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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex artikel 41 Reglement van Orde inventarisatie externen ten behoeve van projecten

Geachte mevrouw Wollerich,
U hebt het college van Gedeputeerde Staten een aantal vragen gesteld over de wijze
waarop externen worden ingezet ten behoeve van de verschillende projecten onder
provinciale regie.
De vragen hebben betrekking op de inzet van Drentse/regionale partijen bij provinciale
opdrachten. Gelet op de opgave waar wij voor staan en gezien de beschikbare formatie komt het voor dat wij capaciteit of specialistische expertise uit de markt halen.
Bij het aanbesteden van dergelijke opdrachten zijn wij gebonden aan aanbestedingswetgeving. Deze wetgeving is momenteel aan wijzigingen onderhevig.
De aanpassing in de aanbestedingswetgeving en het nieuwe collegeprogramma
geven meer ruimte aan Drentse/regionale partijen. Dit wordt vertaald naar het nieuwe
inkoopbeleid . Deze vertaling valt samen met de professionalisering en herpositionering van inkoop (onder team Subsidies en lnkoop sinds mei 2015). Een gevolg
hiervan is een verbeterde monitoring van de realisatie van inkoopbeleidsdoelstellingen. Hiermee wordt het mogelijk om aan te geven bij hoeveel aanbestedingen
Drentse/regionale ondernemers betrokken zijn én hoeveel aanbestedingen daadwerkelijk aan Drentse/regionale partijen zijn gegund. Dit geeft tevens inzicht in de mate
waarin Drentse ondernemers landelijk concurrerend zijn. Wijveruvachten in de tweede
helft van 2016 hiervan een representatief beeld te hebben.
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Onderstaand beantwoorden wij uw vragen puntsgewijs

Vraao 1
ls het college van GS met het CDA van mening dat medewerkers voor de verschillende projecten op de eerste plaats afkomstig moeten zijn uit Drenthe of in ieder geval uit
Noord Nederland?

Antwoord 1
Ja. Dit is geborgd in het huidige inkoopproces. De aanbestedingswetgeving staat niet toe dat wij opdrachten voorbehouden aan Drentse/regionale partijen. Wel sturen wij bij onderhandse aanbestedingen actief op
de selectie van minimaal één Drentse partij.

Vraao2
ls het college yan GS van mening dat er in Noord-Nederland voldoende kennis aanwezig is om Drentse projecten succesvo/ te leiden?
Antwoord 2
De ervaring leert dat er over het algemeen voldoende kennis in NoordNederland aanwezig is. Hier ligt geen feitelijke onderbouwing aan ten
grondslag. De inhoud van de vraag is leidend. Hoe specifieker de benodigde kennis is, hoe groter het zoekgebied wordt (zie ook vraag 4).

Vraaq 3
ls er binnen het ambtelijk apparaat capaciteit aanwezig om eigen proiecten te leiden?

Antwoord 3
Ja. Echter, het komt voor dat wij bij pieken in de vraag onvoldoende capaciteit binnen de formatie beschikbaar hebben. Dan kan er een beroep
op de capaciteit uit de markt worden gedaan. Dit noemen wij externe inhuur en geschiedt met name voor projecten.

Vraaq 4
Zijn er dit jaar externe bureaus ten behoeve van projecten van buiten Drenthe/Noord
Nederland ingehuurd ? En zo ja, hoeveel?

Antwoord 4
Deze informatie is niet in detail beschikbaar, aangezien wij dit nog niet
registreren. Wij hebben voor u een steekproef gedaan op het gebied van
Cultuur en Economie. Hierbij zijn elf opdrachten weggezet bij externe
bureaus (2015, tot en met oktober). Op een aantal opdrachten zijn meerdere mensen ingezet (bijvoorbeeld eerst een opstart met iemand uit
Amsterdam, nu nadere uitwerking door een Drent). ln totaal hebben wij in
deze sectoren vier Drentse ondernemingen, vier Noordelijke ondernemingen en vijf aanbieders van elders aan het werk. Daar waar de
oorzaak van de vraag om externe inhuur ligt bij specifieke kennis, wordt
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deze vaker van buiten het Noorden gehaald. Daar waar het gebrek aan
menskracht de oorzaak is, lukt het in deze situaties goed om daarvoor in
het Noorden mensen te vinden.

Vraaq 5
Hoeveel medewerkers, die al dan niet tijdelijk dit jaar door de provincie worden gehuurd ten behoeve van proiecten, komen uit Drenthe/Noord Nederland?

Antwoord 5
De woonplaats van medewerkers, die via een bureau worden ingezet om
een opdracht te verrichten, wordt niet geregistreerd. Wij kijken bij de
keuze van bureaus die in aanmerking komen naar de vestigingsplaats
van het bureau met inachtneming van het gestelde onder vraag 1.

Vraaq 6
Wat zijn de verbl'rjfskosten van projectmedewerkers die van buiten Drenthe/NoordNederland komen?

Antwoord 6
Wij beschikken niet over deze informatie. Dit heeft te maken met het feit
dat wij all-intarieven hanteren (inclusief reis- en verblijfskosten).
Hoogachtend,
Gedeputeerde

van Drenthe,

secretaris
wa/coll

Statenfractie Drenthe

Assen, 8 september 2015

Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art 41 RvO inventarisatie externen t.b.v. projecten

Geachte heer Tichelaar,
Werkgelegenheid in Drenthe heeft hoge prioriteit en als provinciale overheid trachten we op velerlei wijze bij
te dragen aan het stimuleren hiervan. Veel projecten vinden plaats onder regie en aansturing van de
provincie, daarvoor worden externe mensen zoals projectmanagers, projectmedewerkers en/of bedrijven
ingehuurd. Om zelf het goede voorbeeld te geven ligt het voor de hand dat deze externen afkomstig zijn uit
Drenthe of uit Noord Nederland om de werkgelegenheid in onze eigen provincie te stimuleren.
Het CDA wil graag weten of en op welke wijze externen worden ingezet ten behoeve van de verschillende
projecten onder provinciale regie. Daarvoor zijn de volgende vragen aan het College van GS geformuleerd:
1.

Is het college van GS met het CDA van mening dat medewerkers voor de verschillende projecten
op de eerste plaats afkomstig moeten zijn uit Drenthe of in ieder geval uit Noord Nederland?

2.

Is het college van GS van mening dat er in Noord-Nederland voldoende kennis aanwezig is om
Drentse projecten succesvol te leiden?

3.

Is er binnen het ambtelijk apparaat capaciteit aanwezig om eigen projecten te leiden?

4.

Zijn er dit jaar externe bureaus ten behoeve van de projecten van buiten Drenthe/Noord Nederland
ingehuurd? Zo ja, hoeveel?

5.

Hoeveel medewerkers, die al dan niet tijdelijk dit jaar door de provincie worden gehuurd ten
behoeve van projecten, komen uit Drenthe/Noord Nederland?;

6.

Wat zijn de verblijfskosten van die projectmedewerkers die van buiten Drenthe/Noord Nederland
komen?

Namens de CDA-Statenfractie,
Riëtte Wollerich-Veldman, fractievoorzitter

