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Voorwoord

Voor u ligt het rekenkamerrapport over het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
Gemeente Almere. De rekenkamer deed een 
verkennend onderzoek naar de stand van zaken 
in het aanbestedingsbeleid en naar de mogelijk-
heden voor de gemeenteraad om dat beleid 
vorm te geven. 

Hoe heeft de Gemeente Almere het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid ingericht en hoe verloopt de 
interne uitvoering en sturing daarvan? Op welke 
normen is het beleid gebaseerd? Hoe sluit het 
beleid aan bij ander beleid van de gemeente? 
Wat kan de gemeenteraad doen om het beleid 
vorm te geven en te sturen op de gekozen 
effecten? Om antwoord te krijgen op haar vragen 
bestudeerdede rekenkamer beleidsstukken en 
hield zij enkele interviews. Ook keek zij voor 
inspiratie buiten de gemeentegrenzen en 
verzamelde voorbeelden van succesvol beleid  
uit andere gemeenten. 

De rekenkamer concludeert dat het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de Gemeente Almere 
juridisch en wettelijk op orde is. Het beleid bevat 
echter geen eenduidige visie als het gaat om de 
maatschappelijke effecten die men wil bereiken. 

Voor zover er maatschappelijke effecten worden 
beoogd, worden die niet uitgewerkt of centraal 
gesteld. Het ambitieniveau is niet gedefinieerd. 
Mede als gevolg daarvan is er maar beperkte 
sturingsinformatie beschikbaar die inzichtelijk 
kan maken in hoeverre maatschappelijke 
resultaten worden behaald. Op die manier kan 
noch het college, noch de raad bepalen welke 
resultaten worden geboekt. Dit betekent niet  
dat er geen maatschappelijke effecten worden 
bereikt. 

Dit rapport richt zich vooral ook op de mogelijk-
heden voor de gemeenteraad om te sturen op  
de maatschappelijke effecten van het aanbeste-
dingsbeleid. De rekenkamer geeft met concrete 
aanbevelingen handvatten aan de raad om daarin 
keuzes te maken.

Almere, 6 maart 2014

Leen Bakker
Plv. voorzitter Rekenkamer Almere en voorzitter 
rekenkamercommissie Aanbestedingen
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Onderzoeksverantwoording

1.1 / Aanleiding
De Rekenkamercommissie Almere heeft een 
explorerend onderzoek uitgevoerd naar inkoop- 
en aanbestedingsbeleid. Directe aanleiding voor 
dit explorerende onderzoek is de invoering van 
de nieuwe Aanbestedingswet, die per 1 april 
2013 in werking is getreden en de nieuwe 
mogelijkheden die dit de raad biedt om zijn 
kaderstellende rol door middel van het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid verder vorm te geven.1) 

Vanwege de inwerkingtreding van de nieuwe 
Aanbestedingswet per 1 april 2013, is het 
gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid in 
april 2013 geactualiseerd. Met gemeentelijke 
inkoop- en aanbestedingsprocessen zijn grote 
financiële belangen gemoeid (zie ook kader 1). 
Mede vanuit dit besef zijn veel gemeenteraden 
op zoek naar de ‘knoppen’ waaraan zij kunnen 
draaien om de doeltreffendheid en doelmatig-
heid te vergroten, of middels inkoopbeleid 
maatschappelijke effecten te realiseren.

1.2 / Doelstelling 
In de gemeenteraad van Almere is het inkoop- 
en aanbestedingsbeleid momenteel geen politiek 
thema. De fracties in de gemeenteraad hebben 
hun belangstelling voor dit beleid echter wel 
uitgedrukt bij de verkenning van de rekenkamer 
van relevante onderzoeksthema’s. De nadruk 
daarbij lag op de mogelijkheid voor de raad om 
te komen tot kaderstelling. De Rekenkamer gaat 
er van uit dat het inkoop- en aanbestedings-
beleid goede mogelijkheden zou kunnen bieden 
om maatschappelijke effecten2) te (helpen) 
realiseren, zeker gezien de budgetten die direct 
en indirect met inkopen en aanbesteden zijn 
gemoeid. 

Het doel van dit onderzoek is dan ook om  
te verhelderen welke invulling de Gemeente 
Almere precies geeft aan het gemeentelijk 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en welke 
vrijheid op dit moment (niet) benut wordt  
door de gemeenteraad om vorm te geven  
aan zijn sturende en kaderstellende rol. 

1.3 / Vraagstelling 
De rekenkamer heeft de volgende centrale vraag 
voor dit onderzoek geformuleerd:

Wat is het gemeentelijke inkoop- en aan-
bestedingsbeleid en hoe kan de gemeente-
raad hiervoor kaders stellen teneinde 
bepaalde effecten te bereiken?

Deze centrale vraag is verder uitgewerkt in de 
volgende zeven deelvragen:

Beleidsbeschrijving
1. Welke doelstellingen zijn er geëxpliciteerd 

in het inkoop- en aanbestedingsbeleid en 
hoe sluiten deze aan bij de bredere beleids-
doelen van de Gemeente Almere?

2. Op welke normen is het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de Gemeente 
Almere nu gebaseerd? Te denken valt aan 
financiële normen, werkgelegenheid, de 
positie van de lokale ondernemers en 
duurzaamheid.

1)   Zowel bij het inkopen van producten en diensten als in de specifieke vorm van inkopen door middel van (nationale en Europese) aanbestedingen, kan de 
gemeente immers beleidskaders stellen. 

2)   In dit rapport ook wel ‘maatschappelijke doelen’ genoemd.

Kader 1 - inkoopvolume gemeenten

Het inkoopvolume van gemeenten bedraagt zo’n € 20 miljard. Niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk is 
sprake van een groot belang. De drie lopende decentralisaties vragen bijvoorbeeld van de gemeenten om aan 
grote groepen burgers zorg en diensten te verlenen terwijl tegelijkertijd de voor de zorg en diensten beschikbare 
budgetten flink krimpen. Efficiënt en effectief inkopen is daarom voor gemeenten een must. Een beperking 
daarvan met bijvoorbeeld 1% levert al een probleem op van € 200 miljoen en dus een evenredige krimp van zorg 
en diensten.
Bron: Brief VNG over de nieuwe aanbestedingswet, 15 februari 2012.
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3. Wat is de samenhang tussen het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en ander beleid in de 
Gemeente Almere? 

4. Voldoet de formulering van het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid van de gemeente aan 
de Europese en nationale regelgeving? 
(rechtmatigheid)

Kaderstelling
5. Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er 

om het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
vorm te geven?

6. Hoe kan de gemeenteraad haar kaderstel-
lende taak vormgeven voor het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid? Bij welke door de 
gemeenteraad gestelde kaders kan daarvoor 
aansluiting worden gezocht? 

7. Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd 
over de uitvoering en resultaten van het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid?

1.4 / Onderzoeksuitvoering
In dit onderzoek staat het inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid van de Gemeente Almere centraal. 
Dit beleidskader is het uitgangspunt voor alle 
inkoop- en aanbestedingsactiviteiten en heeft 
daarmee een sturende en kaderstellende functie 
voor het bereiken van zowel de inkoopdoelstel-
lingen als de brede gemeentelijke doelen. Dit 
onderzoeksrapport is tot stand gekomen op basis 
van een analyse van het beleidskader inkoop- en 
aanbesteding en de verbinding daarvan met de 
bredere beleidsdoelen van de gemeente.

De bevindingen uit deze analyse zijn verder 
geduid door gesprekken met de verantwoordelijk 
portefeuillehouder inkoop, het hoofd concern 
inkoop- en aanbesteding en de afdelingsmanager 
financieel beheer. 

Het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
Gemeente Almere is daarnaast vergeleken met 
het inkoop- en aanbestedingsbeleid van tien 
andere gemeenten. 

De selectie van de gemeenten is niet gebaseerd 
op een representatieve steekproef maar heeft als 

uitgangspunt dat er een aantal grote, middel-
grote en kleine gemeenten zijn bekeken met 
enige spreiding over Nederland. Doelstelling 
hierbij is een indruk krijgen van de opzet van  
het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de 
Gemeente Almere ten opzichte van andere 
gemeenten. De onderzochte gemeenten zijn: 
Amersfoort, Amsterdam, Eindhoven, Enschede, 
Gennep, Groningen, Kerkrade, Maastricht, 
Rotterdam en Utrecht. 
De Rekenkamer heeft tot slot, vanwege het 
exploratieve karakter van dit onderzoek, ook een 
internetstudie uitgevoerd en een gesprek gevoerd 
met een onafhankelijke deskundige op het 
gebied van inkoop en aanbesteding. Het doel 
hiervan was het zoeken naar een aantal best 
practices die voor de Gemeente Almere als 
inspiratie kunnen dienen bij het verder vorm-
geven van het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

1.5 / Leeswijzer
Dit rapport is opgebouwd in twee delen, te 
weten een Bestuurlijke Nota en een Nota van 
Bevindingen. Waarbij de Bestuurlijke Nota de 
onderzoeksverantwoording bevat en de Nota 
van Bevindingen als volgt is opgebouwd:

De Nota van Bevindingen is als volgt  
opgebouwd:
/ In hoofdstuk 3 is het inkoopbeleid van de 

Gemeente Almere beschreven, in relatie tot 
bredere beleidsdoelstellingen van de 
gemeente. 

/ Hoofdstuk 4 geeft weer op welke wijze de 
inkoopdoelen worden gemonitord en op 
welke wijze (bij) sturing hierop plaatsvindt. 

/ Hoofdstuk 5 schetst (nieuwe) mogelijk-
heden voor sturing en kaderstelling op  
basis van het inkoopbeleid. De basis van dit 
hoofdstuk wordt gevormd door een 
vergelijking van het inkoop- en aanbeste-
dingsbeleid van Almere met tien andere 
gemeenten, een internetstudie en een 
gesprek met een inkoopexpert. 

Als bijlagen zijn toegevoegd: het normenkader 
en een overzicht van geraadpleegde bronnen.

1. Onderzoeksverantwoording
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Dit hoofdstuk beschrijft en analyseert het 
beleidskader met betrekking tot inkoop en 
aanbesteding van de Gemeente Almere en 
legt een relatie gelegd tussen het inkoop-  
en aanbestedingsbeleid en andere beleids-
doelen in de Gemeente Almere. 

2.1 / Het inkoop- en aanbestedingsbeleid
Met het inkopen van werken, diensten en 
leveringen gaat in Almere veel geld gemoeid. In 
2013 bedroeg het inkoopvolume €179.991.300.3) 
Dit betekent ruim een derde van de omvang van 
de totale programmabegroting. Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van het inkoopvolume 
naar grootte van de post. 

De Gemeente Almere heeft beleid met betrek-
king tot inkoop en aanbesteding vastgelegd in 
het Inkoopbeleid Almere 2013. Het vigerende 
beleidskader is grotendeels tot stand gekomen in 
2010, op basis van het modelbeleid voor inkoop 
van de VNG en is in april 2013 herzien in 
verband met de nieuwe Aanbestedingswet die 
per 1 april 2013 in werking is getreden.4) De 
herziening van april 2013 betreft het juridisch 
kader van het Inkoopbeleid. Ten aanzien van de 
doelstellingen is het beleid niet gewijzigd, zo 
wordt in de inleiding van het beleidsdocument 
geschetst.5) Het volgende Collegeprogramma zal 
mogelijk aanleiding vormen tot een integrale 
evaluatie en vernieuwing van het Inkoopbeleid, 
zo wordt in het beleidsdocument aangegeven. 

