
 

 
 
 
 

Gemeente succesvol in streven bij lokale 
ondernemers in te kopen 
 
De gemeente doet haar best om bij lokale ondernemers in te kopen. Zij 

heeft dit in haar inkoopbeleid vastgelegd en slaagt er  - binnen de 

huidige wet- en regelgeving - ook goed in om lokaal in te kopen. Dit is de 
belangrijkste conclusie uit het onderzoek naar lokale inkoop dat is 

uitgevoerd door de rekenkamercommissie van de gemeente Coevorden. 

 

Lokaal ingekocht 

De gemeente koopt per jaar voor tussen de circa € 40 miljoen en € 54 miljoen in. 
Het betreft werken (bijvoorbeeld de aanleg van wegen of de bouw van het 
gemeentehuis), leveringen (spullen, zoals kantoorartikelen of straatstenen) en 
diensten (bijvoorbeeld de inhuur van schoonmakers). De gemeente koopt 
daarvan jaarlijks tussen de 9% en 20% bij lokale leveranciers in. Dit percentage 
daalt overigens geleidelijk in de afgelopen jaren. 
De rekenkamercommissies van Coevorden en Hardenberg hebben in dit 
onderzoek samengewerkt. Uit een vergelijking blijkt dat Hardenberg meer lokaal 
inkoopt: 15 à 17%. De beste verklaring hiervoor is dat Hardenberg altijd 
onderhandse offertes van lokale ondernemers opvraagt, tenzij Europese 
regelgeving dit verbiedt. 
Hoeveel de gemeente lokaal inkoopt, is echter ook van het lokale aanbod 
afhankelijk. Voor sommige zaken zijn lokaal helemaal geen aanbieders of geen 
geschikte. Dit geldt bijvoorbeeld voor ICT-advies en telecommunicatie. Naar 
verhouding koopt de gemeente het meeste lokaal in bij aannemers, de horeca en 
schoonmaakbedrijven. 
 
Amper belangstelling bij lokale ondernemers 

De gemeente heeft aandacht voor lokaal inkopen, zowel in haar beleid als in de 
uitvoering daarvan. Ook probeert de gemeente lokale ondernemers te informeren 
over haar inkopen. Lokale ondernemers toonden echter herhaaldelijk weinig 
belangstelling voor presentaties over wat de gemeente gaat inkopen. 
 
Aanbevelingen 

De Rekenkamercommissie Coevorden doet in het rapport zes aanbevelingen aan 
de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders. De 
aanbevelingen zijn in grote lijn dat de gemeente nog beter lokale ondernemers 
over haar inkoop zou moeten informeren en dat de gemeente het grensbedrag 
zou moeten verhogen, tot waar zij onderhands offertes bij lokale ondernemers 
kan opvragen. Het college stemt in met de alle aanbevelingen, behalve de 
laatstgenoemde. De gemeenteraad spreekt op een later moment over het 
rapport. 
 

____________________________________________________ 
Noot voor de redactie, niet voor publicatie: 
De rekenkamercommissie overhandigt het rapport aan de voorzitter van de gemeenteraad, 
burgemeester Bert Bouwmeester. Dit gebeurt op dinsdag 19 juni, om 9.30 uur, bij het 
persuurtje met het college. De vertegenwoordigers van de media zijn van harte welkom bij 
de overhandiging, waarbij er gelegenheid is om vragen te stellen. Voor meer informatie 
kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Rekenkamercommissie Coevorden, de 
heer Albert Smale (026 433 2412, smale014@wxs.nl). 

EMBARGO tot dinsdag 19 

juni, om 9.30 uur 
 


