Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:

Griffie
dinsdag 21 juni 2016 14:24
'Alfred Gijlers'; 'Anita Louwes'; 'Arvid Lange'; 'Auke Oldenbeuving'; 'Bé Hoeksema';
'Bernadette van der Woude'; 'Carmen Hoogeveen'; 'CDA fractie'; 'CU-fractie'; '066fractie'; 'Denise Woelders'; 'Dirk van Dijken'; 'Eddy de Vries'; Frank te Winkel; 'Gert
Horstman'; 'Groenlinks-fractie'; 'Guido Rink'; 'Gunnar Jens Bijlsma'; 'Hank van der
Vaart'; 'Hans Hoek'; 'Harko Naber'; 'Harry Leutscher'; Harry Werkman; 'Hendrikus
Velzing'; 'Henk Bos'; Henk Huttinga; Henk Kruise; 'Henk Linnemann'; 'Jaap Beekhuis';
'Jans van Wijk'; Jantinus Meijeringh; 'Jenneke Ensink'; 'Johan Scheltens'; 'Karel
Eggen'; 'Lammie de Vries'; 'Leo Lambers'; 'Leon Herbers'; 'Marcel Poelman'; 'Nico
Schiphouwer'; 'Nynke Houwing-Haisma'; 'Pascal Schrik'; 'Paulien Mellema'; 'PvdA
fractie'; 'Raymond Wanders'; 'René Wittendorp'; 'Ria de Weerd'; 'Roelof Woltman';
'Roy Pruisscher'; 'Sandro Slijepcevic'; 'Serkan Özkan'; 'Tamara Knaap'; 'Theo Gerth';
'Ton Schoo'; 'Trijntje Hummel'; 'WO fractie secretariaat'; 'WE fractie'; Willem van

Heusden; Ida Oostmeijer - Oosting; Bouke Arends; Bouke Durk Wilms; René van der
Weide; Jisse Otter; Jan Bos
Harma Bentum; Caroline de Widt; Henny Waterham
Antwoorden op vragen BME-vergadering van 16 juni j.l. Inkoopbeleid SROI

Geachte raads- en commissieleden,
In de raadscommissie BME is naar aanleiding van de behandeling van het raadsvoorstel"Aanpassing inkoopbeleid in
het kader van SROI" nog een tweetalopenstaande vragen genoteerd. De wethouder laat hierover het volgende
antwoord geven:
Vraag 1. Gelden SROI inspanningen per opdracht of per aannemer per periode?
Antwoord: Deze gelden per opdracht.
Vraag 2. Uitleg inzake € 1500 per dagdeel.
Antwoord: De waarde van de optie MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) ter hoogte van € 1.500 per
dagdeel is vastgesteld met het oog op activiteiten die in het algemeen niet aan één persoon te koppelen zullen zijn,
maar voor wel bijvoorbeeld voor een groep leerlingen. Als voorbeelden in het raadsvoorstel zijn al genoemd het ter
beschikking stellen van expositieruimte voor kunst van verstandelijk gehandicapten of het ter beschikking stellen
van gratis kantoorruimte aan startende ondernemers vanuit een uitkeringssituatie. Andere voorbeelden zijn het
sponsoren van een cursus of opleiding (het organiseren van lessen, excursies, ter beschikking stellen van ruimtes of
onderwijsmaterialen (bijv. keuken voor koksopleiding, brug voor opleiding autotechniek).

Met vriendelijke groeten,
Jisse Otter
wethouder
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