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ONDERWERP 

 
In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door toekenning van een uitsluitend 
recht 2013. 
 

 
AANLEIDING EN DOELSTELLING 

  
Om de sociale werkvoorziening te kunnen blijven voorzien van passende werkzaamheden voor de 
daar werkzame doelgroepen, is voor de gemeente gekeken naar de meest wenselijke wijze van 
opdrachtverlening aan De Risse Groep. 
Dit raadsvoorstel betreft de vaststelling van een verordening die het mogelijk maakt om aan De 
Risse Groep opdrachten toe te kennen op basis van een uitsluitend recht. 
 
 

PROBLEEMSTELLING 
 
De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in hun 
gebied en moet voldoende kansen creëren voor de burgers met een SW-indicatie. Hierbij heeft zij 
een voorbeeldfunctie te vervullen naar andere werkgevers toe. 
Gemeenten moeten bij eventuele verliezen in de exploitatie van het ‘eigen’ SW-bedrijf, financieel 
bijspringen. Dit geldt ook voor Weert. 
Op 13 maart 2013 heeft de gemeenteraad het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van Weert 
vastgesteld. Samen met Leudal, Nederweert en Roermond is in het beleid de doelstelling van social 
return opgenomen. Dit betekent dat we de kansen op participatie willen bevorderen voor mensen 
met een moeilijkere toegang tot de arbeidsmarkt. Het is van belang om op basis van het nieuwe 
beleid invulling te zoeken voor deze sociale doelstelling. 
 
 

OPLOSSINGSRICHTINGEN 
 
In het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Weert is een verwijzing opgenomen 
naar de mogelijkheid om door middel van een verordening een uitsluitend recht te verlenen aan 
een andere aanbestedende dienst of publiekrechtelijke instelling, zoals de Risse Groep. Het gaat 
daarbij dan om opdrachten voor activiteiten met betrekking tot de ‘huishouding van de gemeente’ 
als bedoeld in artikel 108 van de Gemeentewet, zoals o.a. groenonderhoud of schoonmaakwerk-
zaamheden. 
De vaststelling van de verordening heeft geen directe financiële consequenties. Door het toepassen 
van het exclusief recht kan de exploitatie van de Risse Groep positief worden beïnvloed. 
De verordening dient als kader voor het college van burgemeester en wethouders om aan De Risse 
Groep opdrachten te verstrekken via uitvoeringsbesluiten of beschikkingen. Zo wordt voldaan aan 
het op doorzichtige wijze invulling geven aan het uitsluitend recht en blijft de mogelijkheid open 
tegen een dergelijk besluit bezwaar aan te tekenen. 
 
Er zijn ook nog andere mogelijkheden in de aanbestedingsregelgeving om de kansen op werk voor 
medewerkers van de sociale werkvoorziening te bevorderen. Overheidsopdrachten kunnen worden 
voorbehouden aan organisaties voor sociale werkvoorziening, waarbij dus ook andere SW bedrijven 
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kunnen aanbieden. Ook is het mogelijk om bij aanbestedingen eisen te stellen ten aanzien van de 
inzet van medewerkers uit kwetsbare doelgroepen. Ook kunnen marktpartijen bij inkoopprocessen 
worden beloond met een grotere kans op de gunning van een opdracht naarmate ze een beter 
sociaal beleid voeren. 
 
Dit raadsvoorstel betreft een verordening voor de gunning van opdrachten door toekenning van 
een uitsluitend recht. Door deze verordening in principe vast te stellen kan deze voor een periode 
van vier weken ter inzage worden gelegd. Hiermee wordt aan een ieder de mogelijkheid geboden 
een zienswijze in te dienen. Na weging van de zienswijzen en met de vaststelling van de definitieve 
verordening creëert de gemeenteraad een wettelijke en bestuursrechtelijke grondslag voor de 
toekenning van het uitsluitend recht. Worden er geen zienswijzen ontvangen wordt op praktische 
gronden voorgesteld om bijgaande verordening als definitief vastgesteld te beschouwen. 
 
