Toetreding tot Manifest Maatschappelijk Verantwoord
Inkopen 2016-2020 (Manifest MVI)
Opdrachtgeverschap door de hele organisatie; van uitsluiten, naar aanmoedigen en uitnodigen

Partijen
1. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw S. van Veldhoven - Van der
Meer handelend in haar hoedanigheid van bestuursorgaan, hierna te noemen:
Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;
2. Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: de heer, A. Littooij, algemeen directeur, hierna te noemen:
VRR;
3. Het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Fryslân, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: de heer S. de Rouwe, gedeputeerde, hierna te noemen:
provincie Fryslân;
4. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Barendrecht, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: mevrouw T. de Jonge, wethouder, hierna te noemen:
gemeente Barendrecht;
5. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk,
handelend als bestuursorgaan, namens deze: de heer K. Oskam, wethouder, hierna te
noemen: gemeente Bodegraven-Reeuwijk;
6. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Pijnacker-Nootdorp,
handelend als bestuursorgaan, namens deze: de heer P.C. Hennevanger, wethouder,
hierna te noemen: gemeente Pijnacker-Nootdorp;
7. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: de heer H.J. Hamster, locoburgemeester, hierna te
noemen: gemeente Stadskanaal;
8. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven, handelend als
bestuursorgaan, namens deze: de heer J. Rooijackers, wethouder, hierna te noemen:
gemeente Veldhoven.
Partijen 2 t/m 8 samen hierna te noemen: Toetreders tot het Manifest MVI
Partijen 1 t/m 8 hierna gezamenlijk aan te duiden als: Partijen;

Overwegingen
1. Het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (Manifest MVI) is op 8 december 2016
ondertekend door 61 partijen. Daarna zijn er tot en met 30 januari 2020 nog 114 partijen
toegetreden. Deze partijen vertegenwoordigen gezamenlijk 168 overheden en 7 andere
aanbestedende diensten belast met het uitvoeren van een publieke taak.
2. Er is een toetredingsartikel opgenomen in dit Manifest MVI, omdat de partijen het belangrijk
vinden om zo veel mogelijk overheden en organisaties, belast met het uitvoeren van een
publieke taak, te betrekken bij het Manifest MVI,.
3. De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat is door de Partijen gemachtigd om namens
hen toestemming te geven over toetreding van nieuwe Partijen.
4. Een toetredende partij dient de verplichtingen die voor haar uit het Manifest MVI voortvloeien,
te aanvaarden.
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Verklaren het volgende:

Inzet en acties
Artikel 1. verklaring van toetreding
1. De Toetreders tot het Manifest MVI hebben door middel van een schriftelijk verzoek tot
toetreding aangegeven (artikel 6, derde lid van het Manifest MVI) toe te willen treden tot het
Manifest, zie bijlage 1.
2. De toetredende partij ontvangt de status van Partij bij dit Manifest MVI vanaf het moment van
toetreding en vanaf dat moment gelden voor die Partij de voor haar uit het Manifest MVI
voortvloeiende rechten en verplichtingen. De inhoud van het Manifest MVI zal daarbij niet
worden gewijzigd.
3. Het verzoek tot toetreding en de verklaring tot instemming van de Staatssecretaris van
Infrastructuur en Waterstaat worden als bijlage aan dit Manifest MVI gehecht.
4. Van de toetreding wordt mededeling gedaan op het digitale MVI-loket van PIANOo.

Artikel 2. bijlage
Bijlage 1 maakt integraal deel uit van dit document.

Artikel 3. verklaring tot instemming
De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat stemt er hierbij mee in dat de Toetreders tot
het Manifest MVI toetreden tot het Manifest MVI.
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Den Haag
Aldus overeengekomen en ondertekend te ……………….(plaats)
14/12/2020
op………………(datum)

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat,

..............................................................
S. van Veldhoven - Van der Meer
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Bijlage 1.
Bijlage 1 bevat de toetredingsverzoeken van de volgende partijen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

VRR
Provincie Fryslân
Gemeente Barendrecht
Gemeente Bodegraven-Reeuwijk
Gemeente Pijnacker-Nootdorp
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Veldhoven
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GEMEENTEBARENDRECHT

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Duurzame Leefomgeving en Circulaire Economie
t.a.v. mevrouw van Veldhoven - Van der Meer
Postbus 20901
2500 EX 'S-GRAVENHAGE

Datum:
Plaats:
Betreft:

Binnenhof l, 2991 AA Barendrecht
Postbus 50 l, 2990 EA Barendrecht
14 0180 (Algemeen nummer)
gemeente@barendrecht.nl
www.barendrecht.nl
Bank: 30.54.00.215 Rabobank
(lban: NL04RAB003054002 l 5,
swift/BIC: RABONL2U)
KvK nummer: 24494374

19 februari 2020
Barendrecht
Toetredingsverzoek Manifest MVI

Geachte Minister, Geachte mevrouw van Veldhoven - Van der Meer,
Op 24 september 2019 is het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente Barendrecht
vastgesteld. Maatschappelijk verantwoord inkopen mag uiteraard niet ontbreken in dit beleid. MVI is
dan ook één van de uitgangspunten van het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van de
gemeente Barendrecht.
De gemeente Barendrecht wil daarom graag toetreden tot het Manifest MVI. Gelezen het Manifest
MVI van 8 december 2016 verzoekt de gemeente Barendrecht hierbij aan u, de minister voor Milieu
en Wonen, om toe te mogen treden tot het Manifest MVI conform artikel 6 van het Manifest MVI.

Hoogachtend,
Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Barendrecht
namens deze,

Wethouder
Mevrouw T. de J nge

Stadskanaal

Toetredingsverzoek voor het Manifest Maatschappelijk V e r a n t w o o r d Inkopen

(Manifest

MVI).

datum:

25 f e b r u a r i 2 0 2 0

plaats: Stadskanaal

Geachte Minister, Geacht m e v r o u w Van Veldhoven - Van der Meer,

De g e m e e n t e S t a d s k a n a a l w i l g r a a g t o e t r e d e n t o t h e t M a n i f e s t M V I .
Gelezen het Manifest M V I van 8 d e c e m b e r 2016 verzoekt de g e m e e n t e Stadskanaal hierbij
a a n u, d e m i n i s t e r v o o r M i l i e u e n W o n e n , o m t o e t e m o g e n t r e d e n t o t h e t M a n i f e s t M V I
c o n f o r m artikel 6 van het Manifest M V I .
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Veldhoven
Per e-mail naar
postb u s MVI @ m i n i e nw. n I

Ministerie van Milieu en Wonen

datum
bijlage

onderwerp

13 oktober

-

2020

ons kenmerk

IBAN
Toetred i ngsverzoek Ma n ifest MVI

20urT05592
NLoSBNGH 0285 0087 14

Meiveld

1

5501 KA Veldhoven
postbus

1

01 01

5500 CA Veldhoven

Beste mevrouw van Veldhoven

-

Van der Meer,
E gemeente@veldhoven.nl

De gemeente Veldhoven wil graag toetreden tot het Manifest MVL Gelezen het
Manifest MVI van B december 2OL6 verzoekt de gemeente Veldhoven hierbij aan u, de
minister voor Milieu en Wonen, om toe te mogen treden tot het Manifest MVI conform
artikel 6 van het Manifest MVL

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

drs. Jeroen Rooijackers
Wethouder gemeente Veldhoven
Portefeuille financiën en inkoop, grondbeleid, duurzaamheid en milieu, recreatie en
toerisme

T 14 040

