Bijlage 1. Voortgangsrapportage inclusief opbrengsten van het Europese programma

1. Inleiding
Over het programma en producten van het programma is een korte video beschikbaar:
https://www.youtube.com/watch?v=mO9Imz26isc
Door coördinatorschap van het Europese programma profiteert Haarlem hier direct van. Deze
voortgangsrapportage informeert u over de concrete opbrengsten tot nu toe voor de gemeente
Haarlem en over de voortgang.
Het programma heeft tot nu toe veel opgeleverd voor de gemeente Haarlem. Er zijn subsidies
verworven; Haarlem wordt gevraagd om deel te nemen aan verschillende Europese duurzame en
innovatieve projecten; de kennis van de medewerkers wordt uitgebreid door middel van
workshops, trainingen, kennisuitwisseling, best practices; er wordt bijdrage geleverd aan de
lokale economie; bijdrage geleverd aan Haarlem klimaat neutraal doelen. Een ander belangrijk
effect van het programma is het positieve imago dat Haarlem heeft gekregen op Europees
niveau.
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2. Concrete voorbeelden van de opbrengsten tot nu toe

In het kader van het Europese programma Urban Agenda lobbyt Haarlem om grotere kans te maken
voor het verwerven van de subsidies. Zo wordt Haarlem gevraagd om partner te worden bij de
Europese subsidie aanvragen. Er is inmiddels een Horizon2020 subsidie voor de duurzame
voedselvoorziening en distributie (€ 270.000) en een AKCI subsidie verworven (€ 10.000).

Subsidie voor een duurzame voedselvoorziening en
distributie (LIVING LABS)

Door deelname aan het Europese programma profiteert Haarlem van toegang tot het Big Buyers
platform, het initiatief rondom o.a. circulair aanbesteden waar normaalgesproken alleen de grote
steden aan deel kunnen nemen. Daarnaast is Haarlem gevraagd om aan het Fair ICT-project mee te
doen. Fair ICT project gaat over het maatschappelijk verantwoord inkopen van de ICT producten en
diensten en het verhogen van de transparantie in de IT leveranciersketen. In dit Europees project
werkt Haarlem naast Stockholm, Barcelona en London samen met ICLEI (een Europees
kennisnetwerk op het gebied van inkoop en aanbesteding) en Electronics Watch (onafhankelijke
organisatie die zich inzet voor de verbetering van de arbeidsomstandigheden wereldwijd).
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Een van de acties van het Partnerschap is de actie ‘Innovatie makelaar’. Deze actie is erop gericht
eerlijke kansen aan de lokale MKB te bieden. Het principe van de Innovatie makelaar en de best
practices van de Europese partners is gebruikt om een Kennemer Inkoop Platform op te zetten. Dit
platform komt direct ten goede van de lokale MKB.
In het kader van het Europese programma hebben de medewerkers van de gemeente Haarlem een
training gekregen hoe circulair in te kopen en hebben toegang tot de best practices en de Europese
circulaire platforms. Een van de belangrijke onderdelen van circulair inkopen is de CO2 reductie. De
vermindering van de transport tijden helpt om de CO2 reductie te bereiken. Kopen bij de lokale
ondernemers is daarom een verantwoorde en circulaire keuze.
Daarnaast is de korte video en de E-learning module, die bedoeld zijn om de producten van het
Partnerschap toegankelijk te presenteren, door lokale Haarlemse MKB’s ontwikkeld.

Procura+ is een belangrijke Europese kennisorganisatie op het gebied van innovatieve en duurzame
aanbestedingen. Haarlem heeft in 2020 de prestigieuze Procura+ Award 2020 gewonnen voor de
meest innovatieve en duurzame aanbesteding in Europa met de duurzame Grond, Weg en
waterbouw (GWW) aanbesteding. Een prachtige opsteker voor het imago van de Gemeente
Haarlem!
In mei 2020 is de officiële publicatie verschenen van de Europese Commissie over “Hoe breng je
maatschappelijk verantwoord inkopen in praktijk” waarin de best practices uit heel Europa zijn
opgenomen. En best practice van de gemeente Haarlem is in deze publicatie ook opgenomen! Het
gaat om de toepassing van SROI (Social Return on Investment) door de gemeente Haarlem.
Ook op nationaal niveau doet Haarlem het goed. Pianoo, een van de partners in het Europees
programma heeft Haarlem geselecteerd in de top 3 van de meest innovatieve inkopers in Nederland.
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De minister VWS heeft reeds in drie brieven aan de Tweede Kamer, Haarlem en de samenwerking
met Haarlem positief genoemd in het kader van het Europees programma Urban Agenda.
Daarnaast is Haarlem benoemd tot voorzitter van de Eurocities werkgroep Inkoop, Aanbesteding en
Dienstverlening door overheden.

Haarlem is de winner van de PROCURA+ Award 2020 in de categorie ‘Aanbestedingsinitiatief van het jaar!

