Maatschappelijk Verantwoord Inkopen
Actieplan MVI 2020/2022

Olst-Wijhe, november 2019
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Voorwoord
De Gemeente Olst-Wijhe koopt jaarlijks voor vele miljoenen in. Inkooptrajecten zorgen niet alleen
voor dat we ons geld goed gebruiken, maar kunnen ook andere beleidsdoelstellingen
ondersteunen. De basis hiervoor is al gelegd in het inkoopbeleid 2017 van de gemeente.
Maatschappelijke thema’s spelen uiteraard een belangrijke rol. We doen al veel op dit gebied,
maar de komende jaren gaan we hier samen met Inkoop extra aandacht aan geven.

We hebben het Manifest Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ondertekend. Om de ambities
verder te concretiseren, hebben we een actieplan MVI opgesteld. Dit plan helpt ons om stappen
te zetten. Met kleine acties willen we grote impact hebben op onze leefomgeving en die
generaties na ons.
De komende jaren richten wij ons vooral op de thema’s:
•

MKB vriendelijk inkopen/lokale economie

•

Social return

•

Circulair Inkopen

•

CO2-uitstoot verminderen

Zo dragen wij ook met onze inkoop bij aan een duurzaam Olst-Wijhe met oog voor de lokale
samenleving en economie.

College van Burgemeester en Wethouders
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1

MKB vriendelijk inkopen/lokale economie

Ambitie
Bedrijvigheid en ondernemerschap zorgen voor banen, welvaart, welzijn en dragen bij aan de vitaliteit van
de kernen. Lokale ondernemers zijn vaak bereid lokale initiatieven te ondersteunen.
Het onderhouden van een goede relatie van de gemeente met het bedrijfsleven en de ondernemers
onderling is een voorwaarde voor een goed ondernemersklimaat. Het is van belang dat de gemeente
participeert in de in onze gemeente bestaande ondernemersnetwerken. Het behoud van een aantrekkelijk
en zo compact mogelijk winkelcentrum in de kernen Olst en Wijhe is van belang voor de vitaliteit van de
kernen en zorgt ook voor werkgelegenheid.

Acties
1. Wij gaan onderzoeken of er bij Olst-Wijhese ondernemers behoefte is aan een bedrijvenregister, zoals
dat van de gemeente Raalte. Als het haalbaar en wenselijk is, wordt het register ingericht. Het doel
van het bedrijvenregister is om lokale ondernemers in beeld te brengen bij onze medewerkers die
producten en diensten inkopen en daarmee inkopen bij lokale ondernemers te faciliteren en
stimuleren.
Wie: bedrijvencontactfunctionaris, samen met ondernemersvereniging(en) in de gemeente Olst-Wijhe
Wanneer: afronding medio 2020

2. Wij willen onze ondernemers meer voor het voetlicht brengen. Hiervoor gaan wij ondernemers die
daarvoor geschikt zijn onder de aandacht brengen voor bijvoorbeeld de Circulair ondernemers-award
en andere events. Hiermee willen wij deze ondernemers een podium geven om daarmee de kans op
bekendheid/opdrachten vanuit de regio te vergroten. Hiervoor is het van belang om te bepalen welke
bedrijven ‘koplopers’ zijn in de gemeente. Dit wordt gedaan door onderzoek te doen binnen het
ondernemersbestand.
Wie: bedrijvencontactfunctionaris
Wanneer: gereed eerste kwartaal 2020

pagina 4 van 10

Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

3. Wij gaan bij openbare aanbestedingen van grotere projecten (zoals bijv.de aanleg van een tunnel en
beheer en onderhoud van de openbare ruimte) expliciet onderzoeken in hoeverre lokale bedrijven naar
(deel)opdrachten kunnen meedingen. Uiteraard moet dit wel passen binnen de geldende
aanbestedingswet en -regelgeving.
Wie: inkoopadviseur met verantwoordelijke opdrachtgevers in de gemeente
Wanneer: afstemmen vanuit inkoopkalender van de gemeente
4. Wij gaan het actieplan onder de aandacht brengen van ondernemers en nieuwe acties ‘ophalen’ voor
een volgende versie van het actieplan. Hiermee willen wij de verbinding zoeken en de relatie
versterken met de ondernemers.
Wie: bedrijvencontactfunctionaris en inkoopadviseur
Wanneer: data nog te bepalen maar afgerond april 2020
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2