2.2 / Doelstellingen en uitgangspunten 
inkoopproces

De Gemeente Almere beschouwt de inkoop-
functie als een belangrijk instrument voor de 
doelmatigheid, integriteit en effectiviteit van  
de gemeente. Een professioneel inkoopapparaat 
kan bijvoorbeeld een bijdrage leveren aan het 
stimuleren van het MKB, zo wordt in het 
beleidskader aangegeven. Inkoopbeleid kan 
volgens de gemeente ook bijdragen aan het 
sluitend maken van de begroting, aan transpa-
rantie ten aanzien van gemeentelijke uitgaven, 
maar ook het realiseren van sociaal-maatschap-
pelijke doelstellingen. Concreet geeft de 
gemeente zes doelen aan met betrekking tot het 
inkoopproces:

Het aanbestedingsbeleid van Almere 

3)   Meest recente cijfers waarover onderzoekers beschikken. Het betreft een overzicht gegenereerd door de gemeente Almere van het inkoopvolume van de 
gemeente Almere, gekoppeld aan de functies op basis van de BBV. 

4)   VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid, juli 2012
5)   Zie Inkoop- en aanbestedingsbeleid Almere, april 2013

Post Omvang inkoop

GWW (grond-, weg- en waterwerken) € 54.210.637

Gebouwen € 41.004.834

Advies en onderzoek € 22.990.776

Niet ingedeeld € 14.286.464

Automatisering/telecommunicatie € 13.177.719

Sociaal domein € 12.786.973

Flexibele arbeid € 6.842.522

Kantoorinrichting/benodigdheden € 5.460.626

Personeel gerelateerde zaken € 4.577.613

Vervoer, aandrijfsystemen € 3.444.505

Hulpverlening en openbare orde € 1.208.630
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/ Rechtmatig en doelmatig inkopen. 
Waarbij bestaande wet- en regelgeving wordt 
nageleefd en inkoop efficiënt en effectief is.

/ Integriteit, transparantie en 
professionaliteit. De gemeente investeert 
in inhoudelijke kennis over de in te kopen 
werken, leveringen en diensten, slagvaardige 
besluitvorming en adequaat risico-
management. De Gemeente Almere stelt 
vertrouwen in contractanten en gaat uit van 
wederzijds respect tussen de gemeente en 
contractanten.

/ De balans tussen prijs en kwaliteit is in 
principe leidend bij het aanbesteden van 
werken, diensten en leveringen.

/ Toegevoegde waarde. Het inkoopproces 
moet ondersteunend zijn aan het gehele 
prestatieniveau van de gemeente en daar 
direct en voortdurend aan bijdragen. De 
concrete doelstellingen van Inkoop zijn 
rechtstreeks afgeleid van het algemene beleid 
en doelstellingen van de Gemeente Almere.

/ Lean. Administratieve lastenverlichting 
voor de gemeente zelf en voor ondernemers 
staat voorop;

/ Partnership. De gemeente zal op het 
terrein van inkoop en aanbesteding samen-
werking aangaan met aanbestedende 
diensten. De Gemeente Almere is binnen 
de provincie Flevoland actief pleitbezorger 
voor samenwerking op het gebied van kennis, 
ervaring en het delen van documenten.

Deze doelen gaan over de wijze waarop het proces 
van inkoop en aanbesteden dient plaats te vinden. 

Vervolgens wordt in het inkoop- en aanbestedings-
beleid van Almere een aantal uitgangspunten 
beschreven die moeten leiden tot de realisatie 
van de procesdoelstellingen zoals die hierboven 
aan de orde zijn gekomen. In deze uitgangspunten 
worden ook beleidskaders en beleidsdoelen 
benoemd die de Gemeente Almere met inkoop 
en aanbesteding wil realiseren. Deze uitgangs-
punten geven de lokale inkleuring van de 
Gemeente Almere weer en zijn gedefinieerd op 
vier terreinen, te weten:

1. Juridische uitgangspunten;
2. Ethische en ideële uitgangspunten;
3. Economische uitgangspunten;
4. Organisatorische uitgangspunten. 

Juridische uitgangspunten
Wat betreft de rechtmatigheid van het Inkoop-
beleid Almere 2013 kan binnen de scope van dit 
onderzoek worden aangegeven dat de bepalingen 
in het inkoop en aanbestedingsbeleid beleid in 
grote mate overeenkomen met het model van de 
VNG, en dat het beleid in 2013 is geactualiseerd 
door Almere in verband met de inwerkingtreding 
van de nieuwe Aanbestedingswet 2013. Uitgangs-
punt voor alle inkoop en aanbestedingen vormen 
de Europese en Nationale regels en wetten. Dit 
wordt als volgt in het inkoop- en aanbestedings-
beleid verwoord: 

De Gemeente leeft de relevante wet- en regel-
geving na. Uitzonderingen op (Europese) 
wet- en regelgeving zullen door de Gemeente 
restrictief worden uitgelegd en toegepast om te 
voorkomen dat het toepassingsbereik van deze 
wet- en regelgeving wordt uitgehold. De voor 
het Inkoopbeleid meest relevante wet- en 
regelgeving volgen uit:
/ Aanbestedingswet 2012: dit nieuwe 

wettelijke kader implementeert de Europese 
Richtlijnen 2004/18/EG en 2004/17/EG 
(‘Aanbestedingsrichtlijnen’) en Richtlijn 
2007/66/EG (‘Recht beschermingsrichtlijn’). 
Deze wet biedt één kader voor overheids-
opdrachten boven en - beperkt – onder de 
(Europese) drempelwaarden en de rechts-
bescherming bij (Europese) aanbestedingen.

/ Europese wet- en regelgeving: wet- en 
regelgeving op het gebied van aanbesteden 
is afkomstig van de Europese Unie. De 
‘Aanbestedingsrichtlijnen’ vormen momen-
teel de belangrijkste basis. De interpretatie 
van deze Aanbestedingsrichtlijnen kan 
volgen uit Groenboeken, Interpretatieve 
Mededelingen etc. van de Europese 
Commissie.

/ Burgerlijk Wetboek: het wettelijke kader 
voor overeenkomsten.

/ Gemeentewet: het wettelijke kader voor 
gemeenten.6)

Daarmee is het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
in de basis opgesteld conform de Europese 
regelgeving. Bij de inkoopprocessen dient ook  
de rechtmatigheid in de uitvoering te worden 
gewaarborgd. Vanuit het oogpunt van recht-
matigheid zal dus altijd een toets moeten 
plaatsvinden aan de Europese en Nationale 

6)  Zie Inkoop en aanbestedingsbeleid, april 2013

2. Het aanbestedingsbeleid van Almere 
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regelgeving en de beginselen van behoorlijk 
bestuur. Binnen de gemeente (SBV/JZ) zijn 
hiervoor aanbestedingsjuristen werkzaam.

2.3 / Uitgangspunten ten aanzien van 
maatschappelijke doelen

Naast de zes procesdoelstellingen, bevat het 
inkoopbeleid ook een aantal uitgangspunten ten 
aanzien van maatschappelijke (‘inhoudelijke’) 
doelen:
/ Duurzaamheid zoals verwoord in de 

Almere Principles.7) Het beleid van de 
Gemeente Almere is gericht op het bevor-
deren van de duurzame leefomgeving.  
Dit betekent een vorm van inkopen waarbij 
sprake is van een balans tussen mens, 
milieu en financiën. 

 •  Bij milieu gaat het om de belasting 
van het milieu en (het behoud van)  
de natuur;

 •  Bij de mens gaat het om sociaal-
maatschappelijke zaken. Zo streeft de 
gemeente ernaar om het principe van 
social return on investment (SROI) toe te 
passen in aanbestedingen. Bijvoorbeeld 
doordat inkopen van de gemeente er 
ook toe leiden dat mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in het 
arbeidsproces kunnen participeren. 

 •  Bij financiën gaat het om de prijs in 
relatie tot kwaliteit. 

/ Innovatiefgericht inkopen wordt door de 
Gemeente Almere gestimuleerd. Er wordt 
door de gemeente gezocht naar een 
innovatieve oplossing of de ondernemer 
krijgt ruimte om een innovatieve oplossing 
aan te bieden. 

/ Kansen zonder voorrang. De gemeente 
heeft oog voor de lokale economie, zonder 
dat dit tot enigerlei vorm van discriminatie 
van ondernemers leidt. Wanneer sprake is 
van een meervoudig onderhandse offerte-
aanvraag kan rekening worden gehouden 
met de lokale economie en lokale onderne-
mers. Discriminatie moet daarbij worden 
voorkomen en de gemeente moet niet 
onnodig regionale, nationale, Europese of 
mondiale kansen laten liggen. De gemeente 
kan rekening houden met mogelijkheden 

voor het MKB door gebruik te maken van 
percelen in aanbestedingen, het toestaan 
van het aangaan van combinaties en 
onderaanneming, het verminderen van de 
lasten en het voorkomen van onnodig zware 
selectie- en gunningscriteria.8)

Deze uitgangspunten raken aan maatschappelijke 
effecten. Ze worden in het inkoopbeleid echter 
niet als doel gesteld. Ook wordt er in het 
inkoopbeleid geen relatie gelegd met andere, 
meer inhoudelijke beleidsdoelen en nota’s. 

De VNG raadt in het model inkoopbeleid aan 
om in het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan  
te geven waar de aansluitingen liggen met het 
algemene beleid van de gemeente (zoals Kader-
nota Economische Ontwikkeling, Milieubeleids-
plan, Gedragscode voor medewerkers, Re-inte-
gratieverordening etc.). De dwarsverbanden 
tussen het inkoopbeleid en ander beleid van de 
gemeente worden niet gemaakt in het Inkoop-
beleid Almere 2013. Uitzondering daarop vormt 
de toevoeging van de Almere Principles.

Een vergelijking tussen het VNG model en het 
Almeerse Inkoopbeleid laat zien dat het Inkoop-
beleid van Almere in grote mate overeenkomt 
met het model beleidsstuk. De Gemeente 
Almere heeft enkel op het gebied van duurzaam-
heid en social return on investment (SROI) 
eigen accenten gelegd in het Inkoopbeleid 2013. 
Daarmee brengt de Gemeente Almere vergele-
ken met een steekproef van tien gemeenten een 
relatief beperkte couleur locale aan in het Inkoop-
beleid. In hoofdstuk 5 leest u meer over de 
mogelijkheden die andere gemeenten benutten 
in hun inkoopbeleid. 

