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Beantwoording schriftelijke vragen van raadslid T. GUBBENS (D66)
inzake overbijdeoverheid.nl (ingekomen 3 februari 2011)

BESLUITEN
Behoudens advies van de commissie
1. De beantwoording van de schriftelijke vragen van raadslid T. Gubbens (D66), ingekomen 3
februari 2011, inzake de website www.overbijdeoverheid.nl conform bijgevoegde
conceptbeantwoording vast te stellen.
2. Dit besluit te zenden aan de vragensteller en de overige leden van de gemeenteraad.
Samenvatting
Op grond van artikel 45 van het Reglement van Orde heeft D66-raadslid T. Gubbens vragen gesteld
over de website www.overbijdeoverheid.nl. Het college heeft deze vragen beantwoord.

Schriftelijke vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders van het raadslid T. GUBBENS
(D66) inzake de website www.overbijdeoverheid.nl (ingekomen 3 februari 2011)

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) betekent ondernemen met aandacht voor de drie
p’s, people, planet en profit:
* people: mensen binnen en buiten de onderneming;
* planet: de gevolgen voor het (leef)milieu;
* profit: de voortbrenging en economische effecten van goederen en diensten.
Deze benadering levert langetermijnwinst op voor ondernemers en maatschappij.”
Overbijdeoverheid.nl is dé marktplaats voor (semi-)overheden om overtollige en/of overbodig
geraakte producten een nieuwe kans te geven.
Het doel van deze website is een bijdrage te leveren aan maatschappelijk verantwoord ondernemen:
People:
Charitatieve instellingen hebben gratis toegang. Overtollige producten kunnen op deze manier een
goede bestemming krijgen.
Planet:
Verduurzaming door hergebruik van producten. Hergebruik is de meest efficiënte vorm van duurzaam
inkopen. (Cradle-to-cradle principe)
Profit:
Doelmatige besteding van overheidsgelden. Producten worden verhandeld zonder winstoogmerk.
Na het doen van navraag bij deze marktplaats voor de overheid bleek dat de gemeente Leiden geen
lid is van deze organisatie. Inmiddels zijn zo’n zeventig charitatieve instellingen en
overheidsorganisaties, waaronder gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries lid (Zie ook
http://www.overbijdeoverheid.nl/volledige-lijst.php). Naar aanleiding hiervan heeft D66 de volgende
vragen:
Antwoord Burgemeester en Wethouders (ingezonden 22 maart 20111):
1. Is het College op de hoogte van het bestaan van de website overbijdeoverheid.nl?
Ja.
2. Onderschrijft het College de doelen bij maatschappelijk verantwoord ondernemen, namelijk
People, Planet, Profit?
Ja. Duurzaam inkopen, sociale winst en waarborging tegen kinderarbeid zijn onderdeel van het
Inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Leiden. Het college onderschrijft maatschappelijk
verantwoord ondernemen.
3. Is het College bereid om de gemeente Leiden aan te melden als lid bij deze website?
Ja.
4. Zo ja, is het College bereid om alle organisatieonderdelen van de Gemeente Leiden die zich
bezighouden met Inkoop, waaronder servicepunt 71, op de hoogte te brengen van het bestaan

van deze website en een proactieve houding te promoten onder het personeel om indien mogelijk
via deze marktplaats voor de overheid producten in te kopen?
Ja, zodra de gemeente Leiden is aangemeld bij de website zal het college niet alleen de
organisatieonderdelen die zich bezig houden met inkoop, maar alle organisatie-onderdelen op de
hoogte stellen van het bestaan van de website (voor het geval zij weleens spullen over hebben en
deze op de website willen zetten) en het gebruik van de website promoten.
5. Is het College daarnaast bereid om alle organisatieonderdelen van de Gemeente Leiden op de
hoogte te stellen van het bestaan van deze website en het cradle-to-cradle principe onder het
personeel te promoten?
Zie het antwoord op de vorige vraag.

