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Agendapunt
Onderwerp Aanvulling  “Algemene regels inkoop en 

aanbesteding Beemster 2009”

Middenbeemster, 15 september 2009

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor in te stemmen met aanvulling van de “Algemene regels inkoop en aanbesteding 
Beemster 2009” om opdrachtnemers van de gemeente te stimuleren tot de inzet van 
gesubsidieerde (WSW) banen in hun organisatie.

> toelichting

In uw vergadering van 13 december 2007 heeft u de “Algemene regels inkoop en aanbesteding 
gemeente Beemster 2007” vastgesteld.

Bij de doelstellingen die in deze regeling geformuleerd zijn onder punt 1.1. ad 6 wordt aangegeven dat 
wij bij aanbestedingstrajecten “” Streven naar het betrekken van Baanstede te Purmerend bij de keuze 
van bedrijven om offerte te vragen voor het verlenen van diensten”.

Deze doelstelling vloeit mede voort uit het collegeprogramma 2006-2010. Hierin is  opgenomen dat er 
beleid moet komen voor mensen met een gesubsidieerde baan. Wij moeten waar mogelijk binnen de 
gemeentelijke organisatie werkplekken creëren voor deze doelgroep. Daarnaast moeten wij stimuleren 
dat gemeentelijke opdrachtgevers binnen hun organisatie gesubsidieerde functies hebben.

Volgens informatie van personeelszaken is in onze eigen organisatie het personeelsbeleid er al op 
gericht, waar dit mogelijk is, een WSW-functie te realiseren (recent nog bij team Interne zaken en bij de 
groenvoorziening in Zuidoostbeemster). Om een soortgelijke houding bij gemeentelijke opdrachtgevers 
te bepleiten/af te dwingen zouden wij onze eigen inkoop en aanbestedingsregels nog kunnen 
verscherpen. 

Er zijn ook andere gemeenten die hun aankoopbeleid in die richting hebben aangescherpt. Een eerste 
gedachte was om van in contracten met leveranciers op te nemen dat zij minimaal 5 %  mensen met 
een arbeidshandicap in dienst hebben. Het is echter niet realistisch dit te eisen (wij voldoen hier zelf 
ook nog niet aan) .
Daarom stellen wij u voor om het uitgangspunt van de gemeente Purmerend over te nemen en dit aan 
ons inkoop- en aanbestedingsbeleid toe te voegen als punt 7  bij de doelstellingen (huidige punt 7 
wordt dan 8).
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Het betreft de volgende aanvulling:
“bij iedere aanbesteding afwegen of er eisen gesteld dienen te worden ten aanzien van de inzet van 
maatschappelijke groepen zoals bijvoorbeeld WSW-geïndiceerden, bij de uitvoering van diensten en 
werken. Dit geldt zonder dat daarbij sprake kan zijn van discriminatie van of het creëren van een 
preferente positie voor één marktpartij of een groep specifieke marktpartijen.

> juridische consequenties

Geen.

> financiële consequenties

Geen.
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