
Vragen m.b.t. Memo Quotum participatiewet en SROI

Partij Nr
.

Vraag / Input Antwoord / Reactie

ChristenUnie 1 Het doel van Social Return on Investment is om zoveel 
mogelijk mensen met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt via het aanbestedingsbeleid duurzaam aan 
het werk te helpen en zo een bijdrage te leveren aan de 
werkgelegenheid van de provincie Utrecht. 
De provincie hanteert het zgn ‘Comply of explain-
beginsel’. Tegelijkertijd lezen we dat “monitoring op de 
invulling en naleving van SROI niet centraal belegd is en 
ligt bij de verschillende contracteigenaren”.

Waarom is monitoring niet centraal belegd? 

In de provincie Utrecht is ervoor gekozen om het eigenaarschap van 
aanbestedingen en het formuleren van de daarbij behorende eisen dicht bij de 
uitvoering van de taken te beleggen. Daaruit volgt dat daar de keuzes worden 
gemaakt en het toezicht op de uitvoering plaatsvindt. Er is centraal wel een 
eenheid die adviseert, helpt en ook juridisch een check doet, maar die hebben 
geen rol in de monitoring op de naleving.

Binnenkort stelt GS een nieuw provinciaal Inkoopbeleid vast, welke via een 
wensen en bedenkingenprocedure ook aan PS wordt voorgelegd. In het 
gesprek met uw staten willen we o.a. stilstaan bij de prioritering en eventuele 
stapeling van wensen die bij ons inkoop- en aanbestedingsbeleid moet gelden. 
Social Return is er een, zoals ook duurzaam en circulair inkopen, Fair Trade en 
bewaking mensenrechten (ketenverantwoordelijkheid), stikstofreductie, 
energietransitie, biodiversiteit en diversiteit en inclusie. Bij een grote stapeling 
van wensen , zeker als dat gepaard gaat met monitoring en rapportage, is 
versterking van de contractbeheer-, contractmanagement- en inkoop / juridische 
functie nodig.

2 Is er wel een totaalbeeld, bijvoorbeeld jaarlijks, met 
quantificeerbare gegevens en resultaten?

Nee, dat is er niet.

3 In januari 2021 heeft het ministerie van IenW (namens 
EZK,SZW, OCW, BuHaO) het Nationaal Plan 
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen 2021-2025 naar de 
Tweede Kamer gestuurd. Doel van dit plan is het 
stimuleren van alle overheden om hun inkoopkracht in te 
zetten voor het realiseren van maatschappelijke doelen in 
het fysieke en het sociale domein.

Geen vraag

4 Op welke wijze geeft de provincie opvolging en invulling 
aan hoofdlijn 1, 2 en 4 van dit Nationaal Plan?

De provincie is geen deelnemer aan dit Nationaal plan. 

SGP 5 Vraag: Wie is Statenlid Mueler? Hiermee wordt Gert Mulder, commissielid vanuit de PvdA, bedoeld. Excuses dat 
zijn naam en functie verkeerd zijn weergegeven.
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