de jaren 2019-2020, gebaseerd op de financiële administratie 
kan op basis van het factuuradres herleid worden waar de gemeentelijke inkoop heeft plaatsgevon-
den. Dit geeft inzicht in waar de bestedingen hebben plaatsgevonden. Uit een analyse van deze admi-
nistratie blijkt het volgende: 
 

- in 2019 en 2020 respectievelijk 23% en 20% van de opdrachten (inkoopvolume) naar partijen 
in Hardinxveld-Giessendam zijn gegaan; 

- in 2019 en 2020 respectievelijk 34% en 33% van de opdrachten (inkoopvolume)naar partijen 
in de regio Drechtsteden is gegaan; 

- Veel opdrachten gaan ook naar partijen die weliswaar niet in de regio Drechtsteden zitten 
maar wel in onze directe buurgemeenten gevestigd zijn (Molenlanden, Gorinchem en Altena)  
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Vraag 1.2.  
Hoeveel meervoudig onderhandse aanbestedingen heeft de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
sinds 1 januari 2019 (t/m heden) verricht?  
 
Antwoord 
Zie antwoord 1.1. Hier is geen centrale administratie van beschikbaar 
 
Vraag 1.3.  
Hoe bent u tot een selectie gekomen in het uitnodigen van lokale bedrijven bij enkelvoudig- en meer-
voudig onderhandse aanbestedingen?  
 
Antwoord 
Het aanbestedingsbeleid is leidend geweest. Uitvragen voor opdrachten varieerden sterk in omvang 
en complexiteit.  In het algemeen werd een inkoopstrategie bepaald, een productspecificatie opge-
steld en gunningscriteria bepaald. Bij onderhandse aanbestedingen is daarna bekeken welke partijen 
geschikt zijn om uit te nodigen voor een inschrijving. Daarbij is bekeken of er geschikte lokale partijen 
zijn rekening houdend met het inkoopbeleid. Uit het overzicht onder 1.1 blijkt dat wij hier goed in ge-
slaagd zijn. 

 
Vraag 1.4.  
Graag ontvangen wij een lijst met alle door gemeente Hardinxveld-Giessendam gehouden enkelvou-
dig- en meervoudig onderhandse aanbestedingen vanaf 1-1-2019 t/m heden met daarin per aanbeste-
ding vermeld of lokale bedrijven zijn uitgenodigd en aan welke bedrijven de opdracht is gegund (met 
de vestigingsplaats van de betreffende bedrijven).  
 
Antwoord 
Zoals bij 1.1. is toegelicht kunnen wij deze lijst van individuele inkooptrajecten niet aanleveren. 
 
Vraag 1.5.  
Hoe ervaart het College van B&W het lokaal en regionaal inkoopbeleid?  
 
Antwoord 
Wij ervaren dit positief vanwege de aansluiting op het gemeentelijk beleid. 
De focus van het Inkoopbeleid ligt op maatwerk per aanbesteding rekening houdend met de in het 
nieuwe aanbestedingsbeleid benoemde doelen: 

1.  Versterken lokale economie 
2.  Bevorderen sociaal klimaat 
3.  Bijdragen aan duurzaamheidsambities 
4.  Verbeteren bereikbaarheid en verminderen overlast 
5.  Zekerstellen continuïteit van bedrijfsvoering 

Deze genoemde inkoopdoelen sluiten aan op ons coalitieprogramma /collegeprogramma 2018-2022 
"Met en voor elkaar aan de slag". De doelen van het inkoopbeleid zijn bijna allemaal terug te vinden in 
ons collegeprogramma. Alleen het laatste doel is niet expliciet genoemd maar past bij een organisatie 
die een stabiele bedrijfsvoering nastreeft. Hierdoor kan het inkoopbeleid gezien worden als in lijn met 
én als uitvoering van het collegeprogramma. 
 
