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Betreft: Maatschappelijk verantwoord Inkopen

Geachte raadsleden,

De gemeente heeft een maatschappelijke voorbeeldfunctie. Op een goede wijze inkopen en
aanbesteden is daarbij van groot belang. Dit omdat we bij onze inkopen voorwaarden kunnen stellen
die de CC)2-uitstoot vermindert, circulariteit bevordert en kansen biedt aan mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Met ons inkoopvolume kunnen we inzetten op veranderingen die ten goede komen
aan mensen en de planeet, zowel binnen onze gemeentelijke organisatie als ook op de markt.

We hebben daarom een Actieplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (hierna: actieplan MVI)
vastgesteld. Deze treft u aan in de bijlage.

Het Actieplan MVI
In het actieplan MVI hebben we de ambitie uit ons beleid verder geconcretiseerd. We streven naar
100% Maatschappelijk Verantwoord Inkopen in 2030, zoals in ons inkoop- en aanbestedingsbeleid en
de Klimaatvisie Ridderkerk staat verwoord. In het actieplan staan de focusgebieden, doelstellingen en
bijbehorende acties voor de komende periode (2022-2030)

Het vervolg
Dit actieplan MVI maakt de ambitie 100% maatschappelijk verantwoord inkopen verder concreet door
toepassing van de beschreven focusthema's en bijbehorende acties. Het actieplan MVI vormt het
overkoepelende kader. Per aanbesteding moet uiteindelijk worden vastgesteld op welke focusthema's
wordt ingezet en hoe de acties uit dit document concreet worden gemaakt. Niet alle focusthema's
kunnen in elke aanbesteding in gelijke mate worden verankerd
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We organiseren met diverse clusters en teams sessies met voorbeelden om te bepalen hoe we het MVI
actieplan in de praktijk kunnen brengen. Concreet zetten we de volgende stappen

We starten zo snel mogelijk met pilotprojecten

We maken een praktische uitwerking van het actieplan Mv1 voor verschillende teams in de
organisatie. Te beginnen met ICT, facilitair en projecten in de buitenruimte.

We zetten trainingen op, allereerst voor het fysieke domein. De training richt zich op het
vergroten van theoretische kennis, namelijk de vertaling van de gemeentelijke
duurzaamheidsambities naar het fysieke domein. Dit combineren we met een casus om
duurzaamheid naar de praktijk te brengen

Wtj vertrouwen erop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
het college van burgemeester en wethouders va
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