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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u over de uitvoering van de motie M 2015-22 over het wijzigen
van inkoopbeleid.

Met onze brief van 2 november 2016 hebben wij u aangegeven de motie als volgt uit
te voeren:
a. bij meervoudig onderhandse offerteaanvragen tot de Europese drempelwaarde

worden voortaan twee (in plaats van één) Drentse/regionale partijen uitgenodigd;
b. bij enkelvoudige opdrachten wordt bij voorkeur gegund aan Drentse/regionale

partijen.

Het gewijzigde inkoopbeleid is hiertoe op 8 november 2016 door ons vastgesteld

Daarnaast hebben wij u toegezegd u circa één jaar na invoering van de hierboven
genoemde beleidsmaatregelen te informeren over de uitkomsten van de beleidsaan-
passing. Met deze brief rapporteren wij u over het jaar 2017.

Wij hebben in 2O17 51 aanbestedingen in de markt gezet. Van deze aanbestedingen
zijn er 33 als meervoudig onderhandse uitvragen weggezet. Hierbijworden onder-
nemers gericht uitgenodigd om een offerte uit te brengen. ln totaal zijn bij deze meer-
voudige uitvragen 123 ondernemers uitgenodigd een offerte uit te brengen. Hiervan
was 30% uit Drenthe afkomstig. Van de 33 meervoudig onderhandse uitvragen in
2017 zijn er tien gegund aan Drentse ondernemers.
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Op de openbare Europese aanbestedingen (17 in 2017) hebben in totaal 13 Drentse

bedrijven ingeschreven. De winnaar kwam bijvier Europese aanbestedingen uit
Drenthe.

Van het totale provinciale inkoopvolume over 2017 (circa € 57 miljoen, exclusief btw)
is 21% uitgegeven aan Drentse ondernemers.

Een trendanalyse is op dit moment nog niet te genereren. Wij zijn in de loop van 2017

begonnen met gericht uitvragen op Drentse ondernemers. Bij meervoudig onder-
handse uitvragen is nu het uitgangspunt dat er minimaal twee Drentse partijen worden

uitgenodigd. Met de rapportage over 2018 zal duidelijk worden wat de effecten hiervan

zijn en zal een trendanalyse gegenereerd kunnen worden.

Hoogachtend

Gedeputeerde Staten van Drenthe,

, secretaris a.i

km/coll


