%
■h

■■

Provincie
Noord-Holland

POSTBUS 3007 I 2001 DA HAARLEM

Provinciale Staten van Noord-Holland
door tussenkomst van de statengriffier mw. drs. K. Bolt
Dreef 3, tweede etage
201 2 HR HAARLEM

Gedeputeerde Staten

Uw contactpersoon
mw. A. Truggelaar

CZ/SI

Telefoonnummer +31 235143977

truggelaara@noord-holland.nl

1 I 3
Verzenddatum

Betreft: Inkoopbeleid 2021-2024

1 0 HM11 2021
Kenmerk

Geachte leden,

1498055/1 525263

Hierbij verzoeken wij u deze brief (met bijlagen) ter bespreking op de
B-agenda van de commissie Economie, Financiën en Bestuur van 22
maart 2021 te plaatsen.

Uw kenmerk

Wat is de reden?

De provincie Noord-Holland hanteert al sinds langere tijd een
inkoopbeleid dat handvatten en richtlijnen biedt voor het realiseren van
provinciale doelstellingen via (inkoop)opdrachten. Het inkoopbeleid
wordt periodiek herzien, zowel qua vorm als inhoudelijk, o.a. op basis
van het coalitieakkoord.
Het huidige inkoopbeleid “Samen Inkopen voor Noord-Holland” loopt
van 201 7 tot 2021. Hierin staan thema’s als maatschappelijk
verantwoord ondernemen, goed opdrachtgeverschap en innovatie als
belangrijke pijlers benoemd. Met het nieuwe inkoopbeleid bouwen wij
de al eerder ingezette lijn uit het voorgaande inkoopbeleid en de
huidige praktijk verder uit.

Daarnaast sluit het inkoopbeleid aan bij de doelstellingen van het
Actieprogramma Klimaat 2020 - 2023, de Circulaire Roadmap van de
Metropool Regio Amsterdam (MRA), de Actieagenda Circulaire Economie
2021-2025 en de Green Deal duurzaam GWW.

In het huidige coalitieakkoord staat expliciet vermeld dat het
inkoopbeleid gemoderniseerd moet worden. Voor het opstellen van het
nieuwe inkoopbeleid hebben wij duidelijke wensen op diverse thema’s
zoals verduurzaming, circulariteit en inclusiviteit. Aangezien het
inkoopbeleid een belangrijk instrument moet worden om de
doelstellingen uit het coalitieakkoord te helpen realiseren en ook
aansluit op andere thema’s, al dan niet binnen bestuurlijke gremia, is
kennisneming van het nieuwe inkoopbeleid door de Commissie
wenselijk.
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Wat vragen wij aan de commissie?
Kennis te nemen van de wijze waarop de provinciale organisatie haar
inkoopbeleid wil inzetten en het bespreken van de mogelijkheden van
maatschappelijk verantwoord inkopen.

Om welk GS-besluit gaat het?
Het besluit van 2 maart 2021 (1 498055/1 50561 7) waarbij het concept
inkoopbeleid 2021-2024 is vastgesteld.

Op grond waarvan wordt dit voorstel gedaan?
Het coalitieakkoord en onze wens de uitkomst van de bespreking mee
te nemen in de definitieve vaststelling van het inkoopbeleid.

Is dit eerder behandeld in een commissie of in PS?

Nee, er is geen eerdere behandeling geweest in commissie of PS.
Wat zijn de effecten van het voorstel?

Het inkoopbeleid zorgt vooreen zorgvuldige en rechtmatige afweging
van alle inkopen van de provincie. Daarnaast draagt het nieuwe
inkoopbeleid bij aan meer bewustwording binnen de gehele organisatie
dat en hoe op de verschillende thema’s door inkopen impact gemaakt
kan worden. Ook marktpartijen kunnen door het Inkoopbeleid
gestimuleerd worden te investeren in thema’s waardoor ze eerder voor
een opdracht van de provincie in aanmerking komen.
Wat zijn de financiële aspecten/risico’s

Deze zijn op dit moment nog niet inzichtelijk. Per opdracht zal bepaald
worden hoe op welke thema’s wordt ingezet en zullen de financiële
gevolgen bij die opdrachten inzichtelijk worden gemaakt.
Met wie is dit intern afgestemd?

Met diverse stakeholders op belangrijke thema’s als energietransitie,
duurzaamheid, social return en klimaat uit de directies Beleid, CZ en
Beheer & Uitvoering.
Hoe heeft (burger)participatie plaatsgevonden?

Ten tijde van het opstellen van het beleid is tevens een aantal
strategische leveranciers van de provincie uitgenodigd om mee te
denken.

Wanneer en hoe is over dit besluit gecommuniceerd?

Na behandeling in de commissie zal het beleid opnieuw aan ons ter
vaststelling worden aangeboden. Na vaststelling zal communicatie via
website, intranet en het Provinciaal Blad plaatsvinden. Na onze
vergadering van 2 maart is alvast een nieuwsbericht geplaatst over het
vast te stellen inkoopbeleid en de inhoud en impact ervan.
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Wanneer evalueren wij dit besluit?

Periodiek (midterm en endterm) zullen de resultaten die geboekt zijn op
het gebied van duurzaamheid, circulair, sociaal inkopen e.d. worden
geëvalueerd. De uitkomsten zullen gebruikt worden om met de directies
de inkoopstrategie voor komende trajecten te bepalen.
Wat is de link met Europa?
Uitvoering van het Inkoopbeleid moet passen binnen de Europese
aanbestedingsrichtlijnen.
Vervolgprocedure
Implementatie, uitvoering en monitoring van het inkoopbeleid binnen
de ambtelijke organisatie.

Hoogachtend,
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