2.4 / Eigen invulling Almeerse Inkoopbeleid 
met betrekking tot maatschappelijke doelen

Zoals aangegeven richt de focus van dit onder-
zoek zich op de maatschappelijke doelen 
waaraan inkoop en aanbesteding in de Gemeente 
Almere bijdraagt. De opzet van het Inkoopbeleid 
Almere 2013 wordt gevormd door het VNG 
model Inkoopbeleid. Dit model biedt gemeenten 
een raamwerk, waarin op basis van lokale 
beleidskeuzes eigen accenten in gelegd kunnen 

7)   Dit zijn zeven principes die bedoeld zijn als ‘inspirerend richtsnoer voor iedereen die in de komende decennia betrokken is bij het doorontwerpen van 
Almere tot een duurzame stad.

8)   Inkoopbeleid Almere, april 2013, p. 3-10

2. Het aanbestedingsbeleid van Almere 

Onderzoek Inkoop- Aanbestedingsbeleid.indd   9 05-03-14   12:11



10

Gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid 

worden.9) De specifieke invulling die Almere 
geeft aan het inkoopbeleid wordt hieronder 
verder toegelicht:

Duurzaamheid – Almere Principles
Almere koppelt het aspect duurzaamheid bij 
inkopen aan de Almere Principles. Dit zijn zeven 
principes die bedoeld zijn als ‘inspirerend 
richtsnoer voor iedereen die in de komende 
decennia betrokken is bij het doorontwerpen van 
Almere tot een duurzame stad.’10) De Almere 
Principes zijn vastgesteld door de gemeenteraad 
van Almere in 2007. De zeven principes luiden:
1 Koester diversiteit. Om de stad te 

verrijken, erkennen wij diversiteit als een 
bepalend kenmerk van robuuste ecologische, 
sociale en economische systemen. Door op 
ieder terrein diversiteit te waarderen en aan 
te moedigen, zal Almere gedijen als een 
stad die rijk is aan variatie.

2 Verbind plaats en context. Om de stad 
te verbinden, zullen wij haar identiteit 
verankeren en versterken. De stad zal 
vanuit eigen kracht en tot wederzijds 
voordeel actieve relaties onderhouden met 
de haar omringende gemeenschappen in 
breedste zin.

3 Combineer stad en natuur. Wij zullen 
bewust streven naar unieke en bestendige 
combinaties van het stedelijke en het 
natuurlijke weefsel, en naar een verhoogd 
besef van de menselijke verbondenheid met 
de natuur. 

4 Anticipeer op verandering. Om op de 
evolutie van de stad voort te bouwen,  
zullen wij een ruime mate van flexibiliteit 
en aanpasbaarheid in onze plannen en 
programma’s opnemen, en daarmee 
onvoorspelbare kansen voor toekomstige 
generaties mogelijk helpen maken.

5 Blijf innoveren. Om de stad vooruit te 
brengen, zullen wij nieuwe en verbeterde 
processen, technologieën en infrastructuren 
aanmoedigen en experimenten en kennis-
uitwisseling ondersteunen;

6 Ontwerp gezonde systemen. Om de stad 
te verduurzamen, zullen wij in onze 
stedelijke systemen ‘cradle to cradle’- 

oplossingen benutten, in het besef van de 
onderlinge afhankelijkheid van ecologische, 
sociale en economische gezondheid op 
ieder schaalniveau.

7 Mensen maken de stad. Vanuit de 
erkenning dat burgers de drijvende kracht 
zijn in het maken, behouden en verduurzamen 
van de stad, ondersteunen wij hun streven 
om hun unieke mogelijkheden te verwezen-
lijken, met bezieling en waardigheid. 

Het is de bedoeling dat ‘deze woorden betekenis 
krijgen en tot leven zullen komen door menselijk 
handelen, en door ze op elk niveau als beginsel 
te nemen van ieder ontwerp voor de stad als 
geheel.’11)

De verwijzing naar de Almere Principles geeft 
het Inkoopbeleid Almere 2013 een couleur locale 
als het gaat om duurzaamheidsdoelstellingen. 
 
Operationalisatie uitgangspunten 
duurzaamheid
Wat betreft duurzaamheid streeft de Gemeente 
Almere ernaar om in 2015 voor 100 procent 
duurzaam in te kopen12) en om in 2022 energie-
neutraal te werken. Naar aanleiding van de op 
21 november 2013 aanvaarde raadsmotie is dit 
streven om energieneutraal te werken vervroegd 
van 2025 naar 2022.

De Almere Principles zijn in het Inkoopbeleid 
niet specifiek geoperationaliseerd in criteria die 
gebruikt kunnen worden ten behoeve van inkoop 
en aanbesteding. Geïnterviewden geven aan dat 
afdelingsmanagers de Almere Principles deson-
danks duidelijk voor ogen hebben in hun 
dagelijkse praktijk.

Wat betreft duurzaamheid in bredere zin, 
conformeert de Gemeente Almere zich aan de 
criteria voor duurzaam inkopen van Agentschap 
NL uit 2012, zo blijkt uit het inkoopbeleid.  
Deze criteria kunnen gemeenten in hun inkoop-
bestekken opnemen. Het betreft hier criteria op 
detailniveau gekoppeld aan concrete werken, 
leveringen of diensten (zie kader 2 als voorbeeld, 
met als illustratie de eisen zoals Agentschap NL 
die stelt aan schrijfgerei). 

9)    Inkoopbeleid Almere, april 2013, p. 3
10)  www.almere.nl/bestuur/almere-principles 
11)  www.almere.nl/bestuur/almere-principles 
12)   De doelstelling 100% betekent dat een organisatie in alle publicaties van aanbestedingen en/of offerteaanvragen alle duurzaamheidseisen opneemt en 

er daarmee voor zorgt dat het resultaat van de inkoop voldoet aan de eisen. 

2. Het aanbestedingsbeleid van Almere 
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De criteria die AgentschapNL stelt zijn minimale 
eisen, die de gemeente nader kan uitwerken of 
aanvullen. De Gemeente Almere heeft geen 
verdere uitwerking gemaakt van de criteria. 

Social return on investment (SROI)
In het Inkoopbeleid Almere 2013 wordt  
daarnaast social return on investment (SROI) 
genoemd als één van de ‘ethische en ideële 
uitgangspunten’. De Gemeente Almere  
stimuleert de participatie van mensen met een 
‘afstand tot de arbeidsmarkt’. Hierbij spelen 
onderwerpen als arbeidreïntegratie, arbeids-
omstandigheden en –indien passend – sociaal 
rendement op de gemeentelijke uitgaven een 
belangrijke rol. Indien mogelijk neemt de 
Gemeente Almere in inkoopbestekken contract 
compliance of de mogelijkheid van inbesteding 
van werkzaamheden in het kader van de SW/
werkgelegenheidsbeleid op. Concreet betekent 
dit dat bijvoorbeeld bij een aanbesteding waar 
aannemers op reageren, vereist is dat voor 
tenminste vijf procent van de aanneemsom 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan 
het werk worden geholpen door de opdrachtnemer. 

De passage over SROI is in het Inkoopbeleid 
opgenomen naar aanleiding van het verzoek van 
de gemeenteraad aan het college op 3 december 
2009 om het principe van SROI verder uit te 
werken. Deze uitwerking heeft vorm gekregen 
door de aanvullende passage in het inkoopbe-
leid, die aanvullend is op de model verordening 
van de VNG. In die zin drukt de Gemeente 
Almere met social return on investment in het 

Inkoopbeleid een eigen stempel. Een stempel  
die ook veel andere gemeenten drukken op het 
Inkoopbeleid, zo blijkt uit de benchmark van  
het inkoopbeleid van tien andere gemeenten.

Operationalisatie SROI
De Gemeente Almere hanteert sinds 2013 ten 
aanzien van SROI het uitgangspunt van 5% van 
de opdrachtwaarde. Dit betekent dat voor 5% 
van de opdrachtwaarde arbeidsplaatsen worden 
gecreëerd om uitkeringsgerechtigden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te 
helpen. De Gemeente Almere operationaliseert 
deze doelstelling niet verder in het inkoopbeleid. 
Er wordt bijvoorbeeld niet aangegeven welke 
groep uitkeringsgerechtigden prioriteit heeft bij 
de invulling van de 5% norm.13)

Innovatiefgericht inkopen 
PIANOO (expertisecentrum aanbesteden) 
definieert innovatiegericht inkopen als: “Bij 
innovatiegericht inkopen zoek je doelgericht 
naar een innovatieve oplossing of laat je ruimte 
aan de opdrachtnemer om een innovatieve 
oplossing aan te bieden. Daarbij kan het gaan 
om een (Europese) aanbesteding of de eerste 
aanschaf van een nieuw ontwikkeld product.  
In dat laatste geval spreken we vaak van de 
overheid als ‘launching customer’. In enkele 
gevallen wordt een volledig nieuwe oplossing 
aangeboden (radicale innovatie). Veel vaker zien 
we echter dat de eigenschappen van een product 
verder ontwikkeld worden (incrementele 
innovatie). Zo heeft asfalt in de loop van de 
jaren vele ontwikkelingen doorgemaakt”.14)

13)   In de ambtelijke reactie geeft de organisatie aan dat momenteel een ambtelijk voorstel aan de directie wordt uitgewerkt om concernbreed tot een 
nieuwe werkstandaard SROI te komen, inclusief het model hoe om te gaan met groepen mensen met afstand tot de arbeidsmarkt.

14)   Zie http://www.pianoo.nl/dossiers/innovatiegericht-inkopen

Kader 2 - Voorbeeld duurzaamheidseisen ten aanzien van schrijfgerei

De volgende eisen worden gesteld aan het te leveren schrijfgerei (en de materialen waaruit deze bestaan):
1.  Het materiaal is geen polyvinylchloride (PVC).
2.   In het schrijfgerei zijn geen kleurstoffen en andere additieven verwerkt die geclassificeerd zijn als gevaarlijk 

voor de gezondheid met de R zinnen: R40, R45, R46, R61 en R63 en/of als gevaarlijk voor het milieu met de 
R zinnen R50, R51, R52 en R53 volgens Richtlijn 99/45/EG niet toegestaan.

3.   De concentraties van de onderstaande zware metalen in de grondstof van de kunststofhouders zijn bij
     - chroom: lager dan 50 mg/kg;
     - koper: lager dan 500 mg/kg;
     - lood: lager dan 500 mg/kg;
     - zink: lager dan 2000 mg/kg.
4. De toegepaste inkt van vulpennen, fineliners en rollers is op waterbasis.

2. Het aanbestedingsbeleid van Almere 
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2.5 / Beoordeling normen

Onder-
zoeks-
vraag

Norm Beoordeling

1 De doelstellingen van het inkoopbeleid zijn helder 
(SMART) beschreven.

Voldaan – In het Inkoopbeleid 2013 wordt 
helder beschreven welke doelen en 
uitgangspunten de gemeente nastreeft als 
het gaat om inkoop en aanbesteding.

Er vindt (bij)sturing op inkoopdoelstellingen plaats 
(door de raad, college en het management).

Deels voldaan – Het college heeft op basis 
van de nieuwe aanbestedingswet in april 
2013 wel het juridisch kader van het 
inkoopbeleid herzien, maar niet de 
uitgangspunten die raken aan maatschap-
pelijke effecten.

De doelstellingen van het inkoop- en aanbestedings-
beleid sluiten aan bij de doelstellingen zoals opgenomen 
in het collegeprogramma en de programmabegroting.

