

  

Gemeente Veldhoven 2022-2025

Waarom Maatschappelijk
Verantwoord inkopen?
Veldhoven is een krachtige, zelfstandige gemeente.
Je kan hier goed wonen en werken. Ook in de toekomst willen we dat Veldhoven een
aantrekkelijke gemeente blijft. De gevolgen van klimaatverandering hebben steeds meer
gevolgen voor onze leefomgeving. We nemen daarom onze verantwoordelijkheid en willen
onze ecologische voetafdruk verkleinen.
We werken aan een groene en duurzame leefomgeving door:

Onze speerpunten:
1

Circulair inkopen: Productie en (her)gebruik van producten en diensten
stimuleren en daarmee de transitie naar een circulaire economie
bevorderen.

2

Klimaat neutraal inkopen: het inkopen met een neutraal of zelfs positief
effect op het klimaat.

3

Innovatiegericht inkopen: het door middel van inkoop stimuleren van
de markt om innovatieve, duurzame oplossingen te ontwikkelen en te
leveren.

4

Generieke acties: MVI verankeren in beleid, protocollen en werkwijze

De energietransitie met zorg in te passen
In te zetten op een circulaire economie
Slimme innovatieve keuzes te maken
Maatschappelijk Verantwoord Inkopen draagt bij aan het maken van een
toekomstbestendig Veldhoven.

Met dit Actieplan MVI zet Veldhoven zich effectief in voor de uitvoering
van vooral de volgende Sustainable Development Goals:

Maak kennis met ons actieplan:
Gerealiseerde acties
Aan de slag

Dit Actieplan MVI is tot stand gekomen door de inzet en samenwerking van verschillende vakgebieden binnen de gemeente Veldhoven.
In samenspraak zijn onze speerpunten en kansrijke inkoopgebieden vastgesteld waar de gemeente Veldhoven met haar inkopen impact gaat maken.

Ambitie 2022-2023
De komende 2 jaar richt de gemeente Veldhoven met dit actieplan MVI op actief leren en ervaringen delen op het gebied van maatschappelijk verantwoord inkopen.
Binnen verschillende inkoopgebieden zijn kansrijke aanbestedingen gekozen waar de gemeente Veldhoven de komende jaren actief mee aan de slag gaat.
Er wordt proactief kennis gedeeld, ervaringen uitgewisseld en successen gedeeld. Tijdens het opstellen van dit Actieplan MVI is het nieuwe landelijk MVI Manifest 2022-2025
aangekondigd. De gemeente Veldhoven bereidt zich met dit Actieplan MVI ook voor op de ondertekening van het nieuwe MVI Manifest 2022-2025. Door het opnemen van een
nulmeting en het ontwikkelen en uitvoeren van een monitoring en borgingsmethodiek, maken we straks een soepele overstap naar het nieuwe MVI Manifest 2022-2025.

Ambitie 2024-2025
Er zijn mogelijke ontwikkelingen en projecten in kaart gebracht waar de gemeente Veldhoven kansrijke aanbestedingen ziet.
Door voortdurend de voortgang van dit actieplan te monitoren, selecteert de gemeente Veldhoven de komende jaren nieuwe aanbestedingen en
voegt deze toe aan het Actieplan MVI.
Door het verbreden van haar kennis, het delen van ervaringen en het opnemen van duurzaamheid in haar beleid en processen, legt de gemeente
Veldhoven Maatschappelijk Verantwoord Inkopen structureel vast in haar inkopen.

Speerpunt 1: Circulair
Aan de slag 2022-2023
Wat hebben we al gerealiseerd?
Circulair slopen zwembad Den Ekkerman
Circulair slopen als gunningscriterium meegenomen in
aanbesteding zwembad Ekkerman

Circulair Slopen

Aan de slag 2024-2025

Bij de aanbesteding voor de sloop van het zwembad den Ekkerman
• Gunnen we op basis van Plan van aanpak
Duurzaamheid en de Slimslopentool
• 2 van de 4 inschrijvers komen uit de regio

