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Onderwerp RAADSINFORMATIE

Ons kenmerk ST/2006/956

Ter voldoening aan onze actieve informatieplicht, zoals bedoeld in artikel 169, lid 1 van de
Gemeentewet, delen wij u het volgende mee.
Wij hebben in onze vergadering van 18 april 2006 besloten duurzaamheid serieus te nemen en te
betrekken bij het inkoopproces. Dit willen wij onderstrepen door ons aan te sluiten bij het landelijke
door VROM gestarte programma "Duurzaam Inkopen". Hiertoe ondertekenen we een
deelnameverklaring waarmee de gemeente de intentie uitspreekt om milieu- en sociale criteria in het
inkoopproces toe te passen. Rapportering in welke mate de adviezen hebben geleid tot concrete
toepassing bij inkopen en aanbestedingen vindt jaarlijks plaats in het milieujaarverslag.
Redenen om te komen tot een organisatiebrede intentieverklaring zijn als volgt:
- De raadsfractie GroenLinks heeft op 10 november 2005 een motie ingediend met betrekking tot
duurzaamheid in relatie tot aanbestedingen. Hierover is toegezegd dat de motie wordt betrokken bij
uitwerking van de voorgenomen activiteit om het gemeentelijk inkoopbeleid te verduurzamen.
- Verder wordt invulling gegeven aan het Milieubeleidsplan Dordrecht 2005-2010, waarin een
paragraaf is opgenomen over een meer op maatschappelijk verantwoord ondernemen toegespitst
inkoopbeleid.
- In 1997 is in de Nota Milieu & Economie van de regering al gesteld dat duurzaam inkopen een taak
is voor alle overheden.
In overleg zal naar verwachting in de maand juni 2006 middels een feestelijke aftrap een officiële
start aan het programma gegeven worden. In bijzijn van betrokken raadsleden, budgethouders,
sectordirecteuren, leveranciers, alsmede de verantwoordelijke vanuit SenterNovem zal de betreffende
wethouder de intentieverklaring ondertekenen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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Het college van Burgemeester en Wethouders
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de burgmeester
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