Deze verordening valt onder de kaderstellende rol van de raad en vormt een aanvulling op het 
huidige gemeentelijke inkoopbeleid. Het uitsluitend recht dient op uitdrukkelijke en doorzichtige 
wijze te zijn verleend en dat gebeurt nu door middel van vaststelling van bijgaande (concept)ver-
ordening met voorafgaande mogelijkheid tot inspraak. 
 
 
 

COMMUNICATIE 
 
Om inspraak mogelijk te maken, de wettelijk voorgeschreven transparantie en formele inwerking-
treding te waarborgen dienen zowel de vaststelling van de conceptverordening als straks de defini-
tieve verordening gepubliceerd te worden in het digitale Gemeenteblad, met aankondiging in De 
Trompetter / Land van Weert en vier weken ter inzage worden gelegd. 
 
 
 

ADVIES RAADSCOMMISSIE 
 
 
 Het advies van de raadscommissie Algemene Zaken is: 

 
  voorstel rijp voor behandeling in de raad; 

 
agenderen als hamerstuk. 

 
 Nadrukkelijke en/of afwijkende standpunten fracties: 

 
  Weert Lokaal zou het interessant vinden als deze regeling ook op andere 

bedrijven dan de Risse kan worden toegepast. 
De VVD stemt in met het voorstel, maar vraagt zich af of het niet in strijd is met 
de Europese richtlijn. Valt de Risse niet ook onder "het algemeen belang van 
industriële en commerciële aard"?  
D66 begrijpt dat het hierbij gaat om diensten die de gemeente Weert zelf in 
uitvoering zou kunnen nemen en het voorstel is om deze diensten een op een te 
gunnen aan de Risse. Maar D66 vindt ook dat Weert een eerlijke 
concurrentiepositie moet bieden en andere partijen kunnen inschrijven. Daarmee 
krijgt Weert scherpe prijzen voor hetgeen er in de markt gezet wordt. D66 is 
voorstander van het in het voorstel genoemde alternatief (het is mogelijk om bij 
de aanbesteding eisen te stellen v.w.b. de inzet van medewerkers uit kwetsbare 
doelgroepen) en stemt niet in met het voorstel. 
De fracties CDA en PvdA stemmen in met het voorstel. 
De SP vindt dat er zoveel mogelijk opdrachten aan de Risse moeten worden 
gegund. Dit is goed voor de sociale doelstellingen en in economische zin goed 
voor de gemeente. Als een ander bedrijf dan de Risse een opdracht krijgt geldt 
het principe van social return. 
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VOORSTEL COLLEGE 

 
1. In principe vaststellen van de verordening gunning opdrachten door toekenning van een 
uitsluitend recht.  
2. Gedurende een periode van 4 weken gelegenheid bieden tot het indienen van zienswijzen op de 
in principe vastgestelde verordening als bedoeld onder 1. 
3. Besluiten om de verordening als definitief vastgesteld te beschouwen op datum van dit 
raadsbesluit indien geen zienswijzen zijn ontvangen. 
 
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Weert, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
M.H.F. Knaapen A.A.M.M. Heijmans 
 



 

 

 

 
 
 
 

 
 

 

 
Nummer raadsvoorstel: RAD-000831 

RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013; 
 
 
 

b e s l u i t : 
 
1. In principe vast te stellen de verordening gunning opdrachten door toekenning van een 
uitsluitend recht 2013. 
2. Gedurende een periode van 4 weken gelegenheid bieden tot het indienen van zienswijzen op de 
in principe vastgestelde verordening als bedoeld onder 1. 
3. De verordening als definitief vastgesteld te beschouwen op datum van dit raadsbesluit indien 
geen zienswijzen zijn ontvangen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 26 juni 2013. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten A.A.M.M. Heijmans 
 
 
 


