
 
 

 

 

Ambitiestatement lokaal inkopen 
 

Gemeente Hoeksche Waard streeft naar een sterke lokale economie. Daarnaast kopen we in tegen de  

beste prijs-kwaliteitverhouding. Door lokaal in te kopen kunnen we de lokale economie versterken en  

bevorderen we mogelijk ook de werkgelegenheid in de Hoeksche Waard. Samen maken we de  

Hoeksche Waard steeds sterker. De ambitie luidt dan ook: 

 

“Als het lokaal kan, doen we het lokaal” 

 

Dit betekent dat we altijd een lokale ondernemer uitnodigen om een offerte uit te brengen. Uiteraard  

mits de inkoopwaarde van de opdracht het toelaat, het passend is binnen de wet- en regelgeving en  

de onderneming voldoet aan objectieve criteria. Tegelijkertijd wil de gemeente geografische  

ondernemersdiscriminatie voorkomen. En omdat publieke gelden doelmatig besteed moeten worden,  

willen we geen bovenregionale, Europese of mondiale kansen laten liggen. Immers, de beste prijs-

kwaliteitsverhouding staat centraal bij het gunnen van opdracht. 

 

Onze beloftes 

De ambitie is uitgewerkt in zeven beloftes. De gemeente:  

 

1. nodigt lokale ondernemers uit om een offerte uit te brengen bij alle inkooptrajecten; 

2. maakt inkoop- en aanbestedingstrajecten laagdrempelig toegankelijk, ook voor partijen die 

nog  

1. geen ervaring hebben met de complexe aanbestedingswetgeving; 

2. voegt opdrachten niet onnodig samen; 

3. onderzoekt per opdracht of het gebruik van percelen (onderverdelen van 1 opdracht in 

meerdere  

4. kleinere opdrachten) leidt tot meer kansen voor lokale ondernemers; 

5. geeft heldere feedback op offertes en inschrijvingen; 

6. geeft heldere feedback op de uitvoering van de opdracht / het werk; 

7. is transparant in haar inkoopuitgaven. 

 

Inkoopbeleid 

De beloftes zijn uitgewerkt in het inkoopbeleid van de gemeente. De gemeente hanteert hierbij het  

‘pas toe of leg uit’-principe. Een specifieke situatie of de aanbestedingsregels laten het niet altijd toe  

om een lokale ondernemer uit te nodigen. De gemeente zal alleen gemotiveerd afwijken van haar  

inkoopbeleid en heeft processen om zichzelf hierop te controleren. Het inkoopbeleid is te vinden op  

de website van de gemeente. 

 

 

 
  
 

  

 

 


