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evaluatie van het inkoopbeleid van de ge
meente Westland

Geachte Raad,
Met deze brief informeren wij u over de evaluatie van het inkoopbeleid van de gemeente West
land.
Eind 2015 is een nieuw inkoop- en aanbestedingsbeleid (bekend als de nota “Welbesteed") vast
gesteld dat in 2016 is ingevoerd. Bij het vaststellen van het beleid is afgesproken dat het na circa
2 jaar geëvalueerd zou worden. Dat moment is nu aangebroken.
Het is hierbij de bedoeling het inkoopbeleid door evaluatie verder te verbeteren. In het inkoopbe
leid van de gemeente Westland is destijds gekozen voor de volgende speerpunten, die in de eva
luatie zullen worden meegenomen:
’

rechtmatigheid

*
*
*

duurzaamheid (milieu en SROI)
het bevorderen van de lokale economie
efficiency (voor afnemer en aanbieder)

Buiten de verbeteringen die uit de evaluatie kunnen komen, dienen ook de volgende zaken te
worden meegenomen in de aanpassing van het van het inkoopbeleid:
*
*

Jurisprudentie en interpretatie van de aanbestedingswet 2016 die bij het vaststellen van
het vorige beleid nog niet bekend was.
De consequenties van het convenant voor Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI)
dat in 2017 door de gemeente Westland is ondertekend en het plan van aanpak voor de
invoering daarvan.

ALG HS 001

*

De consequenties van het centraliseren van de inkoopfunctie per eind 2017.

Bij de vorige evaluatieronde zijn de volgende stappen ondernomen om input te verzamelen voor
het bijstellen van het beleid:
*
enquêtes bij inkopende en aanbiedende partijen over de gekozen speerpunten van het
beleid en open vragen over mogelijke verbeteringen,
*
*

gesprekken met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven (MKB Westland, VNO NCW,
Bouwend Nederland),
een ronde tafelconferentie met vertegenwoordigers van de gemeenteraad.
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Aangezien deze werkwijze destijds bij de deelnemers positief ontvangen is, wordt nu dezelfde
werkwijze gekozen waarbij u als raad de gelegenheid heeft om uw kaderstellende verantwoorde
lijkheid in te vullen.
De verkregen informatie wordt op een dusdanige wijze verwerkt dat bij de besluitvorming later in
het traject inzicht wordt gegeven in de verzamelde inbreng, wat hiervan om welke reden is ver
werkt en op welke wijze dit is verwerkt in het voorstel voor het nieuwe beleid.
Hieronder volgt een opsomming van de stappen en een grove planning:
toelichting

Periode

Actie

Juli - september

Onderzoek en gegevensverzameling:

Enquêtes, gesprekken medewerkers,
bedrijfsleven, raad en collegeleden.
Juli-oktober

Uitwerking in nieuw beleid

Opstellen nieuw concept-beleid
November

Voorbereiding besluitvorming

Concept-beleid in college
December

Besluitvorming

Concept-beleid in gemeenteraad
1 januari

Ingangsdatum nieuwe inkoopbeleid

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Westland,
de burgemeester,

A.Mf.A. van Ardenne-van der Hoeven