Deels voldaan – De doelstellingen die in 
het Inkoopbeleid 2013 worden benoemd 
sluiten aan bij de doelstellingen zoals 
opgenomen in het collegeprogramma en 
de programmabegroting. Opmerking 
daarbij is echter wel dat in het Inkoop-
beleid slechts beperkt aandacht is voor de 
maatschappelijke doelstellingen uit het 
collegeprogramma en de programma-
begroting die de Gemeente Almere met 
behulp van inkoop en aanbesteding wil 
realiseren. Maatschappelijke doelstellingen 
die wel worden genoemd zijn de Almere 
Principles en SROI.

2 De doelstellingen in het inkoopbeleid zijn vertaald in 
concrete en meetbare prestaties en ambitieniveaus.

Deels voldaan – De maatschappelijke 
doelen in het Inkoopbeleid zijn vertaald 
naar prestaties en ambities op hoofdlijnen. 
De operationalisatie van deze ambities 
ontbreekt in het inkoopbeleid grotendeels.

3 In het inkoopbeleid is duidelijk omschreven hoe het 
aanbestedingsbeleid bijdraagt aan de gemeentelijke 
doelstellingen.

Voldaan – In het Inkoopbeleid 2013 wordt 
aangegeven welke functie inkoop en 
aanbesteding voor de Gemeente Almere 
heeft, welke doelstellingen hiermee 
worden gerealiseerd en welke uitgangs-
punten worden nagestreefd.

Het inkoopbeleid is niet in tegenspraak met andere 
beleidsdoelen van de Gemeente Almere.

Voldaan – Het inkoopbeleid is niet in 
tegenspraak met andere beleidsdoelen 
van de Gemeente Almere. In het Inkoop-
beleid 2013 wordt echter geen expliciete 
relatie gelegd met de meeste beleids-
inhoudelijke kaders van de Gemeente 
Almere.

4 Het aanbestedingsbeleid is opgesteld conform de 
Europese en nationale wet- en regelgeving. 

Voldaan - Uitgangspunt bij inkoop en 
aanbesteding is de nationale en Europese 
wet- en regelgeving. Daarmee is het 
aanbestedingsbeleid opgesteld conform  
de geldende wet- en regelgeving. Het 
risico van onrechtmatigheid zit in onjuiste 
interpretatie en toepassing. Een toets op 
rechtmatigheid bij alle inkoopactiviteiten 
blijft daarmee noodzakelijk.

2. Het aanbestedingsbeleid van Almere 
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3Uitvoering en sturing op resultaten

Dit hoofdstuk geeft weer op welke wijze de 
Gemeente Almere omgaat met uitvoering 
van het inkoop en aanbestedingsbeleid en 
sturing op de resultaten. Beschreven wordt 
op welke wijze de gemeente in de praktijk 
de verbinding legt tussen de inkoopfunctie 
en beleidsinhoudelijke doelstellingen, hoe 
informatievoorziening rondom inkoop- en 
aanbestedingen is opgezet en op welke wijze 
het college en de raad met het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid sturen op realisatie 
van doelen. De uitvoeringspraktijk is 
opgetekend aan de hand van de interviews. 
Casusonderzoek maakte geen deel uit van 
de onderzoeksaanpak. De rekenkamer velt 
dus geen oordeel over individuele inkoop- 
en aanbestedingstrajecten en de mate 
waarin daarmee maatschappelijke doelen 
worden gerealiseerd. 

De doelstellingen die gemeenten nastreven  
met het gemeentelijk inkoop- en aanbestedings-
beleid, verschillen. In de ‘smalle’ interpretatie 
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid is het 
een kader voor het inkopen en aanbesteden  
van goederen en diensten door de gemeente 
conform de landelijke en Europese regelgeving 
(rechtmatigheid). Gemeenten met een bredere 
kijk zien het aanbestedingsbeleid ook als 
instrument om maatschappelijke doelen te 
realiseren. Om het inkoopbeleid te benutten  
om maatschappelijke effecten te realiseren en 
om daarmee kaders voor de uitvoering te geven, 
dient aan een aantal normen te worden voldaan:
/ De doelstellingen van het inkoop- en 

aanbestedingsbeleid zijn helder beschreven.
/ De doelstellingen zijn vertaald naar 

concrete en meetbare prestaties en ambitie-
niveaus.

/ In de organisatie wordt periodiek gerappor-
teerd over de mate waarin de inkoop-
doelstellingen zijn gerealiseerd, zowel op 
bestuurlijk niveau (raad en college), 
concernniveau (bestuur en management) 
en operationeel niveau (uitvoerings-
organisatie).

/ Er vindt (bij)sturing plaats op inkoop- en 
aanbestedingsdoelstellingen (door de raad, 
college en het management).

Hoe meer aan deze normen wordt voldaan, hoe 
doeltreffender het inkoop- en aanbestedings-

beleid kan worden ingezet voor de sturing op en 
de realisatie van beleidsdoelen. 

3.1 / Opzet en organisatie van 
de afdeling Inkoop

Binnen de organisatie wordt het ‘gecoördineerde 
inkoopmodel’ gehanteerd. Dit betekent dat 
managers/budgethouders binnen afgesproken 
kaders qua budget en keuze verantwoordelijk 
zijn voor de eigen inkoop. De manager/budget-
houders zijn werkzaam binnen één van de 
diensten (de vakafdelingen). 

Daarnaast zijn er inkoopadviseur(s). Deze 
inkoopadviseurs zijn werkzaam binnen het 
Financieel Beheer team Concern Inkoop en 
Aanbesteding. Zij ondersteunen de managers en 
budgethouders bij hun keuze en bewaken de 
kaders voor inkoopbeleid ten aanzien van de 
rechtmatigheid en doelmatigheid, met name als 
het gaat om nationale en Europese aanbestedingen, 
zo wordt aangegeven tijdens de interviews. 

In de praktijk van het aanbesteden, betekent dit 
dat beleidsinhoudelijke managers of budgethouders 
en inkoopadviseurs het inkoopbeleid en het 
specifieke beleid van de betreffende afdeling 
naast elkaar leggen. Op basis van die vergelijking 
wordt de rechtmatigheid van inkoop en aan-
besteding gewaarborgd, en wordt inkoop en 
aanbesteding ook als instrument gehanteerd om 
maatschappelijke effecten te realiseren. In kader 
3 staat aangegeven in welke beleidsstukken de 
fundamentele beleidskeuzes van Almere bij 
aanvang van de huidige collegeperiode staan 
beschreven. Naar deze beleidsstukken wordt niet 
verwezen in het inkoop- en aanbestedingsbeleid. 

3.2 / Instrumenten voor inkoop en 
aanbesteding

Uit de gesprekken is gebleken hoe de Gemeente 
Almere in de praktijk organiseert dat tijdens 
inkooptrajecten de juiste criteria worden 
gehanteerd om de doelstellingen en uitgangs-
punten in het Inkoopbeleid Almere 2013 te 
realiseren. Een belangrijke tool in dat proces is 
de digitale ‘Inkoopcoach’. Dit is een informatie-
systeem dat beleidsinhoudelijke managers en 
budgethouders kunnen gebruiken bij de start 
van iedere meervoudig onderhandse inkoop-

15)   Dit organisatieonderdeel bestaat uit 1 hoofd, 3 inkoopadviseurs, 1 jr. inkoopadviseur, 1 medewerker inkoop, 2 aanbestedingsjuristen
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procedure. Wanneer de budgethouder het 
onderwerp, het bedrag en de termijn van de 
aanbesteding invoert in de Inkoopcoach, geeft 
het systeem automatisch aan welke criteria van 
toepassing zijn, bijvoorbeeld ten aanzien van 
duurzaamheid. De interne spelregel in Almere  
is dat een dergelijk advies met betrekking tot 
criteria alleen terzijde kan worden gelegd na 
gezamenlijk overleg en besluit door de  
managers, inkoop en de verantwoordelijke 
dienstcontroller. 
Het systeem geeft ook een toelichtende tekst 
(zonder criteria) als het gaat om SROI. Met 
behulp van een koppeling met de database van 
de Kamer van Koophandel wordt - in het kader 
van ‘Kansen zonder voorrang’ - een link gelegd 
met lokale ondernemers die gekoppeld zijn aan 
het thema van betreffende bestek. De Inkoop-
coach gaat niet specifiek in op het uitgangspunt 
‘innovatie’. 
Naast de toepassing van de digitale Inkoop-
coach, vindt er ook een gesprek plaats tussen de 
beleidsinhoudelijke manager en een inkoop-
adviseur. Tijdens dat gesprek komt bijvoorbeeld 
het aspect innovatie aan de orde, zo geven 
gesprekspartners aan. 

Tenderboard
In 2014 wil de Gemeente Almere een aantal 
stappen zetten op het gebied van inkoop en de 
verdere professionalisering hiervan. Een van 
deze stappen is het inrichten van een zogeheten 
‘inkoopboard’ of ‘tenderboard’. Met het opzetten 
van een tenderboard worden de strategische 
inkoopbeslissingen door de lijn gemaakt en 
worden de inkoop- en aanbestedingsactiviteiten 
in lijn gebracht met de gemeentelijke beleids-
doelen. Hierbij kan men denken aan een 
denktank op strategisch niveau, en een gemeen-
telijk beslisorgaan voor complexe aanbestedingen. 
In de praktijk zou dit bijvoorbeeld betekenen  
dat een aanbesteding niet wordt gepubliceerd 
voordat het tenderboard akkoord geeft op het 
bestek. De (strategische) beleidsdoelen van de 
gemeente worden in de tenderboard expliciet 
meegenomen bij alle (belangrijke) besluiten over 
inkoop- en aanbestedingen. Door de Tender-
board worden de lijnmanagers en bestuurders in 
staat gesteld de beleidsdoelen te koppelen aan 
de inkoopdoelen. 

In de Tenderboard heeft normaal gesproken  
het MT zitting en in sommige gevallen een of 
meerdere bestuurders. In Almere wordt  

3. Uitvoering en sturing op resultaten

Kader 3 - Overzicht beleidsnota’s de gemeente Almere

In het Oostvaardersakkoord 2010-2014 geven de coalitiepartners aan dat in de voorliggende bestuursperiode een 
groot aantal fundamentele beleidskeuzes is vastgelegd die het nieuwe college bekrachtigt en verder ten uitvoer 
gaat brengen:

- Hoofdlijnennota Armoedebeleid Almere (2007)
- Programma Integrale Veiligheid (2007)
- Programmaplannen bestaande stad (2007)
- Bestedingscriteria voor de vervangingsinvesteringen (2008)
- Nota Werk werk(t) (2008)
- Actualisering Kaderstelling sociaal cultureel werk (2008)
- Stedelijk kompas (2008)
- De (vrije) tijd van je leven (2008)
- Lokaal Educatieve Agenda 2008 – 2012 (2008)
- Nota herijking hoger onderwijs (2008)
- Sociale Agenda (2009)
- Economische Agenda (2009)
- Concept Structuurvisie Almere 2.0 (2009)
- Kadernota Grondbeleid (2009)
- Toetsingskader Bouwen in het groen (2009)
- Nota Levend in het groen (2009)
- Passie voor sport (2009)
- Stad met verbeelding (2009)
- Woonvisie Almere 2.0 (2009)
- Nota archeologische monumentenzorg (2009)
- Uitvoeringsagenda Almere Principles (2010)
- Nota U doet mee?! (2010)
- Gemeentelijke visie op het vestigingsbeleid (2010)
- Meerjarenprogramma Particulier Opdrachtgeverschap (2010)
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momenteel nog over de precieze samenstelling 
nagedacht. Zitting nemen in de Tenderboard 
behoort tot de reguliere werkzaamheden van  
het management en de bestuurders. Naar de 
verwachting van de gemeente kan met het 
opzetten van een tenderboard inkoop meer 

strategisch worden ingezet bij specifieke 
trajecten. 