Vraag 2.  
In het ‘Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden’ staat onder het kopje ‘versterken lo-
kale economie’ de inkoopstrategie om lokale/regionale leveranciers op de hoogte te houden van aan-
komende aanbestedingen door het periodiek publiceren van de actuele regionale inkoopkalender.  
 
Vraag 2.1.  
Met welke regelmaat en waar wordt de regionale inkoopkalender gepubliceerd?  
 
Antwoord 
Deze wordt circa één keer per jaar bijgewerkt op de gemeentelijke website. Daarnaast worden alle 
openbare aanbestedingen vanuit de Drechtsteden gepubliceerd op Tenderned.  
 
Vraag 3.  
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Volgens het werkprogramma van het College van B&W wordt met betrekking tot lokaal inkopen inge-
zet 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 onder-
nemers met betrekking tot lokaal inkopen?  
 
Antwoord 
Op dit moment ontbreekt de capaciteit om structureel de prioriteit te geven aan bewustwording onder 
lokale ondernemers met betrekking tot lokaal inkopen bij aanbestedingen. Wel wordt er incidenteel 
aandacht gegeven aan dit thema, onder andere in gesprekken met de ondernemersverenigingen. Ver-
der hebben we afgelopen jaar aandacht gegeven aan de 'koop lokaal'-actie.  
 
Vraag 3.2. Welke communicatiemiddelen heeft de gemeente ingezet om met het lokale bedrijfsleven 
te communiceren over gemeentelijke aanbestedingen, bijvoorbeeld over de inkoopkalender?  
 
Antwoord 
De lokale inkoopkalender wordt jaarlijks op de website gepubliceerd. Daarnaast staan openbare aan-
bestedingen, zoals onder 2.1 is aangegeven op Tenderned. Dit is dus zichtbaar voor de professionele 
doelgroep van deze aanbestedingen.  

 
Vraag 3.3. Belangrijke communicatiemiddelen van de gemeente zijn de gemeentepagina in ‘Het Kom-
pas’ en social media. Is het College bereid om aanbestedingen voortaan aan te kondigen in een ru-
briek op de gemeentepagina in ‘Het Kompas’ en/of op social media, zoals ‘LinkedIn’? Zo ja, wilt u hier-
toe overgaan? Zo nee, waarom niet?  
 
Antwoord 
Het is wenselijk om meer aandacht te geven aan aanbestedingen via de genoemde kanalen. Echter 
ontbreekt het op dit moment aan de capaciteit om hier structureel aandacht aan te geven. Wel zullen 
we, mede naar aanleiding van uw vragen, met het SCD contact opnemen om te kijken of we een link 
op de gemeentelijke website kunnen plaatsen die verwijst naar de lopende aanbestedingen in de 
Drechtsteden.  
 
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?  
 
Antwoord 
Er is een werkgroep gestart waar accountmanagers van zowel Hardinxveld als Sliedrecht in plaatsne-
men en daarnaast twee actieve ZZP'ers uit iedere gemeente. Er is d.m.v. social media en de krant 
een uitnodiging gedaan voor een gezamenlijke bijeenkomst. Het doel is om met enige regelmaat op 
maat  (wensen vanuit de ZZP'er) gemaakte bijeenkomsten te organiseren. 
 
Vraag 4.2. Welke inspanningen heeft de gemeente afgelopen twee jaar concreet verricht om dit te be-
reiken?  
 
Antwoord 
In 2020 zijn er twee bijeenkomsten georganiseerd waar een groep van 30-40 ZZP'ers bij aanwezig 
waren. Tijdens de eerste bijeenkomst is er gevraagd naar de behoefte van deze groep om bij de 
tweede bijeenkomst meer maatwerk te kunnen leveren. Afgelopen jaar zijn er, wegens corona, geen 
aanvullende activiteiten meer geweest. Wel zijn er mails verstuurd met informatie omtrent corona. 
 
Onze ervaring is ook dat er een aantal enthousiaste ZZP'ers zijn, maar dat de grote groep er tot nog  
toe geen behoefte aan heeft. Wij zijn er ons van bewust dat "iets" moet groeien en daarom zullen wij 
zodra het weer kan nog een aantal bijeenkomsten organiseren. 
 
