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Motie
De raod van de gemeente Oegstgeest, in vergodering biieen op 27 februori 2014;
Gelezen hebbende:

voorstel Z-14-00653 over de Lokale Economische Agenda Oegstgeest vooral de prestatie
"Koesteren van de lokale middenstand"
Ge

hoord de

be

raodslaginge n :

Constaterende dat:
a

a

a

a

de mogelijkheden om goederen en diensten plaatselijk in te kopen met ingang van 2014
zijn toegenomen door verhoging van de Europese drempel tot € 207'000;
een optimale toeganketijkheid voor leveranciers tot overheidsopdrachten bijdraagt aan
een goed inkoopbeleid en daardoor aan het algemeen belang van de inwoners;
het midden- en kleinbedrijf en zelfstandigen zonder personeel in Oegstgeest beschikbaar
zijn om opdrachten van de gemeente goed te vervullen;
verwacht kan worden dat de gemeente in de komende jaren meer diensten op het
gebied van het sociale domein gaat inkopen;

Overwegende dat:

o

e
o
r

duurzaam inkopen en regionaal aanbesteden onderdelen zijn van het inkoopbeleid van
de gemeente Oegstgeest via ServicepuntTl;
het voor de gemeente kwalitatieve en financiêle voordelen kan opleveren goederen en
diensten in Oegstgeest in te kopen;
deze voordelen onder andere gebaseerd zijn op kennis bij plaatselijke leveranciers van
de omstandigheden in Oegstgeest en een korte afstand tot de gemeente;
korte vervoersbewegingen bijdragen aan de kwaliteit van de leefomgeving;

Verzoekt het college:

L.

2.

3.
En

aan te bieden overzicht met ondernemers uit
Oegstgeest met hun expertise kan bijdragen aan de invulling van bovengenoemde, in de
lokale economische agenda opgenomen prestatie.
Met het platform voor Ondernemers Oegstgeest (PVOO), waar veel detailhandels,
zelfstandige ondernemers en andere bedrijven lid van zijn, te overleggen over de

Na

te gaan of een aan ServicepuntTl

totstandkoming van dit overzicht.
Na te gaan hoe niet-leden van PVOO hierbij kunnen worden betrokken.
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