Een voorbeeld van een operationele Tender-
board staat in het kader 4 beschreven.

In die setting bespreekt de Tenderboard de 
doelen van de aanschaffingen. De deelnemers 
maken afwegingen, hakken knopen door en 
kijken dus iedere keer gericht naar de belangen 
van de gemeente en de burgers. De gemeente 
heeft vier doelstellingen geformuleerd, somt Van 
Hees op: innovatie, duurzaamheid, social return 
en beter betrekken van regionale mkb’ers.

Programmabureau SROI
Een andere ambitie van de Gemeente Almere 
voor 2014 is het oprichten van een Programma-
bureau SROI, zo wordt in gesprekken aangegeven. 
Doelstelling is dat dit bureau de bemiddeling en 
monitoring met betrekking tot SROI oppakt, 
wanneer een contract is gesloten waarin SROI 
van toepassing is. De reden voor de opzet van 
een apart programmabureau voor dit onderwerp 
is dat bemiddeling en monitoring te veel tijd 
vragen van de vakinhoudelijke afdelingen.  
De ontwikkeling van een tenderboard en een 
programmabureau SROI dienen bij te dragen 
aan een verdere professionalisering van de 
inkoopfunctie, en monitoring van de resultaten. 

3.3 / Onderscheid tussen bedrijfsvoering 
en beleidsinhoudelijke doelen 

Uit de gesprekken blijkt dat bij sturing op en 
monitoring van inkoop en aanbesteding binnen 
de gemeentelijke organisatie een onderscheid 
wordt gemaakt tussen:

/ Het bedrijfsvoeringsaspect (rechtmatigheid, 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de 
inkoop en aanbesteding an sich);

/ Maatschappelijke doelen die nagestreefd 
worden tijdens een inkoop- en aanbeste-
dingtraject. 

Het bedrijfsvoeringsaspect valt onder de 
verantwoordelijkheid van portefeuillehouder met 
inkoop en aanbesteding in zijn portefeuille. 
Centraal hierbij staat een rechtmatig en doel-
matig inkoop- en aanbestedingsproces. Het 
beleidsinhoudelijke aspect (hierbij wordt vooral 
bedoeld de uitgangspunten op het gebied van 
SROI, duurzaamheid, kansen zonder voorrang 
en innovatief inkopen) valt onder de verantwoor-
delijkheid van de verschillende vakafdelingen en 
portefeuillehouders en is derhalve versnipperd  
in de organisatie. 
De afdeling inkoop monitort de resultaten met 
betrekking tot rechtmatigheid. Monitoring van 
de resultaten met betrekking tot maatschappelijke 
effecten is niet geborgd door de afdeling inkoop 
en behoort te gebeuren door de vakafdelingen. 
Dit kan leiden tot versnippering van de wijze 
waarop beleidsdoelen worden gerealiseerd. Een 
Tenderboard kan op strategisch niveau zorgen 
voor een gelijke visie en aanpak voor de gehele 
organisatie met betrekking tot inkoop- en 
aanbestedingen. Dit voorkomt dat de ene 
afdeling keuzes maakt die wellicht haaks staan 
op de keuze van een andere afdeling.

3. Uitvoering en sturing op resultaten

Kader 4 – Tenderboard Enschede Tenderboard Enschede geeft inkoop gewicht16)

Sinds twee jaar neemt een Tenderboard in de gemeente Enschede inkoopbeslissingen op strategisch niveau.  
De doelstellingen van de gemeente worden expliciet meegenomen in het inkoopproces. Ook voor kleine  
gemeenten kan een Tenderboard goed werken, menen de sprekers uit Enschede op het PIANOO-congres.
In de sessie ‘Verhoog je organisatieresultaat met een Tenderboard’ bespreken wethouder Marijke van Hees en 
inkoopspecialisten René van Kuilenberg en Debbie Brands de aanpak en werkwijze van de Tenderboard. Afgekeken 
van het bedrijfsleven, maar goed bruikbaar bij de overheid, vinden zij. De Tenderboard bestaat uit zes vaste leden: 
wethouder en directeuren van afdelingen Economische Zaken en Werkgelegenheid, Bedrijfsvoering, Inkoop, 
Duurzaamheid en adviseur Jan Telgen, hoogleraar inkoopmanagement UT. Verder schuiven, afhankelijk van de 
inkoop of het aanbestedingstraject, wisselend belanghebbenden uit de organisatie aan.

16)   Bron: http://www.pianoo.nl/pianoo-congres/tenderboard-enschede-geeft-inkoop-gewicht
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3.4 / Resultaten van inkoop en aanbesteding 
in termen van duurzaamheid en SROI

Over het behalen van doelstellingen op het 
gebied van duurzaamheid, kansen zonder 
voorrang en innovatie is geen sturingsinformatie 
beschikbaar. Wat betreft SROI beschikt de 
gemeente over een overzicht uit augustus 2013 
waaruit blijkt dat tot dat moment in 2013 in 
Almere 66 vacatures zijn vervuld in het kader 
van SROI. Dit overzicht is éénmalig gegenereerd 
en met de portefeuillehouder gedeeld, zo blijkt 
uit de gesprekken.

De periodieke rapportage over de resultaten  
van inkoop aan het Controllers Team Almere 
heeft vooral een financiële insteek. Er wordt  
niet gerapporteerd over de mate waarin aan-
bestedingsprocedures en de resultaten daarvan 
hebben bijgedragen aan de realisatie van 
maatschappelijke doelen van de Gemeente 
Almere. 

Kennis over de mate waarin inkoop en aan-
besteding een instrument is om ambities op  
het gebied van duurzaamheid, SROI en andere 
maatschappelijke doelstellingen te realiseren, 
wordt niet centraal gebundeld. Die kennis en 
ervaring, zit grotendeels bij individuele mede-
werkers, zo wordt aangegeven. Er is ook geen 
sturingsinformatie beschikbaar over de mate 
waarin maatschappelijke effecten worden 
gerealiseerd door trajecten van inkoop en 
aanbesteding. Tegelijkertijd, zo geven geïnter-
viewden aan, heeft de gemeente wel de ambitie 
om dergelijke successen meer te delen en 
daarmee ook andere organisaties te inspireren. 
Deze ambitie is nergens vastgelegd, zo stelt de 
Rekenkamer vast. 

Door het gebrek aan sturingsinformatie over de 
mate waarin het inkoopbeleid bijdraagt aan het 
realiseren van maatschappelijke doelen, kan niet 
worden vastgesteld of hieraan wordt bijgedragen. 
Het ontbreekt hierdoor aan waarborgen in de 
uitvoeringspraktijk om middels het inkoopbeleid 
te sturen op (bijdragen aan) het realiseren van 
maatschappelijke doelen. Uit de gesprekken 
blijkt dat de Gemeente Almere maatschappelijke 
doelen in het inkoopbeleid wel degelijk in de 
praktijk brengt. Voorbeelden die door de 
gesprekspartners worden genoemd van resultaten 
waar Almere trots op is, zijn het project Boost-
camp, de inzet van een schaapskudde in het 
kader van groenbeheer en de resultaten met 
betrekking tot SROI bij aanbesteding van 
beveiliging. 

Project Boostcamp
Tijdens de interviews zijn enkele voorbeelden 
genoemd van maatschappelijke doelen die met 
behulp van inkoop worden gerealiseerd in 
Almere. Wat betreft innovatie verankeren in 
aanbesteding, participeert de Gemeente Almere 
in het project ‘Boostcamp’ over de circulaire 
economie. Voorbeeld hiervan is dat niet langer 
lampen worden aanbesteed, maar lichtvoor-
ziening. Bijvoorbeeld de firma Philips wordt  
dan verantwoordelijk gemaakt voor de licht-
voorziening in het gemeentehuis voor een 
bepaalde periode. Dit stimuleert Philips om 
duurzame lampen te gebruiken, zodat ze niet 
vaak naar Almere hoeven te komen om peertjes 
te verwisselen. Philips kan bovendien na het 
einde van de overeenkomst de producten 
hergebruiken, omdat die in eigendom van 
Philips blijven. 

Inzet van een schaapskudde
Geïnterviewden geven aan dat de Gemeente 
Almere middels inkoop en aanbesteding 
resultaten behaalt die bijdragen aan duurzaam-
heid en SROI. Zo beheert een schaapskudde een 
aantal grasvelden in de stad, in plaats van het 
gebruik van maaimachines. Dit voorbeeld 
illustreert mooi hoe wordt gewerkt aan het 
Almere Principle ‘Combineer stad en natuur’,  
zo geven geïnterviewden aan. 

Personeel voor de beveiliging komt uit het 
cliëntenbestand sociale dienst 
Een voorbeeld van toepassing van SROI is dat 
beveiligers van de Gemeente Almere uit het 
cliëntenbestand van Sociale zaken komen. Deze 
beveiligers worden door de Gemeente Almere 
opgeleid en werken in het gemeentehuis. De 
ervaring die de beveiligers zo opdoen vormt de 
basis voor verdere arbeidsmarktparticipatie. 

Andere voorbeelden
/ Bij de aanbesteding van de catering was 

een vereiste dat gewerkt moet worden met 
duurzame producten uit de regio. 

/ De gemeente zamelt daarnaast afval apart 
in, gebruikt fietsen van gerecycled materiaal, 
elektrische brommers en werkt zoveel 
mogelijk papierloos, zo wordt aangegeven. 

/ Bij de aanbesteding voor groenwerkzaam-
heden in de stad neemt Almere in het 
contract de afspraak op om voor vijf 
procent van de contractwaarde arbeids-
plekken te creëren voor burgers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. In 2013 zijn er 
op deze wijze 21 van de 66 arbeidsplaatsen 

3. Uitvoering en sturing op resultaten
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ingevuld door cliënten van Sociale Zaken, 
zo geeft de gemeente aan. 

/ De Gemeente Almere stuurt niet alleen op 
duurzaamheid in de eigen organisatie, maar 
ook op duurzaamheid bij leveranciers, zo 
blijkt uit de gesprekken. De gemeente 
beperkt bijvoorbeeld de hoeveelheid 
inkomende facturen, wat papierbesparing 
oplevert bij leveranciers, en efficiëntie 
binnen de gemeentelijke organisatie van 
Almere. 

