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Onderwerp 

Afdoening motie “Database voor sociaal ondernemen” 

 

In de raadsvergadering van 14 juli 2020, bij de bespreking 

 

Uw raad heeft tijdens de bespreking van het voorstel van het college inzake Kadernota Inkoopbeleid 

Den Haag 2020 (RIS305067) op 14 juli 2020 de door het raadslid de heer Grinwis ingediende motie 

“Database voor sociaal ondernemen” (RIS305899) aangenomen. 

 

De motie luidt als volgt: 

 

Constaterende, dat:  

-  bedrijven die met de gemeente willen samenwerken de norm voor Social Return on investment 

(SROI) moeten behalen; 

 

Overwegende, dat:  

-  bedrijven niet altijd weten hoe zij deze norm kunnen realiseren;  

 

Verzoekt het college: 

-  een database te ontwikkelen met maatschappelijke initiatieven, waaruit bedrijven kunnen putten 

om hun SROI-norm te behalen. 

 

Hierbij informeert het college de raad over de afdoening van de motie 

 

In het door de raad vastgestelde beleidskader inkoop en het daarmee samenhangende actieplan MVI 

zijn de oogmerken van het beleid vastgelegd en de manier waarop dit wordt uitgevoerd (o.a. via de 

bouwblokkenmethode). Binnen dit kader geven we op twee manieren uitvoering aan uw motie. In de 

eerste plaats wordt samen met Rotterdam en Zoetermeer gewerkt aan de totstandkoming van een 

toetsingskader voor sociaal ondernemers in aanvulling op het PSO 30 keurmerk. Dit leidt tot een lijst 

van sociaal ondernemers waar sociaal kan worden ingekocht. In de tweede plaats heeft op dit moment 

binnen de Regiodeal Zuidwest de pilot Social Impactmakelaar plaats. 

Binnen deze pilot wordt momenteel een database voor maatschappelijke activiteiten ontwikkeld. 

Daarmee worden bedrijven gefaciliteerd bij hun zoektocht naar een maatschappelijke activiteit die zij 

kunnen ondersteunen en die past bij hun bedrijfsvoering en/of beleid op het gebied van 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Dit is niet alleen gericht op SROI invulling maar 

ook op het betrekken van bedrijven die vanuit MVO beleid of anderszins willen bijdragen aan de 

maatschappelijke opgaves in de stad.  
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De ontwikkeling van de database waar de motie toe oproept is hiermee in gang gezet en sluit aan bij 

het social-return beleid. Op basis van de ervaring die we hiermee opdoen zullen we uw raad laten 

weten wat de ervaringen zijn van ondernemers, welke bijdrage aan de maatschappelijke ontwikkeling 

van de stad deze werkwijze oplevert en op welke manier de werkwijze rondom het aanbieden van 

activiteiten via deze database het meest eenvoudig vormgegeven kan worden.  

  

Het college beschouwt de motie hiermee als afgedaan. 

 

Het college van burgemeester en wethouders, 

de secretaris de burgemeester 

 

Ilma Merx Jan van Zanen 

 

 


