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Inleiding
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft het manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen (MVI) opgezet. De doelstelling is om samen met andere gemeenten, provincies,
waterschappen en ministeries de bijdrage van MVI op de realisatie van beleidsdoelen te vergroten.
De gemeente Aalsmeer heeft zich bij dit manifest aangesloten. Vanuit dat oogpunt dient een
actieplan te worden opgesteld. Het manifest brengt een aantal verplichte activiteiten met zich mee.
Verder mag het actieplan naar eigen inzichten worden opgesteld. Deze notitie betreft het actieplan
van de gemeente Aalsmeer. Er wordt beschreven hoe invulling wordt gegeven aan het manifest
MVI.
Wat doen we al?
De gemeente Aalsmeer hecht veel waarde aan duurzaamheid. Daarbij staan de thema’s
fossielonafhankelijkheid, circulaire economie en inclusieve stad centraal. In dat kader vinden
diverse activiteiten plaats, zoals:










Het Duurzaamheidsfonds gericht op het ondersteunen van initiatieven van bewoners,
bedrijven en organisaties die bijdragen aan energiebesparing of de opwekking van
duurzame energie in de gebouwde omgeving in Aalsmeer;
De Duurzaamheidslening bedoeld voor mensen die energiemaatregelen aan de woning
willen nemen en financiële hulp kunnen gebruiken om de investering te doen;
Het Regionaal Energieloket dat woningeigenaren helpt met alle vragen rondom duurzaam
wonen zoals zonnepanelen, isolatie en warmte-oplossingen;
Bijdragen aan door de provincie Noord-Holland opgezette Actieagenda Circulaire Economie
2017 – 2020;
Werkgelegenheid creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt;
Verduurzaming van gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, De Oude Veiling, de
nieuwe sporthal en het in ontwikkeling zijnde energieproject Hornmeer;
Openbare verlichting wordt bij vervanging verduurzaamd;
Subsidieregeling voor bodemisolatie.

De gemeente Aalsmeer wil in 2030 een organisatie zijn die onafhankelijk is van fossiele
brandstoffen en zo veel mogelijk inclusief en circulair werkt. De doelstelling is om 2040 als
gemeente energieneutraal te zijn. Daarvoor vindt een ontwikkeling plaats van duurzaamheidsbeleid
naar duurzaam beleid in de volle breedte van de gemeentelijke beleidsterreinen. Er is een
Programma Duurzame Organisatie opgezet om deze ontwikkeling te stimuleren en te borgen.
Vanuit het programma Duurzame Organisatie wordt bewustwording binnen de organisatie
gekweekt. Bewustwording om de dagelijkse werkzaamheden op een duurzame manier te
verrichten, maar ook om duurzame initiatieven in de samenleving met een open vizier en
stimulerend tegemoet te treden.
MVI is in dit geheel een belangrijke randvoorwaarde. Vanuit het inkoop- en aanbestedingsbeleid en
beleid op deelonderwerpen – zoals Social Return On Investment - wordt duurzaam inkopen
gestimuleerd.
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Afdelingen kopen duurzaam in door:





Bij de product- en marktanalyse te inventariseren welke werken, leveringen of diensten op
het gebied van duurzaamheid op de markt worden aangeboden;
In de aanbestedingsstukken en in de te sluiten overeenkomst duurzaamheidscriteria op te
nemen;
Digitaal in te kopen;
Aangeboden duurzame oplossingen in samenwerking met de markt te monitoren. Op deze
wijze kan een duurzame oplossing inbedden in de organisatie en haar werkwijze.

Dit leidt tot toepassing van MVI-thema’s op uiteenlopende onderwerpen. Bijvoorbeeld bij het Hulp
bij het Huishouden waar Social Return on Investment (SROI) wordt toegepast of bij het leveren en
aanbrengen van speeltoestellen waar vanuit de circulaire gedachte zoveel mogelijk gebruik wordt
gemaakt van bestaand materiaal. Dit geldt ook op het gebied van kantoorinrichting. Andere
voorbeelden zijn het onderhoud aan elektrotechnische installaties en de raamcontracten voor
ingenieursdiensten waarbij acties op het gebied van duurzaamheid zijn opgenomen. Op deze wijze
wordt bij de inkoop van werken, leveringen of diensten de effecten op people, planet en profit
meegenomen.
Wat gaan we aanvullend doen?
Het manifest kent een looptijd tot en met 31 december 2020. De gemeente Aalsmeer beschouwt
het actieplan als een instrument dat bijdraagt aan duurzame ontwikkeling van (bestaande)
activiteiten. Centraal daarbij staat het werken aan een duurzamer Aalsmeer en in het verlengende
daarvan een duurzame organisatie. In dat kader is het actieplan een groeimodel waarbij middels
synergie duurzame ontwikkeling plaatsvindt.
Er is gekozen voor activiteiten die een relatief grote bijdrage leveren aan de ambitie, of die met
weinig inspanningen of middelen gewenste resultaten opleveren. Binnen de gemeente Aalsmeer
gebeurt zoals aangegeven veel op het gebied van duurzaamheid, waarbij fossielonafhankelijkheid,
circulaire economie en inclusieve stad de drie pijlers zijn. Het actieplan richt zich in dat kader
specifiek op het vergroten van het zicht op de output van deze beleidsthema’s en de bijbehorende
inkoop- en aanbestedingstrajecten. Daardoor wordt het concernmatig werken verder gestimuleerd
en daarmee de ontwikkeling naar duurzaam beleid. Door meer te sturen op de output, het
daadwerkelijke resultaat van het opnemen van de duurzaamheidscriteria in de inkoop- en
aanbestedingstrajecten, maken we de effecten van maatschappelijk verantwoord inkopen
zichtbaar. Dat is nu te weinig inzichtelijk. Gekeken wordt om dit in een volledige monitoring op het
gebied van duurzaamheid op te nemen.
Concreet gaan we de volgende acties ondernemen:









Output verzamelen van lopende inkoop- en aanbestedingstrajecten om zicht te krijgen op
de effecten van wat we al doen;
Onderzoeken hoe we dit het beste kunnen monitoren, zo mogelijk in een bredere
duurzaamheidsmonitor;
Vijf pilots uitvoeren op basis van het SROI-beleid. Dit is ook opgenomen in het SROIbeleid;
Binnen de regio op zoek gaan naar inhoudelijke en praktische voorbeelden ter inspiratie;
Deelnemen aan landelijke MVI-bijeenkomst/overleg;
Waar mogelijk gebruik maken van mogelijkheden tot onderlinge samenwerking en
kennisdeling;
Gebruik maken van het door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland rond specifieke
thema’s opgezette Communities of Practice;
Jaarlijks rapporteren over de resultaten die met het actieplan worden behaald en in dat
kader deelnemen aan de rijksbrede benchmark MVI.
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Monitoring en communicatie
Er wordt gekeken naar het opnemen van de resultaten van de acties uit dit actieplan in een bredere
duurzaamheidsmonitor. Het werken met een actieplan levert inzichten, resultaten en ervaringen
op. Vanuit meerdere invalshoeken is kennisdeling waardevol zodat deze punten worden geborgd.
Evaluatie en vaststellen vervolg
De voortgang van het actieplan wordt tussentijds besproken en jaarlijks geëvalueerd. Op deze
wijze kunnen de juiste prioriteiten en activiteiten worden geselecteerd. Daarbij wordt ook gebruik
gemaakt van de informatie die vanuit de Rijksoverheid jaarlijks wordt aangeleverd omtrent de
resultaten van inzet en acties die met het manifest worden behaald.
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