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Voor u ligt het “Actieplan MVI. Nu duurzaam inkopen” van de gemeente GoereeOverflakkee. Gemeenten hebben zich op landelijk niveau uitgesproken over het feit
dat zij 100% duurzaam inkopen. De gemeente Goeree-Overflakkee behoort tot de
kopgroep ondertekenaars van het Manifest Maatschappelijk verantwoord Inkopen
2016-2020 .
“Maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI) betekent dat u, naast op de prijs van de
producten, diensten of werken, ook let op de effecten van de inkoop op milieu en
sociale aspecten. Duurzaam inkopen wordt ook wel maatschappelijk verantwoord
inkopen (MVI) genoemd.”
Door het manifest te ondertekenen verplichten organisaties zichzelf een actieplan op
te stellen. Het doel van dit actieplan is om de afspraak van 100% duurzaam inkopen
na te komen.
Daarnaast wordt extra aandacht besteed aan twee gemeentelijke doelen namelijk


SROI: Social return on investment is onderdeel van het inkoopbeleid in de
vorm van de “social return verplichting”: 5% van de opdrachtwaarde exclusief
btw moet ingezet worden ten behoeve van social return.



Energie: Het college streeft naar het hebben van een energieneutrale
gemeentelijke organisatie. Waar het in de aanbesteding passend en
proportioneel is, maakt de hoeveelheid broeikasgas (gemeten in CO2
equivalenten) die over de levenscyclus van een product of dienst wordt
uitgestoten, deel uit van de beoordeling van aanbestedingen.

Verder wordt als richtlijn aangehouden dat 20% van de te behalen punten kan
worden behaald op het gebied van duurzaamheidscriteria.
Acties tot nu toe
Om aan de slag te kunnen is eind 2016 begonnen met workshops over MVI voor alle
budgethouders van de gemeentelijke organisatie. Als vervolg hierop is het “Actieplan
MVI. Nu duurzaam inkopen” opgesteld. Duurzaam inkopen is een gezamenlijke
opgave. Wanneer budgethouders, teams en bestuur samen actie ondernemen zetten
we deze belangrijke stap op weg naar een duurzame gemeentelijke organisatie.
Als minimum worden de richtlijnen van PIANOo expertisecentrum aanbesteden
gevolgd.
Acties in 2017 en 2018
Om duurzaam in te kopen moet de organisatie samen in actie komen.
Budgethouders, teamleiders, bestuurders, teams inkoop en duurzaamheid dragen
gezamenlijk bij aan het inbedden van MVI in de organisatie. In het bijbehorende
werkplan wordt specifiek ingegaan op de acties die ondernomen worden om ervoor
te zorgen dat de betrokkenen zich aan de MVI-doelen gaan conformeren.
Aan het einde van deze periode wordt geëvalueerd of de doelstelling van 100%
duurzaam inkopen is behaald en wordt zo nodig het actieplan herzien.

Planning
2017
Q1
Workshops MVI en Pianoo richtlijnen
Ervaring opdoen: Voorbeeld aanbesteding uitvoeren met
maximale aandacht voor duurzaamheid en innovatie
Evaluatie inkooptrajecten 2017: Hoe veel % is er duurzaam
ingekocht in 2017?
Analyse van de verbeterpunten mbt. duurzaam inkopen op
basis van de inkooptrajecten 2017
Aanpassen/ aanvullen actieplan
Ondersteuning budgethouders met (hulp)vragen over MVI
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