Speelelementen

Circulair asfalt/ bestratingsmateriaal

Bij de aanbesteding voor de bouw van de speeltoestellen "De Kleine Dreef" wordt:
• Middels burgerparticipatie duurzaamheid besproken met de inwoners
• Het toepassen van hergebruikt materiaal een vereiste
• Het speelbeleidplan herijkt op basis van lessons learned

• St. Janstraat
• Zandoerleseweg

Circulair Asfalt/ bestratingsmateriaal
Bij de volgende aanbestedingen nemen we circulariteit mee in de bestekken:
• Peter Zuidlaan
• Julianastraat
• Burgemeester van Hoofflaan
• De herinrichting ‘t look (Hoofdwegen)

Bedrijventerrein Circulair Habraken:
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Groenonderhoud

Circulariteit is onderdeel van alle aanbestedingen inrichting openbare ruimte
Bedrijventerrein Habraken:
• Verlichting
• Bewegwijzering
• Bestrating
• Groenvoorziening
• Bankjes en overige aankleding

Bij de aanbesteding groenonderhoud waarderen we hergebruik van vrijkomend maaisel, snoei- en bladafval
hoger.

Bouw- en woonrijp maken
Bij de aanbestedingen voor het bouw- en woonrijp maken van de volgende woonlocaties nemen we milieuvriendelijke
elementen op in de bestekken én waarderen we inschrijvers met lagere milieukosten hoger:
• Villapark in het Bos
• Landschappelijke Erven

Meubilair
We voeren een marktonderzoek uit hoe circulariteit bij de inkopen van de balies en meubilair publieke
ruimte van het gemeentehuis meegenomen kan worden

Koffie
• We voeren een marktonderzoek uit hoe duurzaamheid onderdeel kan zijn van de aanbesteding
• We nemen als eis op dat schoonmaak + onderhoud machines door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
wordt uitgevoerd.

Gemeentelijk vastgoed
Doorlopend: Bij gemeentelijk vastgoed dat gesloopt gaat worden, passen we
circulair slopen toe

Speerpunt 2: Klimaatneutraal
Wat hebben we al gerealiseerd?
Aan de slag 2022-2023
Voertuigen

Basisschool Zilverackers

Aanschaf Voertuigen Wijkonderhoud.

Bij de aanbesteding voor de nieuwe accommodatie
Basisschool Zilverackers is de minimumeis Frisse scholen
klasse B en Energie Neutraal Gebouw op basis van de
gebouwgebonden installatie opgenomen.

Leerlingenvervoer

Doelgroepenvervoer

Groenonderhoud

Resultaat van de regionale aanbesteding heeft geleid tot
een resultaat waarbij 82% van de ritten van 2020-2024
elektrisch worden uitgevoerd en vanaf 2025 100%
elektrisch.

Nieuw Zwembad Den Ekkerman
De aanbesteding van het ontwerp, de bouw en het
onderhoud van het nieuwe zwembad Den Ekkerman heeft
geresulteerd in een GRP score van 8,4 door o.a. hergebruik
plafonddelen, warmtepompen en PV-panelen op het dak.

Bij de aanbesteding leerlingenvervoer stellen we minimum eisen aan de voertuigen én waarderen we
een lagere klimaatimpact hoger.

Bij de aanbesteding groenonderhoud waarderen we inschrijvingen met een lagere milieubelasting
(reduceren van CO2-uitstoot en stikstof ) hoger.

Bouw- en woonrijp maken
Bij de aanbestedingen voor het bouw- en woonrijp maken van de volgende woonlocaties nemen we
milieuvriendelijke elementen op in de bestekken én waarderen we inschrijvers met lagere milieukosten
hoger:
• Villapark in het Bos
• Landschappelijke Erven

Aanschaf Voertuigen Wijkonderhoud:

Groenonderhoud

Bij de aanbesteding ter vervanging van 4 wagens Wijkonderhoud in 2023 voeren we een marktonderzoek
uit naar innovatieve oplossingen en de mogelijkheden van het nieuwe waterstof tankstation in Veldhoven.

Gunningscriteria in groenonderhoudsbestekken
opgenomen om duurzaamheid te stimuleren.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Op basis van de routekaart (verwacht 2022) onderzoeken we welke kansen we kunnen
vertalen naar een innovatieve aanbesteding om duurzaamheid te stimuleren.

