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Afgelopen periode is onderzoek gedaan naar mogelijkheden om lokaal ondernemerschap te

stimuleren.

In de bijlage treft u de notitie" Lokale ondernemers en gemeentelijke opdrachten" aan. Deze
notitie sluit naadloos aan bij één van de doelstellingen uit de coalitieagenda: "de gemeente zet
zichin omhet uoor startende ondernemers makkelijker te maken om gemeentelijke opdrachten
te uerweruen door proportionele eisen te stellen bij aanbestedingen".
De notitie geeft inzicht hoe de proportionaliteit wordt beschreven in de wetgeving en welke
ruimte er beschikbaar is om de eisen bij aanbesteding te versoepelen voor Oegstgeester
ondernemers. Binnen de richtlijnen is het mogelijk om gemeentelijke opdrachten aan lokale

ondernemers te gunnen.
Op basis van voornoemde worden in de notitie acties beschreven die uitvoering geven aan de
motie en de doelstelling uit de coalitieagenda. Het betreft, onder andere, de volgende acties:
de keuze voor een plaatselijke ondernemer wordt verankerd door middel van een

groslijst van Ondernemend Oegstgeest;
bij enkelvoudige onderhandse uitwagen, met in achtneming van kwaliteit, wordt een
lokale ondernemer betrokken;
bij meervoudige onderhandse uitwagen wordt minimaal één lokale ondernemer
betrokken;
SPTI inkoopadviseurs zullen het lokale ondernemerschap standaard betrekken bij het
advies dat zij geven;
intern wordt het belang van het stimuleren van lokaal ondernemerschap benadrukt.
De komende periode zal verdere uitwerking van de praktische uitvoering plaatsvinden.

Met wiendelijke groet,

H.A. Leegstra
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In de raad van 27 februari zor4 is een motie (S) aangenomen, waarin het college wordt verzocht
om aan SPTI een overzicht aan te bieden van ondernemers uit Oegstgeest. Deze ondernemers
kunnen met hun expertise bijdragen aan de invulling van gemeentelijke opdrachten. Ook heeft
de raad verzocht om met de PVOO te overleggen over de totstandkoming van dit overzicht en na
te gaan hoe nietleden van de PVOO hierbij betrokken kunnen worden.
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Bijlagen:

1.

Notitie "Lokale ondernemers en gemeentelijke opdrachten"

2.

Motie (S) Raad z7 februari zor4