Hands-on-mentaliteit 
Het beeld dat uit de gesprekken is ontstaan,  
en dat wordt geïllustreerd door bovenstaande 
voorbeelden, is dat de Gemeente Almere met 
betrekking tot het realiseren van maatschap-
pelijke effecten met inkoop en aanbesteding een 
‘hands-on’-mentaliteit heeft. Het feit dat de 
gemeente relatief weinig visie toont in het beleid 
en er beperkt sturingsinformatie aanwezig is, 
betekent met andere woorden niet dat de 
gemeente geen activiteiten onderneemt om met 
inkoop en aanbesteding maatschappelijke 
effecten te realiseren. 

3.5 / Sturing en controle door college en raad 
Inkoop en aanbesteding wordt gezien als 
onderdeel van de bedrijfsvoering. Bestuurlijke 
aandacht voor de uitvoering daarvan is er 
voornamelijk voor aanbestedingen die naar 
inschatting van de portefeuillehouder van 
politiek bestuurlijk belang kunnen zijn. Echter 
ook de ambtelijke organisatie kan aangeven aan 
de bestuurders of aanbestedingen van politiek 
bestuurlijk belang zijn (bijvoorbeeld het hoofd 
inkoop en/of een afdelingshoofd). De mate van 
politiek bestuurlijk belang wordt in de eerste 
plaats bepaald door de omvang van aanbestedingen. 
Ook aanbestedingen binnen domeinen die van 
politiek bestuurlijk belang zijn, worden onder de 
aandacht van de portefeuillehouder gebracht. 
Een voorbeeld daarvan is parkeren. Wanneer 
nieuwe parkeerautomaten worden geplaatst in 
de garages, zal de wethouder geïnformeerd 
willen worden over het aanbestedingstraject. 
Twee keer per jaar bespreken de wethouder en 
het hoofd Concern Inkoop en Aanbesteding de 
lijst van aanbestedingen die naar de mening van 
de wethouder van politiek bestuurlijk belang 
(kunnen) zijn) met name op het gebied van 
rechtmatigheid, en actualiseren die lijst op basis 
van het overleg. Dergelijke gesprekken vinden 
plaats tijdens het geformaliseerde portefeuille-
houdersoverleg bedrijfsvoering.

Het beleidskader voor inkoop is bewust dus-
danig beknopt geformuleerd, dat het voldoende 
flexibiliteit biedt om de koppeling met brede 
beleidsdoelen te maken, zo wordt in de gesprekken 
aangegeven. De wethouder stuurt en controleert 
niet op detailniveau op de uitvoering van het 
inkoopbeleid. Hij toetst wel of de beleidskaders 
die het college meegeeft, (nog) passend en 
toepasbaar zijn voor concern inkoop en aan-
besteding.

De gesprekspartners geven aan dat sturing en 
controle op inkoop en aanbesteding in de 
praktijk voornamelijk een college-aangelegen-
heid betreft. De raad wordt niet proactief 
geïnformeerd over en betrokken bij de kaders 
voor inkoop en aanbesteding. Ook over resultaten 
daarvan wordt niet actief teruggekoppeld door 
het college. Wanneer de raad een kaderstellende 
rol of informatie wenst kan hij dat aangeven en 
wordt hij daarin ook gefaciliteerd, zo wordt 
aangegeven tijdens de gesprekken. In 2009 is op 
verzoek van de gemeenteraad de component 
SROI in het inkoopbeleid opgenomen. 

Via bredere (beleids)doelstellingen formuleert 
de raad kaders die ook van invloed zijn op 
inkoop en aanbesteding. Dat geldt bijvoorbeeld 
voor de Almere Principles. Deze zeven uitgangs-
punten voor duurzame ontwikkelingen zijn door 
de raad vastgesteld en opgenomen als uitgangs-
punt in het inkoopbeleid. Geïnterviewden geven 
aan dat afdelingsmanagers de Almere Principles 
duidelijk voor ogen hebben in hun dagelijkse 
praktijk.

Als het gaat om het bedrijfsvoering aspect aan 
inkoop en aanbesteding, wordt de raad geïnfor-
meerd via de paragraaf bedrijfsvoering in de 
jaarrekening en voorjaarsnota. Dit vindt 
momenteel niet altijd en op dezelfde wijze 
plaats. Als het gaat om de maatschappelijke 
effecten, wordt de raad niet geïnformeerd via  
de paragraaf bedrijfsvoering. Dit zijn ook geen 
resultaten waarover richting de wethouder 
bedrijfsvoering wordt gerapporteerd.  
Vakinhoudelijke wethouders kunnen hier wel 
over terugkoppelen. Hieruit blijkt de werkwijze 
in de organisatie, waarbij de afdeling inkoop de 
resultaten met betrekking tot rechtmatigheid en 
efficiency monitort en de vakafdelingen de 
monitoring van de maatschappelijke effecten  
in hun takenpakket hebben. 

3. Uitvoering en sturing op resultaten
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3.6 / Beoordeling normen

Onder-
zoeks-
vraag

Normen Beoordeling

1 1.  De Gemeente Almere heeft zicht op de bewegings-
ruimte die er is om het inkoopbeleid lokale invulling 
te geven.

Deels voldaan - De Gemeente Almere 
heeft bijvoorbeeld door de koppeling van 
het inkoopbeleid aan de Almere Principles 
ruimte genomen om het beleid lokale 
invulling te geven. De gemeente doet dit 
echter beperkt in het inkoopbeleid, 
waardoor niet te beoordelen is in hoeverre 
Almere zicht heeft op de totaal beschikbare 
bewegingsvrijheid. 

2 2.  De gemeenteraad is op de hoogte van de mogelijk-
heden voor kaderstelling en sturing op basis van het 
aanbestedingsbeleid.

3.  De gemeenteraad bepaalt welk ambitieniveau hij 
met het inkoopbeleid nastreeft.

Deels voldaan - de gemeenteraad heeft in 
2009 haar kaderstellende rol vervuld door 
het college te verzoeken het uitgangspunt 
van SROI te hanteren. De gemeenteraad 
heeft verder geen ambities uitgesproken 
met betrekking tot inkoop en aanbesteding. 
Het is hierdoor niet te beoordelen in 
hoeverre de gemeenteraad van Almere 
zicht heeft op de totaal beschikbare 
bewegingsvrijheid voor Almere als het 
gaat om inkoop en aanbesteding. Daaruit 
blijkt ook dat de gemeenteraad tot op heden 
niet het ambitieniveau voor de effectiviteit 
van het inkoopbeleid heeft bepaald.

3 4.  In de organisatie wordt periodiek gerapporteerd 
over de mate waarin de inkoopdoelstellingen zijn 
gerealiseerd op bestuurlijk niveau (raad en college), 
concernniveau (bestuur en management) en 
operationeel niveau (uitvoeringsorganisatie).

Deels voldaan - aan de raad wordt 
nauwelijks gerapporteerd over het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid, het is 
vooral een aangelegenheid van het college. 
Er wordt niet gerapporteerd over realisatie 
van maatschappelijke doelen die worden 
gerealiseerd door inkoop- en aanbesteding, 
noch aan het college, noch aan de raad.

3. Uitvoering en sturing op resultaten
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4Kansen en mogelijkheden 

Dit onderzoek is een verkenning van  
kansen en mogelijkheden voor de Gemeente 
Almere om meer te sturen op inhoudelijke 
doelstellingen door middel van het aan-
bestedingsbeleid. Hiertoe is door middel 
van documentstudie een vergelijking 
gemaakt met het aan bestedingsbeleid van 
een tiental gemeenten. Daarnaast is een 
gesprek gevoerd met een externe expert op 
het gebied van inkoop en aanbesteden en 
zijn aan de hand van een internetstudie  
best practices in kaart gebracht. 

De toegevoegde waarde van inkoop en aanbeste-
ding bij het realiseren van doelen op het gebied 
van duurzaamheid, innovatie, SROI en kansen 
zonder voorrang kan op verschillende momenten 
in inkoopprocessen worden gewaarborgd:
/ bij het vaststellen van uitgangspunten in 

het inkoopbeleid;
/ in de organisatie inrichting;
/ in individuele inkoop- en aanbestedings-

trajecten. 

Hieronder worden per element in het inkoop-
proces best practices beschreven waar andere 
gemeenten ervaring mee hebben. 

Best practices: uitgangspunten in het 
inkoopbeleid

Er bestaan tal van convenanten op het gebied 
van duurzaamheid (zowel op het gebied van de 
fysieke leefomgeving als de sociale leefomgeving) 
waaraan gemeenten zich kunnen committeren 
en die uitgangspunten in inkoopbeleid verder 
operationaliseren en concretiseren. Voorbeelden 
hiervan zijn de arbeidsnormen van de Interna-
tionale Arbeidsorganisatie (ILO) en het Clinton 
Climate Initiative. 
Daarnaast constateert de Rekenkamer dat in het 
licht van de decentralisaties verschillende 
gemeenten werken aan de ontwikkeling van 
specifiek inkoopbeleid voor het sociale domein. 

Fundamentele arbeidsnormen Inter-
nationale Arbeidsorganisatie (ILO)
In dit convenant zijn internationale arbeids-
normen opgenomen. De gemeente Eindhoven 
is een voorbeeld van een gemeente die dit 
convenant onderschrijft en deze normen heeft 
opgenomen in haar inkoopbeleid, waardoor 

opdrachtnemers verplicht zijn te garanderen dat 
zij zich aan deze fundamentele arbeidsnormen  
te houden. 

Deze normen zijn bijvoorbeeld interessant als 
het gaat om aanbestedingen waar bouwbedrijven 
op inschrijven die werken met buitenlandse 
werknemers. 

Clinton Climate Initiative (CCI)
Het CCI werkt met veertig grote steden over de 
hele wereld aan het ontwikkelen en uitvoeren 
van een serie maatregelen die de CO2-uitstoot 
sneller zullen reduceren. De gemeente Rotterdam 
is één van de deelnemers aan dit initiatief. 

Dit initiatief is interessant voor gemeenten die 
de uitstoot van C02 willen terugdringen, en 
ervaringen en inspiratie willen delen met andere 
gemeenten die activiteiten ontplooien met 
hetzelfde doel. 

Inkoop jeugdhulp
Gemeenten worden vanaf januari 2015 verant-
woordelijk voor de jeugdzorg en de inkoop 
daarvan. Vooruitlopend daarop heeft de 
gemeente Rotterdam een specifieke inkoop-
strategie voor jeugdhulp geformuleerd. Deze 
strategie maakt een onderscheid tussen de 
inkoop en inzet van hulp. De insteek van de 
strategie is dat jeugdhulp wordt ingekocht op het 
niveau van de stad of de regio, maar dat de 
concrete inzet van de dienstverlening lokaal via 
wijkteams wordt bepaald. In de inkoopstrategie 
wordt deze aanpak als volgt toegelicht:

‘Op centraal niveau (bij de directie Maatschap-
pelijke Ontwikkeling) wordt de inkoop georgani-
seerd. Het totaal van de inkopen is als het ware 
de staalkaart waaruit de wijken kunnen afnemen. 
Staat het niet op de staalkaart, dan kan het dus 
in principe ook niet worden ingezet. Op die 
manier bundel je kennis en overleg om in één 
keer afspraken te maken over prijzen en (een 
bandbreedte in) de afname, maar laat je de 
afweging hoeveel je precies nodig hebt aan  
de wijkteams.’17)

Met de transities in het sociale domein krijgen 
gemeenten een fors nieuw takenpakket met 
idem budget, waar tegelijkertijd een taakstelling 
in is verwerkt. Gemeenten sturen met hun 

17)   Inkoopstrategie Jeugdhulp Rotterdam, p. 6.
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inkoop- en aanbestedingstrajecten op de prijs en 
kwaliteit van de zorg die geboden kan worden. 
Met specifiek inkoopbeleid voor het sociale 
domein kunnen gemeenten er bijvoorbeeld voor 
kiezen om op grote inkooppakketten in te zetten, 
waarin opdrachtnemers zich committeren aan 
SROI. Gemeenten kunnen er ook voor kiezen 
om met de aanbesteding van zorg in het sociale 
domein het concept Kansen voor Ondernemers 
voorop te stellen en juist met MKB of ZZP’ers 
te gaan werken. 

