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Onderwerp:

Rekenkameronderzoek Duurzaam Inkopen gemeente Woerden

De ra a d v a n d e ge m e e nt e Woer d en ;

gelezen het voorstel d.d.

20 november 2020

van:

- Rekenkamercommissie
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet;
artikel 185, lid 4

b e s l u i t:
1. Kennis te nemen van het door de rekenkamercommissie uitgebrachte onderzoeksrapport
naar duurzaam inkopen binnen gemeente Woerden.
2. Het college opdracht te geven om in het eerste kwartaal van 2021 een actualisering van de
regels voor Inkoop en Aanbesteding aan de hand van het geactualiseerde VNG-model
Inkoop- en aanbestedingsbeleid.
3. Te kiezen voor een duidelijke afbakening van ‘duurzaam inkopen’ door daarbij de volgende
definitie voor gemeente Woerden vast te stellen: ‘Duurzaam inkopen is het toepassen van
milieucriteria tijdens het inkoopproces, zodat dit leidt tot de daadwerkelijke levering van een
product dat aan de gevraagde milieucriteria voldoet. Daarbij heeft gemeente Woerden
maximale focus op Social Return on Investment (SROI) en op kansen voor lokale
ondernemers.’
4. Duurzaam inkopen te koppelen aan de bredere duurzaamheidsambities van gemeente
Woerden, waarbij focus wordt gelegd op CO2-reductie en 10% circulair inkopen en waarbij
jaarlijks de doelen voor de korte, middellange en lange(re) termijn worden geformuleerd.
5. Het college opdracht te geven de raad jaarlijks systematisch over de voortgang van de
doelstellingen en de uitvoering van duurzaam inkopen te informeren.
6. Het college opdracht te geven de twee (geherformuleerde) doelstellingen te borgen in de
afzonderlijke fases van het inkoopproces (productkeuze, inkoopproces, resultaten/evaluatie)
en daarbij de nadruk te leggen op de productkeuze.
7. Gemeenschappelijke regelingen te verzoeken om Duurzaam inkopen terug te laten komen in
de P&C-cyclus.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn
openbare vergadering, gehouden op
De griffier,

De voorzitter,

drs. M.J.W. Tobeas

V.J.H. Molkenboer

