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Geachte voorzitter/leden,

Hierbij informeren wij u voor het tweede achtereenvolgende jaar over de uitvoering
van de motie M201 5-22 over het wijzigen van inkoopbeleid.

Met onze brief van 2 november 2016 hebben wrj 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 I november 2016 door ons vastgesteld.

Daarnaast hebben wij u toegezegd u circa één jaar na invoering en daarna jaarlijks
van de hierboven genoemde beleidsmaatregelen te informeren over de uitkomsten
van de beleidsaanpassing. Dat hebben we over het jaar 2017 aan u gedaan, bijgaand
willen wij u informeren over de resultaten van het jaar 2018. Tevens treft u een trend-
analyse over de jaren 2017 en 2018 aan.

Wij hebben in 2018 48 aanbestedingen in de markt gezet. Van deze aanbestedingen
ziin 34 als meervoudig onderhandse uitvragen weggezet. Hierbij worden ondernemers
gericht uitgenodigd om een offerte uit te brengen. Hierbijworden conform het inkoop-
beleid twee Drentse/ regionale partijen uitgenodigd indien beschikbaar en geschikt. ln
totaal zijn bij deze meervoudige uitvragen 1 18 ondernemers uitgenodigd een offerte
uit te brengen. Hiervan was 42o/o uit Drenthe afkomstig.
Van de 34 meervoudig onderhandse uitvragen in 2018 zijn er 10 gegund aan Drentse
ondernemers en 19 aan lokale ondernemers (ondernemers uit Groningen, Friesland of
Overijssel). Hiermee hebben de Drentse en lokale ondernemers BS% van de meer-
voudig onderhandse aanbestedingen gegund gekregen.
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Op de 14 openbare Europese aanbestedingen hebben in totaal 20 Drentse bedrijven
ingeschreven. De winnaar kwam bij 3 Europese aanbestedingen uit Drenthe, 3 Euro-
pese aanbestedingen zijn gegund aan lokale ondernemers. Hiermee hebben de
Drents en lokale ondernemers43% van de Europese aanbestedingen gegund gekre-
gen. Voor Europese aanbestedingen hebben we als provincie minder invloed op het
gunnen aan Drentse en lokale aannemers.

Van het totale provinciale inkoopvolume over 2018 (circa 46,5 miljoen, exclusief btw)
is 27% uitgegeven aan Drentse ondernemers.

De analyse van 2017 en 2018 ziet er als volgt uit:

2017 2018
Aantal aanbestedingen MVO
Aantal aanbestedingen EU

Totaal aantal aanbestedingen

Meervoudig onderhands
Aantal uitgenodigde leveranciers
Waarvan Drents
Gegund aan een Drentse leveran-
cier
Gegund aan Drents en lokaal
% gegund Drents en lokaal

Europese aan bestedingen
Drentse inschrijvingen
Gegund aan een Drentse leveran-
cier
Gegund aan Drents en lokaal
% gegund Drents en lokaal

lnkoopvolume
Waarvan aan Drentse leveranciers

33 34
17 14

51 48

33 34
123 118

30o/o 42o/o

10 10
27 29

82o/o 85o/o

18 14

13 20

4 3
14 6

78% 43%

57 milioen 46,5 milioen
21% 27%

Uit de analyse constateren wij dat de aanpassingen in het inkoopbeleid in 2016 effect
hebben. Het percentage van uitgenodigde Drentse bedrijven bij onderhandse aanbe-
stedingen is gestegen van 30 naar 42Yo. De verwachting voor 2019 is dat dit verder
zal stijgen.

wrj zijn voornemens om deze rapportage met ingang van volgend jaar integraal op te
nemen in de reguliere P&C-cyclus. Daarmee borgen wij de jaarlijkse verantwoording
over het inkoopbeleid.

Hoogachtend

Gedeputeerde Drenthe,

, voorzitter