Best practices: uitvoering
Gemeenten waarborgen uitgangspunten op het 
gebied van duurzaamheid en SROI op verschil-
lende manieren in de uitvoeringspraktijk van 
inkoop en aanbesteding. Hieronder worden daar 
enkele voorbeelden van genoemd:

Handreikingen Expertisecentrum Pianoo 
Pianoo biedt gemeenten voor verschillende 
thema’s stap voor stap handreikingen voor het 
realiseren van beleidsdoelen met inkoop en 
aanbesteding. Een voorbeeld daarvan is het 
tien-stappenplan cradle-to-cradle inkopen.  
In deze interactieve handreiking zet Pianoo de 
tien hoofdstappen en bijbehorende deelstappen 
uiteen om cradle-to-cradle oplossingen te 
realiseren met een inkooptraject. De handreiking 
is voorzien van links naar publicaties en ervaringen 
van andere gemeenten. 

Green Deal Duurzaam GWW
Op 10 juni 2013 is de Green Deal ‘Duurzaam 
GWW’ ondertekend door 21 partijen. Deel-
nemers zijn overheden, zoals de Rijksoverheid, 
de VNG, de gemeente Rotterdam en de 
gemeente Molenwaard, maar ook marktpartijen 
als Prorail en de Aannemersfederatie Bouw en 
Infra Nederland. Doel van het initiatief is om de 
Spoor-, Grond-, Weg- en Waterbouw duurzamer 
te maken. De Green Deal Duurzaam GWW 
functioneert als een denktank om duurzaamheid 
een plek te geven in alle fasen van een project. 
Daartoe is onder meerde publicatie ‘Specificeren 
van duurzaamheid, Deel 1 in de reeks. Hoe 
specificeer je dat?’ ontwikkeld. Deze publicatie 
draagt bij aan de doelstelling van de organisatie 
om duurzaamheid in GWW-projecten concreet 
te maken. Meer informatie over de Green Deal 
Duurzaam GWW is te vinden op de website 
www.duurzaamgww.nl. 

Inkoopavond voor MKB en ZZP’ers
De gemeente Utrecht organiseert in januari 
2014 een inkoopavond voor het MKB en 
ZZP’ers uit de regio. Doelstelling van deze 
inkoopavond is dat de gemeente ondernemers in 
de regio kan informeren over de aanvullende 
mogelijkheden die de nieuwe Aanbestedingswet 
voor hen biedt. Tijdens deze avond kunnen 
ondernemers zich direct aanmelden voor de 
digitale marktplaats die de gemeente Utrecht 
heeft gelanceerd voor gemeentelijke opdrachten. 
De verwachting van de gemeente Utrecht is dat 
de inkoopavond ertoe leidt dat meer MKB- en 
ZZP-ondernemingen aansluiting zoeken bij de 
digitale marktplaats, en de gemeente op deze 
manier kan putten uit een grotere pool van 
aanbieders. Een dergelijke activiteit is waardevol 
voor gemeenten die streven naar ‘kansen zonder 
voorrang’. 

Verbinding sociaal en economisch beleid
Een Twentse gemeente heeft een account-
manager vanuit de afdeling economische zaken 
gedeeltelijk vrijgemaakt om ook de belangen van 
de afdeling sociale zaken te behartigen. In de 
praktijk betekent dit dat de medewerker die zich 
vanuit het oogpunt van economische zaken tot 
werkgevers richt, ook de opdracht krijgt om 
geschikte vacatures voor het Wwb- en Wsw-
bestand van de gemeente te signaleren.

Best practices: concrete initiatieven 
Het project ‘Boostcamp’ en de inzet van de 
schaapskudde in Almere zijn voorbeelden van  
de wijze waarop inkoop en aanbesteding van de 
gemeente kan bijdragen aan het realiseren van 
doelstellingen op het gebied van duurzaamheid. 
Ook andere gemeenten experimenteren volop 
met innovatieve vormen van inkoop en aan-
besteding. Het gaat veelal om initiatieven die 
nog in de ontwerpfase of pilotfase verkeren, en 
waarvan resultaten nog niet of beperkt beschik-
baar zijn. Hiernaast benoemt de Rekenkamer 
twee concrete initiatieven vanuit andere gemeenten 
die voor Almere als inspiratie kunnen dienen bij 
het nastreven van de Almere Principles. 

4. Kansen en mogelijkheden
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4. Kansen en mogelijkheden

Kader 5 - Duurzaam zwembad in Maastricht

Doel 
De gemeenteraad van Maastricht gaf het college in 
2009 de opdracht mee om het meest duurzame 
zwembad van Nederland te bouwen. 

Aanpak 
De gemeente Maastricht heeft de duurzaamheids-
ambitie op de volgende wijze geoperationaliseerd: 
/  De materiaalkeuze voor het gebouw moet 

duurzaam zijn; 
/  De energiebehoefte van het zwembad dient zoveel 

mogelijk beperkt te worden;
/  De resterende energiebehoefte moet duurzaam 

opgewekt worden. 

In het ontwerp is wat betreft materiaalkeuze het 
concept ‘cradle-to-cradle’ toegepast. Zo is een deel 
van het beton dat in het zwembad is gebruikt 
afkomstig van gesloopte betonnen opslagtanks van 
het bedrijf ENCI. 

Resultaat 
In 2013 werd zwembad De Geusselt geopend, met 
BREAAM-certificering. Dit is het keurmerk om de 
duurzaamheidsprestatie van gebouwen te bepalen. 
Het zwembad heeft geen gasaansluiting nodig, en 
wordt 100 procent CO2-neutraal verwarmd, zo geeft 
de gemeente aan. 

Terwijl een vergelijkbaar zwembad dat voldoet aan  
de wettelijke minimumeisen volgens de gemeente 
ongeveer 1.600 ton CO2 per jaar zou uitstoten. 
Volgens de gemeente Maastricht is de extra 
investering in duurzaamheid voor het zwembad vier 
miljoen euro. Verwachting van de gemeente is dat  
het grootste deel van deze investering door lage 
energiekosten wordt terugverdiend. Het resterende 
deel van de investering komt voor rekening van de 
gemeente en de provincie Limburg. Meer informatie 
over dit project is beschikbaar via de website van de 
gemeente Maastricht. 

Kader 6 - Fairtrade gemeenten

Doel
In Nederland zijn inmiddels veertig gemeenten die 
het stempel ‘Fairtrade’ dragen. Deze titel geeft aan 
dat in een gemeente de lokale overheid, winkels, 
horeca, bedrijven, organisaties en inwoners samen 
werken aan meer eerlijke handel. Aansluiting bij het 
Fairtrade label komt in veel gemeenten voort uit de 
doelstellingen in het collegeprogramma, zoals in  
Alkmaar, of een initiatief uit de raad zoals in  
Stichtse Vecht. 

Aanpak
Een deel van de Fairtrade gemeenten investeert in 
het project middels financiële en/of ambtelijke 
capaciteit voor de lokale werkgroep waarin ook 
ondernemers, scholen etc. participeren. Andere 
gemeenten passen de principes van Fairtrade ook  
toe in hun eigen organisatie. 

Resultaat
Voor de gemeente Dordrecht betekent het Fairtrade 
gemeente zijn bijvoorbeeld dat in de kerstpakketten 
Fairtrade producten worden opgenomen. Evenals 
veel andere Fairtrade gemeenten steunt de gemeente 
Dordrecht het initiatief ook met ambtelijke capaciteit 
en financiële middelen. Financieel investeren in 
Fairtrade doet de gemeente Goes ook, met een 
jaarlijks bedrag van één euro per inwoner. In Boxtel 
betekent het label dat de gemeente Fairtrade 
producten serveert binnen het gemeentekantoor, 
 de milieustraat, de gemeentewerf, de brandweer-
kazerne en het Centrum voor Jeugd en Gezin.  
De gemeente Bunnik neemt Fairtrade normen (FLO/
WFTO) op in het bestek van relevante aanbestedingen 
zoals catering en bedrijfskleding. Meer informatie 
over Fairtrade gemeenten is te vinden op de website 
www.fairtradegemeenten.nl. 
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Conclusies

Op basis van voorliggend onderzoek doet de rekenkamer een aantal constateringen over de wijze 
waarop momenteel middels het inkoop en aanbestedingsbeleid wordt gestuurd op maatschappelijke 
effecten en de wijze waarop daarover gerapporteerd wordt.

Conclusie 1: Het beleid van de gemeente voldoet, maar toont weinig visie
Uit de vergelijking van het inkoop- en aanbestedingsbeleid van Almere en het modelbeleid van de 
VNG ontstaat het beeld dat de Gemeente Almere in het inkoopbeleid voldoet, maar beperkt eigen 
visie toont. Eigenheid in het inkoopbeleid kan worden vormgegeven door concretisering van 
ambities en uitgangspunten waaraan de gemeente zich kan (laten) toetsen. Dit creëert mogelijk-
heden voor de organisatie om met het inkoop- en aanbestedingsbeleid aan te sluiten bij het overige 
beleid van de gemeente. Op die manier kunnen ook met het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
maatschappelijke effecten worden nagestreefd. 

In het Almeerse beleid wordt een aantal uitgangspunten benoemd die raken aan maatschappelijke 
effecten: 
/ Duurzaamheid (Almere Principles);
/ SROI;
/ Innovatief;
/ Kansen zonder voorrang (dit betreft de positie van het (lokale) MKB in aanbestedingsprocedures). 

Het blijft echter bij het benoemen van uitgangspunten, ze worden niet expliciet tot doel benoemd. 
Deze uitgangspunten zijn ook niet voldoende uitgewerkt in duidelijke doelstellingen en beoogde 
resultaten waarop sturing door en terugkoppeling aan de raad kan plaatsvinden. Dit biedt ruimte 
voor vrijblijvendheid. Er is immers in het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid niet vastgesteld 
dat met het beleid deze doelen nagestreefd moeten worden. Ook is – met uitzondering van de 
Almere Principles – geen koppeling gelegd met ander inhoudelijk beleid, de maatschappelijke 
doelen die daarmee worden beoogd en de wijze waarop inkoop en aanbesteding daaraan zou 
kunnen bijdragen.

