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Categorieën:

Uitnodigingen in B&W vergadering

Beste portefeuillehouders duurzaamheid, sociale zaken en financiën,
Ik organiseer binnen mijn gemeente en in nauwe samenwerking met het Ministerie van Economische Zaken en
Klimaat (traject Beter Aanbesteden) een bijeenkomst over inkoop en publiek opdrachtgeverschap op
donderdagmiddag 28 maart.
Tijdens die bijeenkomst gaat speciale aandacht uit naar de energietransitie en het sociaal domein. Ik denk dat deze
bijeenkomst interessant voor u kan zijn en nodig u hierbij daarom graag persoonlijk uit. Het complete programma heb
ik hieronder bijgevoegd.
Ik hoop op uw positieve reactie.
Met vriendelijke groet,
Rob Jonkman | wethouder
Gemeente Opsterland
Hoofdstraat 82, 9244 CR Beetsterzwaag
Postbus 10.000, 9244 ZP Beetsterzwaag
T (0512) 386 208
E rob.jonkman@opsterland.nl
I www.opsterland.nl

Uitnodiging:
28 maart 2019- Beter aanbesteden met de markt’.
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Online lezen | Afmelden

Geachte heer/mevrouw,
70% van een gemeentebegroting gaat naar bedrijven die uitvoering geven aan het
beleid van de gemeente: sociaal domein, infrastructuur, voorzieningen. Dat is geen
verrassing voor u. Deze bedrijven geven invulling aan de ambities van uw
gemeente/uw regio op het gebied van duurzaamheid, circulariteit, innovatie en
transformatie. De inkoopfunctie van uw organisatie speelt een sleutelrol in het
verbinden van de markt met uw organisatie.
Gemeente Opsterland en PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden nodigen u uit om
hierover van gedachten te wisselen met collega-bestuurders uit Groningen, Friesland en
Drenthe op donderdag 28 maart a.s. tijdens de bijeenkomst Beter Aanbesteden MET de
markt.
Prof. dr. ir. Marleen Hermans, Hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap aan de TU Delft
verzorgt deze middag een inleiding over de opdrachtgevende rol van gemeentelijke
organisaties. Aansluitend heeft u de keuze uit 2 interactieve sessies over inkoop in het
sociaal domein en de rol van inkoop bij het realiseren van energietransities.

Beter Aanbesteden MET de markt 28 maart
Aanvang: 15.00 u (inloop vanaf 14.30 u)
Eindtijd: 17.00 u (aansluitend borrel)
Locatie: Gemeentehuis Opsterland, Hoofdstraat 82, Beetsterzwaag

Middagvoorzitter: Karsten Klein, Aanjager Beter Aanbesteden
Inleiding door Rob Jonkman, wethouder Opsterland

Plenaire inleiding: De gemeente als opdrachtgever
Prof. dr. ir. Marleen Hermans, hoogleraar Publiek Opdrachtgeverschap – TU Delft
Inleiding op basis van recent onderzoek naar de inbedding van de opdrachtgevende rol in
gemeentelijke organisaties.

Keuze uit 2 deelsessies:
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1. Inkoop in Sociaal Domein
Het sociaal domein transformeren en de kosten beheersen. Hoe doe je dat? De gemeente
Nijmegen is zich sterk bewust van de invloed die zij met haar manier van inkopen heeft op
de inrichting van het lokale zorglandschap. De gemeente zit op dit moment volop in het
proces van vertalen van haar bestuurlijke transformatieambities naar de manier waarop zij
haar inkoop voor 2021 wil gaan vormgeven en inrichten. In deze sessie deelt de gemeente
haar ervaringen.

2. Inkoop inzetten bij energietransitie
Inkoop kan een sleutelrol vervullen bij het inzetten van de energietransitie. PIANOo gaat in
op de praktische invulling van opdrachtgeverschap bij de inkoop van duurzame energie.
Vervolgens gaat Bizob – de grootste Nederlandse inkoopsamenwerking die actief is voor 21
gemeenten – in op het project waarmee gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven zonneenergie stimuleren. Met ‘De Groene Zone’ besparen zij naar verwachting 10.000 ton CO2
per jaar, op basis van 7.000 huishoudens.

Aanmelden
Via onderstaande button kunt u zich direct aanmelden voor deze bijeenkomst.
Uiterlijk 1 week voor de bijeenkomst ontvangt u een bevestiging met meer informatie over
het programma. Deelname is kosteloos en uitsluitend voor genodigden (gedeputeerden,
wethouders en gemeentesecretarissen van gemeenten in Groningen, Friesland en
Drenthe). Mogelijk wilt u een collega meenemen, bijvoorbeeld degene die verantwoordelijk
is voor inkoop. Die is van harte welkom en kunt u via het aanmeldformulier aanmelden.
Aanmelden

Beter Aanbesteden
Deze bijeenkomst is onderdeel van de Actieagenda Beter Aanbesteden, een initiatief van
het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Beter Aanbesteden is erop gericht om
aanbesteden in de praktijk beter, slimmer en makkelijker te maken voor zowel overheden
als ondernemers. In de gezamenlijke Actieagenda Beter Aanbesteden hebben
vertegenwoordigers uit overheid en bedrijfsleven 23 acties, verdeeld over 12 thema’s,
geformuleerd.
Meer over Beter Aanbesteden
Graag tot ziens op 28 maart!
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Vriendelijke groet,

Rob Jonkman, wethouder gemeente Opsterland & Regiovertegenwoordiger Noord traject
Beter Aanbesteden
Maarten Kaster, Manager PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden (RVO/Ministerie van
Economische Zaken)
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PIANOo Expertisecentrum Aanbesteden
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2595 AL Den Haag
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