
Motie

Motie voor de vergadering van de raad van: 10 december 2020

Onderwerp: Stimuleren Lokaal Inkopen

De raad,

overwegende dat
 de gemeente jaarlijks voor vele miljoenen inkoopt en aanbesteedt;
 de schade van de coronacrisis op de economie en werkgelegenheid in de Duin- en 

Bollenstreek volgens Bureau Blaauwberg (rapporten  april en  september 2020) groot 
is, maar dat er ook herstelkansen zijn; 

 het college het navolgende heeft verklaard: ‘In het Interbestuurlijk Programma (IBP) 
wordt gesproken over regionale economie als versneller. Hiermee wordt de ambitie 
uitgesproken te werken aan regionale economische structuurversterking’;

 het behoud van werkgelegenheid van vitaal belang is voor de lokale en regionale 
economie;

 de gemeente bij inkopen en aanbestedingen die qua opdrachtwaarde boven de 
Europese aanbestedingsdrempel uitkomen, geen mogelijkheid tot lokaal/regionaal 
voorkeursbeleid kan voeren;

 de lokale uitvoering van het Hillegomse inkoopbeleid begrensd wordt door Europese 
en nationale regelgeving, maar enkelvoudige onderhandse en meervoudige 
onderhandse aanbesteding ruimte bieden om deze (gedeeltelijk) lokaal/regionaal in te 
vullen,

van mening dat
 het college bij de keuze voor uitgaven en investeringen ook dient te kijken naar een 

impuls in de Hillegomse samenleving en in de regionale economie en 
werkgelegenheid;

 de uitgangspunten zoals opgesteld in het Actieplan Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen onverkort van toepassing zijn op de uitvoering van het beleid ten gevolge van 
de onderhavige motie,

 wanneer gemeentelijke uitgaven in de lokale of regionale economie terechtkomen, dit 
een impuls aan de lokale en regionale werkgelegenheid geeft en ondernemers door de 
coronacrisis kan helpen;

 het wenselijk is om, daar waar de verwachting is dat er lokaal voldoende kwaliteit 
geboden kan worden, in beginsel een offerteaanvraag gedeeltelijk lokaal uit te vragen,

gehoord de beraadslaging,

verzoekt het college
 als richtlijn te hanteren dat bij meervoudig onderhandse aanbestedingen minimaal één 

lokaal (en bij het ontbreken daarvan één regionaal) MKB-bedrijf wordt gevraagd om 
een offerte uit te brengen;

 te onderzoeken wat er mogelijk is binnen de juridische kaders en het inkoopbeleid om 
lokaal inkopen te stimuleren en in dit verband te onderzoeken wat hier procesmatig 
voor nodig is;

 aan de Raad verslag uit te brengen over wat de eventuele aanvullende mogelijkheden 
zijn om het voorgestelde beleid te verbreden,
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en gaat over tot de orde van de dag.

Hillegom, 10 december 2020,

Namens de fracties van

D66, VVD, GroenLinks, Co Jansen
R.I. Semrek L.M.J. Pijnacker D. van Egmond J.J.R. Jansen

CDA, Bloeiend Hillegom,
F.R. Vrijburg A. Heemskerk-Rekké
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