Conclusie 2: Er is slechts beperkte sturingsinformatie beschikbaar met betrekking tot de 
beoogde beleidsdoelen 

Op dit moment is niet te beoordelen in hoeverre de in het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
genoemde maatschappelijke effecten bereikt worden. Het college beschikt op dit punt niet over 
structurele sturingsinformatie. De beschikbare sturingsinformatie aangaande inkoop en aanbesteding 
heeft met name betrekking op de rechtmatigheid en doelmatigheid van het inkoopproces, niet op de 
inhoudelijke maatschappelijke effecten. Zoals hierboven beschreven zijn de beleidsdoelen daarvoor 
ook onvoldoende uitgewerkt en vertaald in meetbare indicatoren. Een gevolg van het gebrek aan 
sturingsinformatie is dat moeilijk is in te schatten hoe de realisatie van maatschappelijke effecten 
zich verhoudt tot het ambitieniveau van het college en tot dat wat haalbaar wordt geacht. Op dit 
moment is gezamenlijkheid bij de (strategische) inkoopbeslissingen, van lijnmanagers en bestuurders, 
eerder vrijblijvend. Dat wil de organisatie veranderen door het inrichten van een tenderboard. 

Conclusie 3: Binnen de Gemeente Almere is sprake van een ‘Hands-on’ mentaliteit 
Het beeld dat uit de gesprekken is ontstaan, is dat de Gemeente Almere met betrekking tot het 
realiseren van maatschappelijke effecten met inkoop en aanbesteding een ‘hands-on’ mentaliteit 
heeft. Daarmee wordt bedoeld dat er, ondanks het gebrek aan beleidsconcretisering en sturing, in  
de praktijk wel gewerkt wordt met het realiseren van maatschappelijke effecten in het achterhoofd. 
De eerste twee conclusies van dit rapport nemen dus niet weg dat de gemeente activiteiten onder-
neemt om met inkoop en aanbesteding maatschappelijke effecten te realiseren.

5Conclusies en aanbevelingen
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Aanbevelingen

Aanbeveling 1: Maak als gemeenteraad een bewuste keuze over de inzet van inkoop en  
aanbesteding om maatschappelijke effecten te bereiken

De principiële keus die voorligt aan de gemeenteraad is allereerst óf hij inkoop en aanbesteding als 
instrument ziet om maatschappelijke effecten te realiseren. Wil de gemeenteraad het beleidskader 
van het inkoop- en aanbestedingsbeleid zo vormgeven dat ook sturen op maatschappelijke effecten 
een doel wordt? 
De rekenkamer beveelt aan om de mogelijkheid om maatschappelijke doelen te koppelen aan het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid te benutten. Dat biedt de gemeenteraad een extra mogelijkheid om 
inhoudelijke effecten te bereiken. Op die manier geeft de gemeenteraad een actievere invulling aan 
haar rol. 

Aanbeveling 2: Definieer als gemeenteraad wélke maatschappelijke effecten bereikt moeten 
worden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid

Indien de gemeenteraad wil sturen op maatschappelijke doelen bovenop financiële criteria dan is het 
vervolgens de vraag wat dit betekent voor de doelstellingen en uitgangspunten die de Gemeente 
Almere nu in het inkoopbeleid benoemt en de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over 
realisatie daarvan. Dat wil zeggen dat de rekenkamer de gemeenteraad aanbeveelt om vast te stellen 
wélke maatschappelijke effecten nagestreefd dienen te worden. De thema’s genoemd onder conclusie 1 
kunnen daar een voorbeeld van zijn, maar er zijn ook andere mogelijkheden. 

Aanbeveling 3: Geef als college een voorzet voor de invulling van de maatschappelijke effecten.
De rekenkamer beveelt het college aan om een voorzet te doen over de maatschappelijke effecten 
– en over de verdere concretisering daarvan – die met het inkoop- en aanbestedingsbeleid zouden 
kunnen worden nagestreefd. Op die manier kan de gemeenteraad een geïnformeerde keuze maken. 
Daarin zou ook aandacht moeten zijn voor het nieuwe grote inkooppakket waarmee de gemeente 
zich in de nabije toekomst geconfronteerd ziet, namelijk die als gevolg van de transitie in het sociaal 
domein.
Onderdeel van dat collegevoorstel zouden ook een plan van aanpak en een voorstel over de rapportage 
aan de raad aangaande de voortgang moeten zijn. Een rapportage op de realisatie van de beoogde 
inhoudelijke doelen en een rapportage op rechtmatigheid en doelmatigheid van alle inkoop- en 
aanbestedingsactiviteiten zouden daarvan onderdeel zijn.

 
Aanbeveling 4: Beslis als gemeenteraad hoe strikt de kaders moeten zijn en welke sturings-
informatie nodig is.

De gemeenteraad kan op twee manieren invloed uitoefenen op het inkoop- en aanbestedingsbeleid, 
namelijk meer kaderstellend of meer controlerend. Hoe strikter de gemeenteraad haar kaders stelt, 
hoe minder beleidsruimte de ambtelijke organisatie bij aanbestedingen heeft. Indien de gemeenteraad 
beslist om de kaders minder strikt te stellen (maar zich bijvoorbeeld beperkt tot het stellen van 
maatschappelijke doelen voor het inkoopbeleid) dan zou de raad er goed aan doen om te bepalen 
welke sturingsinformatie ten minste geleverd moet worden om de resultaten ten opzichte van die 
maatschappelijke doelen te beoordelen. Dit kan uiteraard op voorzet van het college gebeuren. 

De eerste vier aanbevelingen zijn samengevat in het stroomschema op de volgende pagina met 
keuzes die de raad kan maken.
 

5. Conclusies en aanbevelingen
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Figuur 1 – Stroomschema raadsbeslissingen over inkoopbeleid

 Aanbeveling 5: Tenderboard
De rekenkamer kan zich voorstellen dat de realisatie van een Tenderboard voordelen heeft. Op die 
manier kan op strategisch en bestuurlijk niveau ook gestuurd worden op de realisatie van maat-
schappelijke effecten met het inkoopbeleid. De samenhang in de inkoopbeslissingen die daarmee 
wordt gerealiseerd is door de toenemende beleidsmatige en financiële belangen die samenhangen 
met inkoop en aanbesteding van grote waarde. Hierdoor krijgt het inkoop- en aanbestedingsbeleid 
meer gewicht en worden de beleidsdoelen van de gemeente leidend bij de strategische beslissingen 
over inkoop. Omgekeerd, alle inkoop en aanbestedingsactiviteiten komen in dienst te staan van de te 
realiseren beleidsdoelstellingen. 
De rekenkamer denkt dat het doel van zo een tenderboard zou moeten zijn samenhang aan te 
brengen in de inkoopbeslissingen en kennis daarover te bundelen. Op die manier is er opbrengst in 
termen van de kwaliteit van beslissingen. De rekenkamer wil benadrukken dat het niet de bedoeling 
moet zijn om een extra beslissingsniveau toe te voegen. 

5. Conclusies en aanbevelingen
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Bijlage 1 / Toetsingskader

Onderzoeksvraag Normen

Beleidsbeschrijving

1.  Welke doelstellingen zijn er geëxpliciteerd in het 
inkoop- en aanbestedingsbeleid en hoe sluiten deze 
aan bij de bredere beleidsdoelen van de Gemeente 
Almere?

1.  De doelstellingen van het inkoopbeleid zijn helder 
(SMART) beschreven.

2.  Er vindt (bij)sturing op inkoopdoelstellingen plaats 
(door de raad, college en het management).

3.  De doelstellingen van het aanbestedingsbeleid 
sluiten aan bij de doelstellingen zoals opgenomen 
in het collegeprogramma en de programmabegroting. 

2.  Op welke normen is het inkoop- en aanbestedings-
beleid van de Gemeente Almere nu gebaseerd?  
Te denken valt aan financiële normen, werkgelegen-
heid, de positie van de lokale ondernemers en 
duurzaamheid.

4.  De doelstellingen in het inkoopbeleid zijn vertaald in 
concrete en meetbare prestaties en ambitieniveaus.

3.  Wat is de samenhang tussen het inkoop- en 
aanbestedingsbeleid en ander beleid in de 
Gemeente Almere? 

5.  In het inkoopbeleid is duidelijk omschreven hoe het 
aanbestedingsbeleid bijdraagt aan de gemeentelijke 
doelstellingen.

6.  Het inkoopbeleid is niet in tegenspraak met andere 
beleidsdoelen van de Gemeente Almere. 

4.  Voldoet de formulering van het inkoop- en aan-
bestedingsbeleid van de gemeente aan de Europese 
en nationale regelgeving? (rechtmatigheid)

7.  Het aanbestedingsbeleid is opgesteld conform de 
Europese en nationale wet- en regelgeving.

Kaderstelling

5.  Welke beperkingen en mogelijkheden zijn er om  
het inkoop- en aanbestedingsbeleid vorm te geven?

8.  De Gemeente Almere heeft zicht op de bewegings-
ruimte die er is om het inkoopbeleid lokale invulling 
te geven.

6.  Hoe kan de gemeente haar kaderstellende taak 
vormgeven voor het inkoop- en aanbestedings-
beleid? Bij welke door de gemeenteraad gestelde 
kaders kan daarvoor aansluiting worden gezocht?

9.  De gemeenteraad is op de hoogte van de mogelijk-
heden voor kaderstelling en sturing op basis van 
het aanbestedingsbeleid.

10.  De gemeenteraad bepaalt welk ambitieniveau hij 
met het inkoopbeleid nastreeft.

7.  Hoe wordt de gemeenteraad geïnformeerd over  
de uitvoering- en resultaten van het inkoop en 
aanbestedingsbeleid?

11.  In de organisatie wordt periodiek gerapporteerd 
over de mate waarin de inkoopdoelstellingen zijn 
gerealiseerd op bestuurlijk niveau (raad en college), 
concernniveau (bestuur en management) en 
operationeel niveau (uitvoeringsorganisatie).
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Documenten:
/ Inkoopbeleid 2013 Almere;
/ Oostvaardersakkoord 2010-2014;
/ Cijfers over de resultaten van SROI tot en met augustus 2013;
/ Cijfers over het inkoopvolume van de Gemeente Almere;
/ VNG Model Inkoop- en aanbestedingsbeleid
/ Inkoopbeleidsdocumenten van de tien gemeenten genoemd in de onderzoeksverantwoording. 

Websites:
/ Almere Principles
/ Duurzaamheidscriteria Agentschap NL
/ Handreiking innovatiegericht inkopen Pianoo 
/ Handreiking cradle-to-cradle Pianoo 
/ Inkoopstrategie Jeugdhulp Rotterdam
/ www.duurzaamgww.nl 
/ www.fairtradegemeenten.nl
/ www.maastricht.nl

Gesprekken:
/ Dhr. A. Arsath, extern inkoopexpert (niet verbonden aan de Gemeente Almere);
/ Dhr. H. van Iperen, afdelingsmanager financieel beheer;
/ Dhr. M. Pol, portefeuillehouder;
/ Dhr. M.C. Wit, hoofd concern inkoop en aanbesteding.

Bijlage 2 / Bronnen
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