Doorlopend:
Klein gereedschap onderhoud begraafplaats kopen we, waar mogelijk, elektrisch in.
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Speerpunt 3: Innovatiegericht

Wat hebben we al gerealiseerd?
Aan de slag 2022-2023
Project Hoogepat
Door het toepassen van een innovatief bestek komt
onder het nieuwe wegdek Hoogepat bufferruimte voor
het opvangen van regenwater

Marktconclusie
Bij de aanbesteding Basisschool Zilverackers is een
marktconsultatie ingezet met betrekking tot MVI

Successen delen:
We zetten de meest innovatieve aanbesteding binnen de organisatie in het zonnetje

Kennis
We laten een kennissessie Innovatiegericht inkopen organiseren

Innovatieve inkoopmethodieken

Aan de slag 2024-2025
Innovatieve Inkoopmethodieken
(functioneel, prestatieinkoop, bestvalue)
Uitvoeren 3 aanbestedingen waar we een innovatieve inkoopmethodiek
toepassen

Successen delen:
De meest innovatieve aanbesteding binnen de organisatie in
het zonnetje zetten

Tijdens de kennissessie Innovatiegericht inkopen selecteren we 3 aanbestedingen waar
we innovatieve aanbestedingsmethodieken toepassen

Marktconsultaties/marktonderzoek
Bij de volgende aanbestedingen zetten we marktconsultaties en/of onderzoek in rondom MVI Thema's
• Koffie
• Voertuigen wijkonderhoud
• Bouw- en woonrijp maken Villapark in het Bos
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Speerpunt 4: Generieke acties
Aan de slag 2022-2023
Wat hebben we al gerealiseerd?

Organisatie
Uitvoeren overlegstructuur en bepalen betrokkenen Proeftuin MVI

Samenwerken

Beleid, protocollen en werkwijze

MVI Workshops met collega's van verschillende disciplines

• Intern publiceren wat de werkwijze, regels en speerpunten m.b.t. MVI zijn
• Standaard toepassen minimum eisen MVI Criteria Tool (PIANOo)
• Aansluiten MVI op de inkoopkalender
• Evalueren resultaten pilots (tijd, budget, toegepaste werkwijzen, kennis)
• Structureel verankeren Lessons learned 2022-2023 inkoopbeleid en processen

Communicatie en enthousiasmeren betrokkenen
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• Organiseren Feestmoment actieplan MVI
• Publiceren interne berichtgeving vaststelling MVI actieplan + behaalde successen
• Presenteren actieplan MVI
• Opstellen communicatieplan intern + extern
• Publiceren korte stories + foto’s op intranet waarin we per thema de voortgang en successen delen
• 1x per jaar voortgang Actieplan MVI communiceren

Kennis
• Organiseren masterclass over de speerpunten van het MVI Actieplan
• Organiseren Kennissessie milieukostenimpact (bouw en woonrijpmaken)
• Minimaal 2x per jaar ervaringen pilots delen via kennissessies
• Beschikbaar stellen handvatten en inkoop tools tbv aanbestedingen

Monitoring en borging
• Ontwikkelen 0-meting op speerpunten
• Ontwikkelen monitoring en rapportage methodiek voortgang

Doorlopend:
Aansluiten bij netwerken, buyergroups en bijeenkomsten waaronder Brabantse Aanpak Circulair

Aan de slag 2024-2025
Successen delen
• Eenmaal per jaar voortgang Actieplan MVI publiceren
• Doorlopend: Per speerpunt voortgang en successen delen

Kennis
Doorlopend: Aansluiten bij netwerken, buyergroups, bijeenkomsten

Beleid, protocollen werkwijzen
• 1x per jaar inkoopplaning actualiseren
• 1x per jaar Actieplan MVI actualiseren
• 1x per jaar lessons learned verankeren in processen en werkwijzen

Monitoring en Borging
• Uitvoeren 0-meting
• Structureel toepassen monitoring en rapportage methodiek voortgang
(Proces + behaald effect monitoring)
• Minimaal 1x per jaar voortgang delen met college