Haarlem is gekozen als
Voorzitter van de werkgroep
Inkopen en Aanbesteden
door overheden

Haarlemse praktijkvoorbeeld in de officiële
publicatie van de Europese commissie

Haarlem genoemd in drie brieven aan de
Tweede Kamer
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Vanuit het Urban Agenda netwerk is de gemeente Haarlem gevraagd om naast 6 grote Europese
steden (Helsinki, Amsterdam, Parijs, Stavanger, Tallinn en Kopenhagen) een preferred partner te
worden in het AL4CITIES project. AI4CITIES is een 3-jarig EU project waarbij via artificiële intelligence/
kunstmatige intelligentie oplossingen voor de klimaat neutrale doelen behaald kunnen worden.
Daarnaast is Haarlem gevraagd om aan het EVERYWH2ERE project mee te doen. Dankzij de
deelname aan dit project kan Haarlem de waterstofgeneratoren gratis te gebruiken bijvoorbeeld op
een bouwplaats of tijdens een tijdelijk evenement.
Ook is Haarlem gevraagd om aan het project ProCirc deel te nemen. Tijdens het project zullen de
volgende producten worden opgeleverd waar Haarlem van kan profiteren, zoals circulaire
selectiecriteria, circulaire meetinstrumenten, trainingen hoe circulair inkopen en aanbesteden,
toolbox voor circulair inkopen en aanbesteden.

Kennisverbreding
medewerkers

Deelname aan het Europees programma zorgt voor de kennisverbreding van de medewerkers van de
gemeente Haarlem. Zo zijn er onder andere workshops en trainingen gegeven op het gebied van:
 ‘circulair inkopen en aanbesteden’;
 over de het ‘meten van de inkoopuitgaven en impact daarvan’, inclusief aanreiken van een
praktische Excel tool;
 de workshop over de innovatie makelaar;
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 uitleg over de tool die mogelijk maakt om een duurzame keuze te maken bij de aanschaf van
de computers en laptops. Per apparaat wordt een CO2 uitstoot berekend.

Workshop ‘’Circulair Inkopen’’,
door expert van Rijkswaterstaat

Workshop ‘’Innovatie
makelaar’’, door lidstaat
Italië

Workshop ‘’Effect meting’’, door
de kennisorganisatie URBACT en
gemeente Preston (UK)

3. Voortgang van het programma 2020
Producten van het programma
2020 zou een jaar worden van presenteren van de producten van het Europese programma,
verspreiden en promoten van deze producten in Europa. Door de corona-maatregelen gingen de
belangrijke bijeenkomsten en evenementen die in 2020 zouden plaatsvinden (met duizend of meer
deelnemers) niet door of zijn doorgeschoven naar 2021. Ook de live trainingen over de toepassing
van de producten, het presenteren van de resultaten aan de Europese commissie en alle
gezamenlijke sessies met de partners en de expert organisaties zijn naar 2021 doorgeschoven.
Omdat de beperkingen ook kansen kunnen opleveren, is in 2020 hard gewerkt aan organiseren van
diverse webinars, online bijeenkomsten, online trainingen en workshops. Om de producten van het
Partnerschap toegankelijker te maken is hard gewerkt aan de ontwikkeling van de interactieve E-
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Learning module. Deze E-Learning module is in 2020 ontwikkeld en opgeleverd: Urban Agenda Public Procurement (maester.com).

Netwerk
In 2020 is het netwerk van het Europese Partnerschap verder uitgebreid met ACR+ (Een
internationale organisatie met als doel bevorderen en de overgang naar een circulaire economie),
land Schotland, Regio Centrale Macedonië (Griekenland), Europa Decentraal (Kenniscentrum voor
Europees recht en beleid van en voor overheidsorganisaties) en Urban Future (Organisatie die zich
focust op bevorderen van duurzaamheid van de steden wereldwijd). Onze nieuwe netwerk partners
gaan zorgen voor de verdere verspreiding en promotie van de producten van het Partnerschap in
Europa.
Lobby
Haarlem als coördinator van het Europese programma voert lobby voor de voor Haarlem
interessante Europese projecten en subsidies. Inmiddels zijn al diverse projecten en subsidies dankzij
het coördinatorschap van het Europese programma binnengehaald.
De planning voor 2021 ziet als volgt uit:
Actie
Verzorgen van trainingen over de producten van het Urban
Agenda Partnerschap
Opleveren van de gezamenlijke training over Green Deal (Urban
Agenda en KEINO, Finse nationale kenniscentrum)
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Actie
Opleveren van de gezamenlijke online training over strategisch
inkopen en aanbesteden door overheden (Urban Agenda en
URBACT)
Presenteren van de producten en het Partnerschap tijdens
European Week of Cities and Regions
Voorzitterschap Eurocities werkgroep Inkoop, Aanbesteding en
Dienstverlening door overheden
Uitvoeren en implementeren van de nieuwe Urban Agenda
acties die de kans verhogen om de subsidies binnen te halen
Verspreiden, zichtbaar maken en inbedden van de producten
van het Partnerschap
Lobby voor Europese projecten en subsidies
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maart 2021

oktober 2021
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januari 2021 - december 2021
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8/8

