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Utrechtse Heuvelrug vernieuwt inkoopbeleid
Het college van de gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft onlangs het vernieuwde inkoopbeleid
vastgesteld. Het beleid is met inbreng van lokale ondernemers tot stand gekomen en speelt in op
alle thema’s die de gemeente belangrijk vindt: inwoner centraal, oog voor lokale en regionale
economie en duurzaamheid. Het nieuwe inkoopbeleid is van kracht vanaf vrijdag 8 juli 2016.
Participatief proces
De gemeente vindt het belangrijk om inwoners, ondernemers en andere partners vroegtijdig mee te
laten denken over gemeentelijke beleid. Uiteraard is ook voor het inkoopbeleid een participatieproces
opgezet. Lokale/regionale inwoners hebben tijdens een informatie- en meedenkbijeenkomst op
interactieve wijze allerlei punten ingebracht. Deze wensen en signalen vanuit het lokale bedrijfsleven
zijn in beeld gebracht en waar mogelijk en wenselijk verwerkt. Daarnaast vormden ook de landelijke
ontwikkelingen (wetgeving) en ontwikkelingen en veranderende inzichten op maatschappelijk terrein
input voor het nieuwe inkoopbeleid
Inwoner staat centraal
De inwoner staat centraal bij al het handelen van de gemeente en dus ook bij inkoop/aanbesteding.
Service naar de burger, maatschappij en andere belanghebbenden zijn van onderscheidend belang in
de bedrijfsvoering, omdat de gemeente binnen de wettelijke kaders een servicegerichte dienstverlener
wil zijn. Ondernemers waar de gemeente bij inkoopt, nemen een groot deel van de totale
dienstverlening van de gemeente voor hun rekening. In het nieuwe inkoopbeleid wordt van
ondernemers die de gemeente contracteert, dan ook verwacht dat zij zich dienstverlenend opstellen
naar inwoners en lokale bedrijven.
Oog voor lokale en regionale economie
De gemeente heeft ook oog voor de lokale en regionale economie. Ondernemers en bedrijven zijn
belangrijk, de economische kracht hangt daar van af. Een goed ondernemersklimaat en een gezonde
lokale en regionale economie dragen bij aan de kwaliteit van leven in onze dorpen. Daar werkt de
gemeente aan, zelfstandig, maar ook nadrukkelijk in regionaal verband.
Wethouder Jan Willem van Dongen: “Zonder het belang van de optimale prijs-kwaliteitsverhouding
uit het oog te verliezen, bevorderen we in ons nieuwe beleid de kansen van lokale ondernemers om
mee te dingen naar gemeentelijke opdrachten. Zo bieden we kansen aan lokale ondernemers en dragen
we bij aan een sterke en betrokken gemeenschap waarin met elkaar mee(r)doen een feit wordt.”
Duurzaamheid
Aangezien inkoop plaatsvindt in een dynamische omgeving, is de gemeente continu bezig de
inkoopprocessen te verbeteren. De gemeentelijke doelstellingen zijn hierbij leidend. In het nieuwe
beleid wordt het inkoopproces inzichtelijk en transparant gemaakt door de doelstellingen,
uitgangspunten en kaders te schetsen waarbinnen de gemeente inkoopt. Dit beleid sluit ook aan op

andere beleidsterreinen van de gemeente en levert waar mogelijk een bijdrage aan de economische
visie, het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid en gemeentelijk milieubeleid.
Hiermee heeft de gemeente een inkoopbeleid vastgesteld dat “up to date” is, aansluit bij ander
gemeentelijk beleid en bij de wensen van lokale ondernemers.
Meer informatie over inkoop en aanbestedingen is te vinden op www.heuvelrug.nl/inkoop
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