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Aan burgemeester en wethouders 
door tussenkomst van de voorzitter van de raad 
 
 
Ridderkerk, dinsdag 13 september 2016         
 
 
Onderwerp: Schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders  
(RvO, artikel 40) over inkoop bij lokale ondernemers 
 
 
Geacht college, 
 
In het Inkoop- en aanbestedingsbeleid gemeente Ridderkerk (2014) staat, dat zij binnen de kaders 
van de Aanbestedingswet lokale MKB-ondernemers zoveel mogelijk de kans wil geven toegang te 
krijgen tot de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen. Volgens onze informatie 
heeft de wethouder eerder in en bijeenkomst met ondernemers als doel aangegeven, dat in 2016 ten 
opzichte van 2015 5% meer ingekocht gaat worden bij het Ridderkerkse MKB. Voor de Ridderkerkse 
economie en werkgelegenheid is het van groot belang om minimaal deze doelstelling te behalen. De 
VVD Ridderkerk pleit ervoor om deze doelstelling/ambitie te verhogen. Daarom heeft de VVD 
Ridderkerk de volgende vragen: 
  
 

1. Wij snappen dat niet alle producten die ingekocht worden lokaal verkrijgbaar zijn. Desondanks 
vinden we de bovengenoemde doelstelling van het college erg voorzichtig. Kan het college 
aangeven vanwaar deze “magere “ambitie? 

2. De inkoopadviseurs zijn met name betrokken bij aankopen waarbij grotere bedragen zijn 
gemoeid. In de praktijk zullen dus veel kleinere aankopen door de budgethouders zelf gedaan 
worden. Welke stappen gaat u zetten om te zorgen dat deze budgethouders ook 
daadwerkelijk zoveel mogelijk inkopen bij de lokale ondernemers van Ridderkerk? 

3. Ambtenaren hoeven niet woonachtig te zijn in de gemeente waar zij werken. Daarbij komt nog 
dat de ambtenaren niet meer in dienst zijn van de gemeente Ridderkerk, maar in dienst van 
de BAR organisatie. Hoe gaat u ervoor zorgen dat zij de inkopen voor Ridderkerk doen bij 
Ridderkerkse ondernemers, juist omdat de ambtenaren minder bekend zijn met welke 
goederen en/of diensten de Ridderkerkse ondernemers kunnen leveren? 

4. Veel ondernemers zijn niet op de hoogte van wat de gemeente inkoopt. Hoe gaat u ervoor 
zorgen dat dat bij een groter deel van de ondernemers bekend wordt?  

5. Wij begrijpen dat er bepaalde procedures gevolgd moeten worden (o.a. Tenderned), maar 
sommige worden als omslachtig beoordeeld. Welke stappen worden gezet om de procedures 
eenvoudiger en transparanter te maken? 

6. Welk percentage van de enkelvoudige en meervoudige onderhandse aanbestedingen en 
inkopen is er in 2015 aan het Ridderkerks MKB gegund?  

7. Welk percentage van de afgeronde enkelvoudige en meervoudige onderhandse 
aanbestedingen en inkopen wordt er in 2016 tot en met augustus jl. door het Ridderkerks 
MKB uitgevoerd?  

8. Indien de bovengenoemde doelstelling van tot en met augustus 2016 niet behaald is, welke 
reden(en) ligt/liggen hieraan ten grondslag en welke acties worden ondernomen om het 
percentage alsnog dit jaar te behalen? 

9. Welke doelstelling heeft het college voor 2017 gesteld? 
10. Is het college van mening, dat de huidige aanbestedingswijze voor het Ridderkerkse MKB het 

meest efficiënt en meest effectief is en zo, ja waarom is het college deze mening toegedaan? 
Indien niet, welke stappen worden gezet of gaan gezet worden om dit wel te bereiken? 

11. Op welke wijze is bij het college bekend, hoe de Ridderkerkse ondernemers en 
ondernemingsverenigingen het aanbestedingstraject en het inkoopbeleid en de contacten 
hierover met de gemeente Ridderkerk ervaren? 

12. Hoe ervaren de Ridderkerkse ondernemers en ondernemingsverenigingen volgens het college 
de diverse contacten over de aanbestedingstrajecten en het inkoopbeleid? 

13. De VVD Ridderkerk is van mening dat een ambitieuzere percentage doelstelling mogelijk moet 
zijn. Is het college bereid de doelstelling voor 2017 op minimaal een aanzienlijk hoger 
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percentage vast te stellen? Graag onderbouwing van waarom wel of waarom niet en welk 
percentage heeft het college voor ogen? 

 
 
Gelet op het bepaalde in artikel 40 van het Reglement van Orde voor de raad verzoek ik u om 
schriftelijke beantwoording van deze vragen. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
VVD Ridderkerk 
Edward Piena 
Louis van der Spoel 
 
 
 
 


