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Aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hilvarenbeek 

 

Diessen, 6 juni 2020 

 

Betreft: inkoop- en aanbestedingsbeleid gem. Hilvarenbeek (vragen art. 44 Reglement van Orde) 

 

Geacht college, 

Door middel van Raadsinformatiebrief 2021-54 is de raad geïnformeerd over het geactualiseerde 

inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Hilvarenbeek. 

De VVD-fractie heeft de volgende vragen naar aanleiding van het nieuwe beleid: 

1. In het raadsbreed programma-akkoord 2018-2022 is op pagina 17 te lezen dat het college onder 

meer de opdracht krijgt ervoor te zorgen “dat lokale ondernemers de kans krijgen om mee te 

dingen naar gemeentelijke opdrachten”. In het nieuwe beleid lezen we onder 5.3.a dat rekening 

gehouden “kan” worden met de lokale economie en lokale ondernemers. Wij vinden dat een 

zeer zuinige, zo niet ontoereikende, vertaling van de opdracht uit het raadsbrede akkoord. Had 

de tekst in uw beleid niet bijvoorbeeld moeten luiden dat “rekening gehouden zal worden met de 

lokale economie en lokale ondernemers”? 

2. Bent u het met ons eens dat de hoofdregel zou moeten zijn dat lokale bedrijven altijd – tenzij 

sprake is van specialistische vragen waaraan alleen gespecialiseerde bedrijven van elders kunnen 

voldoen – minimaal de kans moeten krijgen om een gemeentelijke opdracht te krijgen? Zo ja, 

waarom komt dat niet tot uiting in het geactualiseerde beleid? Zo nee, welke regel hanteert u 

dan? 

3. Bent u het met ons eens dat in geval van prijsverschillen – zeker als deze beperkt zijn – het 

voordeel van nabijheid en korte afstanden mee mag en moet wegen in het voordeel van lokale 

bedrijven?  
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4. Uit contacten met Ondernemend Hilvarenbeek en individuele ondernemers zijn ons gevallen 

bekend waarin lokale bedrijven van mening zijn onterecht geen kans te hebben gehad om 

gemeentelijke opdrachten te verwerven of zelfs menen daarvan geheel te zijn uitgesloten. Wij 

zijn uiteraard niet op de hoogte van alle relevante feiten en het is ook zeker niet aan ons om 

deze situaties publiekelijk te delen, maar wij zouden het goed vinden als het college hier kennis 

van wil nemen en serieus naar wil kijken. Is het college daartoe bereid? 

5. Mocht een lokaal bedrijf ernstig tekortschieten in prijs, kwaliteit en/of service dan heeft de 

gemeente Hilvarenbeek uiteraard het recht en wellicht zelfs de plicht (het gaat immers om 

gemeenschapsgeld) om deze onderneming voor de toekomst uit te sluiten van opdrachten. Gelet 

op de impact hiervan veronderstellen wij dat dit in voorkomende gevallen op collegeniveau 

wordt besloten en niet door een individuele ambtenaar. Kunt u deze aanname bevestigen? Zo 

nee, waarom ziet u dit anders en hoe is het dan geregeld? Hoe vaak komt een dergelijke situatie 

voor? 

Afsluitend: de VVD Hilvarenbeek is er geen voorstander van om lokale bedrijven zwaar te 

bevoordelen bij het verlenen van opdrachten. Ook lokale ondernemers moeten qua prijs, service en 

kwaliteit concurrerend zijn. Daarbij is echter een gezonde portie chauvinisme zeker op z’n plaats en 

dit leidt naar onze mening echt niet meteen tot discriminatie. “Koop lokaal” was tijdens de 

coronapandemie een veel gehoorde leus. Wij roepen de gemeente Hilvarenbeek op om dit motto 

zelf ook te volgen. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Wil Vennix 

raadslid VVD Hilvarenbeek 


