
Goedemiddag mevrouw Ramerman, 

 

Het is juist dat de door u gestelde vraag niet zozeer betrekking heeft op het voorstel tot aanpassing 
van het inkoopbeleid die tot doel heeft om lokaal ondernemerschap te stimuleren. 
 
In wezen komt de vraag neer op de invulling die door een potentiële opdrachtnemer gegeven kan 
worden aan Social return on investement (SROI).   
In het inkoopbeleid van de gemeente Dalfsen is op pagina 19 de volgende passage opgenomen over 
Social return on investment: 

 

Social return on investment 
Social return on investment bij inkoop is het maken van afspraken met opdrachtnemers over 
arbeidsplaatsen, leer-werkplekken en stageplekken voor doelgroepen bij inkoop van werken, 
leveringen en diensten. Doelgroepen waaraan gedacht kan worden zijn: langdurig werklozen, mensen 
met een beperking en stagiairs van beroepsopleidingen. 
 
Via Social return bij inkoop kunnen leveranciers worden gestimuleerd om bij te dragen aan 
beleidsdoelen van de gemeente. De gemeente benadrukt dit belang en verwerkt Social return on 
investment daarom daar waar mogelijk bij inkoop- en aanbestedingstrajecten vanaf € 200.000,-. De 
gestelde eisen ten aanzien van Social return on investment worden per aanbestedingstraject 
vastgesteld. 

 

Dit betekent dat bij opdrachten die enkelvoudig kunnen worden verstrekt deze bepaling niet van 
toepassing is. Dit neemt niet weg dat de inzet die een ondernemer pleegt op het gebied van SROI 
meegenomen zou kunnen worden als één van de argumenten  in de keuze van een ondernemer aan 
wie de gemeente voornemens zou zijn de opdracht enkelvoudig te verstrekken. Dit kan echter niet het 
belangrijkste argument kan zijn. Geschiktheid een opdracht uit te voeren en goede ervaringen van een 
ondernemer bij eerdere opdrachten zullen prioriteit hebben. 
 
Ook bij meervoudig onderhandse procedures, waar meerdere partijen worden uitgenodigd,  kan de 
inzet die een ondernemer pleegt op het gebied van SROI één van de argumenten zijn in de keuze 
welke ondernemers worden uitgenodigd een offerte uit te brengen. Ook hier geldt dat dit niet het 
belangrijkste argument kan zijn. Geschiktheid een opdracht uit te voeren en goede ervaringen van een 
ondernemer bij eerdere opdrachten zullen prioriteit hebben. Bij gelijke geschiktheid zou het wel de 
doorslag kunnen geven. 
 
In het geval van meervoudig onderhandse procedures is het tevens zo dat je partijen kunt beoordelen 
op de wijze waarop ze invulling geven aan SROI. In dat geval is SROI één van de gunningscriteria.  
 
Ook is het mogelijk om SROI op te nemen als een uitvoeringsvoorwaarde. In dat geval zal als eis zijn 
opgenomen dat een bepaalde percentage van de aannemingssom (5% wordt in dezen proportioneel 
geacht) aan SROI zal moeten worden besteed.  
 
 
Met vriendelijke groet, 

 

Paul Hoekstra  

Medewerker Inkoop Coördinator 

 
 



Hallo, 
 
We willen de volgende technische vraag zouden stellen: 
 
De nota is financieel ingestoken, zijn er nog extra mogelijkheden om lokale aannemers in te zetten als 
zij zich inzetten voor mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt (mvo, doelgroep 
participatie)?  
 
Groeten, 
 
Betsy Ramerman 
CDA Fractie 
 