Social return

Ambitie
Wij streven samen met inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar een inclusieve
samenleving, waaraan iedere inwoner, jong of oud, met of zonder beperking, naar vermogen meedoet en
waarbij mensen naar elkaar omkijken.
Iedere inwoner is primair zelf verantwoordelijk voor zijn of haar rol in onze maatschappij. De gemeente
draagt bij aan een klimaat en fysieke omgeving, waarin inwoners zelf en met elkaar in staat zijn mee te
doen in onze samenleving.
De gemeente biedt daarbij zorg en ondersteuning van goede kwaliteit aan kwetsbare inwoners. De
menselijke maat staat bij maatschappelijke ondersteuning en hulp voorop.

Acties
1. We gaan een visueel aantrekkelijk document maken dat op een toegankelijke en overzichtelijke
manier helder maakt aan inkopende medewerkers in de organisatie hoe Social return (eventueel
aangevuld met andere inkoopbeleidsdoelstellingen) toegepast moet/kan worden in
aanbestedingen. Hiermee willen we ervoor zorgen dat inkopers weten met welke aspecten zij
rekening moeten houden, zodat het eenvoudiger wordt om social return toe te passen. Op deze
manier willen we social return beter verankeren.
Wie: team PMA en inkoopadviseur
Wanneer: eerste kwartaal 2020
2. Met behulp van het document dat hierboven staat omschreven, gaan we binnen de organisatie
duidelijk(er) maken hoe het proces rond de toepassing van Social return-eis in een aanbesteding
er precies uitziet en wie welke rol daarin heeft. Dit doen we door aan te sluiten bij teamoverleggen
van onder andere PMA en BOR. Hiermee willen we de drempel om social return toe te passen
verlagen en daarmee het gebruik en de controle voorafgaand, maar ook na het contracteren, te
verhogen.
Wie: Werk en Inkomen en inkoopadviseur
Wanneer: eerste kwartaal 2020
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3. We gaan intern communiceren over de behaalde resultaten op het gebied van Social return vanaf
het moment dat WIZZR (software voor de registratie) in gebruik is genomen. Het doel is om
successen onder de aandacht te brengen.
Wie: team Werk en Inkomen
Wanneer: maart 2020
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3

Circulair inkopen

Circulair: hergebruik grondstoffen en voorkomen van afval
De circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en hergebruiken van producten en grondstoffen.
Optimaal wil zeggen: met de hoogste waarde voor de economie en de minste schade voor het milieu . Met
circulaire inkoop bevorderen we de circulaire economie. Bij een circulair inkooptraject wordt het
hoogwaardig hergebruikt van materialen bevorderd.

Ambitie
Over dit thema is niet expliciet iets opgenomen in het raadsakkoord.

Acties
1. Het project Olstergaard wordt gebruikt als eerste project waarbij we circulair gaan aanbesteden.
Olstergaard is een unieke wijk die wij samen met toekomstige bewoners ontwerpen met respect voor
de natuur, het landschap en cultuurhistorie. Een groene, duurzame inrichting van de openbare ruimte
is er erg belangrijk en er is oog voor klimaatverandering. Dit project leent zich bij uitstek voor circulair
aanbesteden omdat circulariteit al een belangrijke plek heeft binnen het project. Het gaat specifiek om
de aanbesteding van het bouwrijp maken van het gebied. Deze wordt, samen met studenten Saxion,
circulair uitgevoerd. Ervaringen binnen dit project kunnen als voorbeeld dienen voor toekomstige
aanbestedingen voor het bouwrijp maken van gebieden.
Wie: team PMA en inkoopadviseur
Wanneer: december 2019 - december 2020
2. Facilitaire Zaken heeft het initiatief genomen om vrijkomend afval binnen de DOWR-organisaties
(samenwerking tussen Deventer – Olst-Wijhe – Raalte) efficiënter en effectiever te kunnen verwerken.
Optimalisatie van het bedrijfsafvalmanagement en het maken van afspraken op het gebied van
circulariteit rond afval passen uitstekend binnen het plan om duurzamer te gaan inkopen/contracteren.
Voor de begeleiding van dit traject is subsidie beschikbaar vanuit RVO.
Wie: Facilitaire Zaken
Wanneer: uitvoering in Q4 2019
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CO2-uitstoot verminderen

