Geachte gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders,
Het zal u niet ontgaan zijn dat we momenteel te maken hebben met een ernstige en langdurige economische
crisis. Het bedrijfsleven heeft het moeilijk. Omzetten lopen terug, banen staan op de tocht. Dit geldt ook voor het
midden- en kleinbedrijf, dat zoals bekend de motor en ruggengraat is van de lokale economie.
Ook de MKB-bedrijven in onze gemeente hebben veel last van de recessie. We moeten alles op alles zetten om
de weg naar boven terug te vinden. Dat is in de eerste plaats natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van iedere
individuele ondernemer. Maar u als gemeentelijke overheid kunt ook bijdragen aan het economisch herstel.
Een belangrijk instrument daarbij is het inkoopbeleid. Wij willen er via deze brief bij u op aandringen om als
gemeente waar mogelijk en zo veel mogelijk zaken te doen met plaatselijke bedrijven. Een opdracht van de
gemeente kan een bedrijf net dat zetje geven dat nodig is om het hoofd boven water te houden. Helaas wordt dit
nog wel eens vergeten.
Een lastig fenomeen voor de meeste MKB-bedrijven zijn grote (Europese) aanbestedingen. Kleinere bedrijven
zijn dikwijls bij voorbaat kansloos, omdat ze niet aan hoge (omzet-)eisen kunnen voldoen of niet over de expertise
beschikken voor een succesvol aanbestedingstraject. De ervaring leert echter dat er binnen de
aanbestedingsregels vaak voldoende mogelijkheden zijn om kleinere plaatselijke bedrijven tegemoet te komen.
De gemeente moet dan wel bereid zijn om deze mogelijkheden en de grenzen van de aanbestedingsregels op te
zoeken. Hiervoor geldt het aloude adagium: waar een wil is, is een weg. Wij vragen de gemeente om in dezen
maatwerk te leveren en niet op de automatische piloot de vorige aanbesteding uit de kast te trekken.
Het belang van een gemeentelijk inkoopbeleid dat het eigen bedrijfsleven een steuntje in de rug geeft, moge
duidelijk zijn. Als het slecht gaat met het plaatselijke MKB is er minder werkgelegenheid en belanden vroeg of laat
meer inwoners in de bijstand. Als de MKB-bedrijven floreren, is er werkgelegenheid en hebben de mensen
koopkracht.
Wij hopen derhalve dat u bereid bent bij uw inkoopbeleid terdege rekening te houden met deze brief. Uiteraard
zijn wij graag bereid met u over dit onderwerp nader van gedachten te wisselen.
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