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Geachte leden,
Ter uitvoering van art. 167, tweede lid, van de Provinciewet (inzake de
actieve informatieplicht) brengen wij u het volgende besluit van ons
college ter kennis:

Uw kenmerk

Social return wordt met ingang van 1 januari 2020 toegevoegd als
contractvoorwaarde aan infrastructurele projecten met een
opdrachtwaarde hoger dan €1 50.000,-, en aanbestedingen van
diensten met een opdrachtwaarde hoger dan €214.000,-, ongeacht de
aanbestedingsvorm, en met een contractduur langer dan 6 maanden.
Daarnaast wordt onderzocht of opdrachten zich lenen om als
‘voorbehouden opdracht’ (conform artikel 2.82 Aanbestedingswet) aan
te besteden. Er zal ook onderzoek worden gedaan naar het toepassen
van social return bij subsidies.
Provinciale Staten van Noord-Holland hebben in 2012 opgedragen om
te onderzoeken hoe social return bij aanbestedingen op zorgvuldige
wijze geïmplementeerd kan worden. Met ingang van 1 januari 201 6 is
het social return beleid in uitvoering. Conform besluit van GS van 8
december 201 5 is social return in mei 201 9 geëvalueerd.
De bevindingen van deze evaluatie zijn positief: social return is goed
geborgd in de provinciale organisatie en de uitvoering is servicegericht
voor opdrachtnemers. Ontwikkelingen bij andere aanbestedende
diensten en ervaringen van betrokkenen laten echter zien dat de
opbrengst van social return nog verder kan worden vergroot door een
aantal aanpassingen te doen in de uitvoering van social return.
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In het coalitieakkoord van juni 201 9 staat het volgende:
“De afgelopen jaren hebben wij fors ingezet op social return bij
provinciale aanbestedingen. Wij zetten dit voort en leggen hierbij
nadrukkelijk de koppeling met diversiteitsbeleid."
Naast een verruiming van social return geven het coalitieakkoord en de
evaluatie aanleiding om de scope uit te breiden: er wordt een
projectwebsite gemaakt rond diversiteit en inclusiviteit. Hierbij wordt
aangesloten bij bestaande initiatieven. Met deze projectwebsite worden
opdrachtnemers gefaciliteerd bij het uitvoeren van de social return
verplichting zodat zij de match kunnen maken met maatschappelijke
instellingen, sociale ondernemingen en andere ‘aanbieders’ van
kandidaten uit de doelgroep. Deze site biedt een platform aan sociale
ondernemingen en dient daarnaast voor de eigen provinciale
organisatie om sociaal inkopen te stimuleren. Uitbreiding van de scope
past bij het instapmodel waarmee social return is ingevoerd in 201 6.
Medio 2023 wordt de uitvoering van het social return beleid herijkt.
U wordt ten aanzien van social return periodiek geïnformeerd op de
volgende momenten:
Eerste kwartaal
Eerste kwartaal
Eerste kwartaal
Herijking social

2020
2021
2022
return medio 2023

Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland

voorzitter

A.Th.H. van
1 bijlage(n)
Adviesrapport naar aanleiding van evaluatie social return, november
2019