Vraag 4.3.  
Op welke manieren worden ZZP’ers betrokken bij het lokaal inkopen?  
 
Antwoord 
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Op dezelfde manier als de overige ondernemers, namelijk het zelf checken van de website van de ge-
meente en van Tenderned.  

 
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?  
 
Antwoord 
Het college ervaart het werken met www.tenderned.nl als positief. 
 
Vraag 5.2.  
Evalueert de gemeente aanbestedingen en het werken met www.tenderned.nl met opdrachtne-
mers/leveranciers en met het lokale bedrijfsleven, bijvoorbeeld met ‘Ondernemend Hardinxveld’ en 
‘Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam’?  
 
Antwoord 
Dit is tot op heden niet gedaan. Opgemerkt moet worden dat Tenderned het meest gebruikte instru-
ment is waarmee overheden aanbestedingen aankondigen. 
 
Vraag 5.3.  
Worden ‘Ondernemend Hardinxveld’ en ‘Bedrijfskern Hardinxveld-Giessendam’ voorafgaand aan aan-
bestedingen 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?  
 
Antwoord 
Dit is tot op heden niet gedaan, mede vanwege het feit dat bij een openbare aanbesteding alle partijen 
gelijke kansen moeten krijgen. Door bepaalde partijen actief te benaderen kan de suggestie gewekt 
worden dat er sprake is van discriminatie ten opzichte van andere partijen. Ook zijn er lokale onderne-
mers die niet aangesloten zijn bij een ondernemersvereniging.  Daarnaast moet opgemerkt worden 
dat lokale partijen op basis van de inkoopvoorwaarden reeds een voordeel hebben als het bijvoor-
beeld gaat om duurzaamheidscriteria.  
 
Recent is door diverse leden van de Stuurgroep Economische Visie, waar genoemde ondernemers-
verenigingen in vertegenwoordigd zijn, aangegeven dat er wisselende ervaringen zijn met aanbeste-
dingen in de Drechtsteden. De inhoud van dit gesprek gaf aanleiding om over dit onderwerp in het ver-
volg uitgebreider door te praten met de stuurgroep. Uw vragen geven een extra stimulans om dit te 
bespreken.  
 
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/le-
vering en of er sprake is van een lokale contractspartij.  
 
Antwoord 
Bij de regionale raamovereenkomsten die door het Team Inkoop van het Servicecentrum Drechtste-
den zijn begeleid voor bijvoorbeeld de levering van gas, levering van elektra, koffiemachine, multifunc-
tionals, Software (bijvoorbeeld financiële pakket) zijn op dit moment geen lokale partijen uit onze ge-
meente betrokken. 
Via het Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) is een raambestek voor asfalt aanbesteed. Twee van de 
vier inschrijvers waren regionale partijen, waarbij het werk gegund is aan de regionale partij, Gebroe-
ders van Kessel uit Dordrecht. 
Via het IBD is een raambestek voor elementenverharding aanbesteed. Tussen de vier inschrijvers zat 
een regionale en een lokale inschrijver. Het werk is gegund aan A.C. de Groot uit Meerkerk. 

http://www.tenderned.nl/
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Vraag 7.  
In het werkprogramma van het College van B&W staat dat het College onderzoekt of de lijst met ge-
meentelijke opdrachten (naast de infrawerken) kan worden uitgebreid en gepubliceerd, zodat het lo-
kale 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?  
 
Antwoord 
Dit is nagegaan en hieraan wordt invulling gegeven middels de inkoopkalender op de website. 

 

 

Wij hopen met bovenstaande beantwoording u van dienst te zijn geweest.  

 

Met vriendelijke groet, 

Het college van Burgemeester en Wethouders  

 

de loco-secretaris,    de burgemeester, 

 

 

 

 

Sonja van der Stel    Dirk Heijkoop 

 

DH


