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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Beantwoording schriftelijke vragen over beter aanbesteden gesteld door de fractie van het CDA Dinkelland. 
 
Toelichting 
De fractie van het CDA Dinkelland vindt dat aanbesteden door de gemeente toegankelijker moet worden 
voor het plaatselijke MKB. Op basis van een actieagenda, die op 16 februari door het kabinet is 
gepresenteerd wil het CDA, met alle betrokkenen zich hiervoor sterk maken. Heldere afspraken maken, dat 
is beter voor onze gemeente, en meer kansen bij aanbestedingen voor plaatselijke ondernemers. Dat komt 
de lokale economie en werkgelegenheid weer ten goede. De CDA-fractie verzoekt het college de acties uit 
de Actieagenda snel op te pakken en heeft daarom de volgende vragen:  
 
Heeft het college aanbestedingsprocedure(s) recent intern en/of samen met inschrijvers geëvalueerd? Zo ja, 
wat zijn de ervaringen en verbeterpunten? Zo nee, is het college daartoe bereid?  
Antwoord: 
Elke grote aanbesteding wordt intern geëvalueerd na afloop. Ook is er voor inschrijvers altijd gelegenheid 
om een gesprek te krijgen met de betrokken inkoper. Hiervan maken inschrijvers vaak gebruik. 
Bij elke aanbesteding zijn de ervaringen en verbeteringen anders omdat er veel verschillende 
aanbestedingen gehouden worden op heel diverse markten. 
Een algemene ervaring is dat kleinere inschrijvers aanbestedingen lastig vinden zoals bijvoorbeeld 
inschrijvers in het sociaal domein. Hiervoor worden bijeenkomsten gehouden zodat men vooraf aan een 
aanbesteding uitleg krijgt over de procedure en het digitale inkoopsysteem. Vooraf bij de aanbesteding 
vernieuwbouw Dorper Esch is er ook een informatiebijeenkomst voor potentiele inschrijvers gehouden. 
Daarnaast worden er ook bijeenkomsten gehouden voor lokale ondernemers waarin uitleg wordt gegeven 
over aanbesteden en de wetgeving. Maandag 12 maart 2018 is er nog een overleg geweest met een lokale 
ondernemer die uitleg wil over het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid.  
 
Kent onze gemeente een inkoopkalender en/of is het inkoopbeleid openbaar beschikbaar?  
Antwoord: 

Zowel de inkoopkalender als het inkoopbeleid is beschikbaar op de gemeentelijke website evenals andere 
informatie zoals de inkoopvoorwaarden. 
Zie hiervoor https://www.dinkelland.nl/inkoop-en-aanbestedingen 
 
In hoeveel procent van de gevallen zijn opdrachten van de gemeente sinds het begin van deze raadsperiode 
gegund aan lokale MKB’ers/ondernemers? 
 
Antwoord: 
Op basis van opdrachten is dit niet uit te zoeken. Uit de inkoopanalyse is wel het percentage omzet van 
lokale ondernemers in relatie tot het totale inkoopvolume van Dinkelland te berekenen.  

 



 

 

 
Het gaat om de volgende percentages: 
2014 18% 
2015 19% 
2016 26%. 
Voor 2017 zijn deze gegevens nu nog niet bekend. 
 
Uit de Actieagenda blijkt dat het voor het MKB vaak lastig is om toegang te krijgen tot overheidsopdrachten. 
Wat zijn de ervaringen in onze gemeente? 
Antwoord: 
De Aanbestedingswet verplicht ons om rekening te houden met het MKB. Dit is ook opgenomen in het 
inkoopbeleid van Dinkelland. Opdrachten worden in percelen verdeeld gebaseerd op basis van de 
marktverhoudingen tussen aanbieders in de desbetreffende markt. Ook wordt rekening gehouden met het 
MKB bij het stellen van selectie eisen.  
Onze ervaring is niet dat het MKB of lokale partijen slecht toegang hebben tot onze aanbestedingen. De 
laatste grote Europese aanbestedingen zijn gewonnen door lokale en regionale MKBers. Dit betreft de 
aanbesteding vernieuwbouw Dorper Esch en Maatwerk vervoer. 
 
Wordt er in onze gemeente gebruik gemaakt van marktplaatsen en inkoopbureaus? Zo ja, wat zijn de 
ervaringen hiermee?  
Antwoord: 
Sinds 1 februari 2018 wordt er gebruik gemaakt van een inhuurdesk (marktplaats) voor inhuur van mensen 
boven schaal 9. Deze inhuurdesk doen we samen met de gemeenten Twenterand en Oldenzaal. Zie 
hiervoor www.inhuurdeskdastwente.nl. 
De eerste opdrachten zijn net geplaatst dus de ervaringen volgen nog. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
inkoopbureaus. 
 
Is het college bereid om de aanbevelingen en acties uit de Actieagenda Beter Aanbesteden toe te passen op 
de werkwijze in onze gemeente, de plaatselijke ondernemers hierbij te betrekken, en de raad te informeren 
over de wijze waarop? 
Antwoord: 
Het college neemt de aanbevelingen uit de Actieagenda ter harte. Aan een groot aantal aanbevelingen uit 
het rapport wordt reeds gevolg gegeven bij de inkoop in onze gemeente, zoals inkoopsamenwerking, het 
organiseren van marktdagen en bijeenkomsten, het inzetten van materiedeskundigen bij het opstellen van 
programma’s van eisen, het toepassen van SROI waarbij in Twente een uniforme werkwijze wordt 
gehanteerd, het toepassen van de VNG inkoopvoorwaarden en waar nodig marktvoorwaarden. Verder wordt 
bij elke aanbesteding rekening gehouden met belangen van marktpartijen door de keuze van de procedure, 
de te stellen selectie eisen, de planning van de aanbesteding, een eventuele rekenvergoeding en het op een 
correcte en juiste wijze beantwoorden van de gestelde vragen in een aanbesteding. 
Bij een verdere verbetering van de inkoopfunctie zullen ook de plaatselijke ondernemers betrokken worden. 
Het collega zal de raad hierover informeren. 
 
Heeft u nog vragen? 
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen dan aan ons college kenbaar maken.
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 
 

E.M. Grobben 

 
 
J.G.J. Joosten 
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