De uitstoot van CO2 kan bijvoorbeeld worden verminderd door minder energie te gebruiken bij de
productie en tijdens het uitvoeren van het werk. Maar ook het efficiënt gebruikmaken van materialen, de
inkoop van meer duurzame materialen, levensduur verlengend onderhoud en het gebruik of zelf opwekken
van duurzame energie draagt bij aan de vermindering van CO2-uitstoot. Bij aanbestedingen waarbij het
verminderen van de CO2-uitstoot als gunningscriterium is meegenomen, tonen partijen aan hoeveel CO2uitstoot er bij de productie wordt verwacht en welke maatregelen worden genomen om de uitstoot zo veel
mogelijk te beperken. In dit plan richten wij ons primair op het opwekken/gebruik van duurzame energie
(elektriciteit) door de gemeente.

Ambitie
Wij vinden het belangrijk, dat onze gemeente, samen met inwoners en ondernemers, bijdraagt aan het
verder voorkomen van een opwarming van de aarde en de klimaatverandering.
Daarom stimuleren, faciliteren en ondersteunen wij het duurzaam vormgeven van nieuwe ontwikkelingen,
op het gebied van energiebesparing en het opwekken van duurzame energie in het kader van de
energietransitie. Omdat dit thema ook een regionale component kent, werken wij als vanzelfsprekend
samen met buurtgemeenten en onze provincie.

Duurzaamheid dient bereikbaar en toegankelijk te zijn voor alle inwoners en bedrijven van onze gemeente,
ongeacht hun draagkracht. Naast bewustwording zetten wij ook actief in op het stimuleren van
gedragsverandering.

Energiebesparing is net zo belangrijk als de bewustwording om zuinig om te gaan met het gebruik van
fossiele brandstoffen en het duurzaam opwekken van energie. De bestaande ambitie om
energiebesparingsmaatregelen te nemen vraagt om extra inzet. In deze raadsperiode onderzoeken wij of
we hierover kwantitatieve doelstellingen kunnen formuleren. Als gemeente willen wij ten aanzien van
energiebesparing het goede voorbeeld geven bij de exploitatie van gemeentelijke gebouwen en bij
openbare verlichting.
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Wij stimuleren en ondersteunen het proces om vanuit de samenleving te komen tot initiatieven voor het
lokaal besparen, grootschalig opwekken en opslaan van energie. Wij streven uiteindelijk naar volledig
energieneutrale kernen en buurtschappen.

Wij nemen als gemeente onze verantwoordelijkheid om de energieopwekking zoveel mogelijk binnen de
eigen gemeentegrenzen te realiseren.
Grootschalig opwekken van energie, zoals zonne- en windenergie in onze gemeente, vindt bij voorkeur
plaats door inwoners en lokale bedrijven voor 100% eigenaar van een zonnepark of windturbine te laten
zijn. De opbrengst komt ten goede aan de inwoners en de bedrijven in onze gemeente.
Bij het opstellen van de energievisie c.q. de actualisatie van de Duurzaamheidsvisie 2010-2020 wordt
onderzocht of er voor het streven om te komen tot deze doelstelling een kwantitatieve doelstelling als
tussendoel geformuleerd kan worden.

Acties
1. De inkoop van de energie (gas/elektriciteit) die we als organisatie verbruiken en de mate van
‘vergroening’ (door aanschaf van GVO’s (Garantie van oorsprong)) van deze energie worden
heroverwogen.
Wie: team Bedrijfsvoering
Wanneer: najaar 2019
2. Bij de vervanging van gereedschap/auto’s voor eigen gebruik (werf, dienstauto’s) worden
elektrische uitvoeringen als serieuze optie meegenomen.
Wie: team BOR en Bedrijfsvoering
Wanneer: 2020 en doorlopend
3. Binnen aanbestedingen bij Beheer en Onderhoud wordt altijd bekeken of gebruik van elektrisch (of
een andere vorm van duurzame energie) gereedschap/elektrische voertuigen als eis of
gunningcriterium toegepast kan worden.
Wie: team BOR
Wanneer: continu
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