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Onderwerp: Schriftelijke vragen ex art. 47 RvO aan het College van GS, gesteld door mevrouw
A.M.C. Mineur van de SP en de heer W. Van Wikselaar van de SGP over de uitvoering van de SP-motie
“SW-bedrijven werken, ook voor de provincie” (d.d. 26-01-2013)
Geacht college van Gedeputeerde Staten,
Toelichting:
Op 27 juni 2011 diende de SP een motie in getiteld “SW-bedrijven werken, ook voor de provincie” (zie
bijlage 1). Deze motie droeg het college op in contact te treden met de zes SW-bedrijven in de provincie
over de mogelijkheden en randvoorwaarden waaronder dezen werkzaamheden voor de provincie zouden
kunnen uitvoeren. Een lijst met contactadressen en een overzicht van de mogelijke werkzaamheden was
bijgevoegd. Een inventarisatie van die werkzaamheden zou bij de programmabegroting 2012 klaar moeten
zijn. De motie werd met algemene stemmen aanvaard.
In de Najaarsrapportage 2011 komt het college terug op deze motie (zie bijlage 2). De provincie zet SWmedewerkers in voor “onderhoud van groenvoorziening rondom het provinciehuis en van een deel van
provinciale wegen alsmede bij facilitaire dienstverlening”. Overig werk bij de provincie leent zich niet goed
voor inzet van SW-medewerkers, stelt het college, en daarom experimenteert het met het landelijk initiatief
betreffende Social Return bij aanbestedingen. Daarbij wordt bij aanbestedingen aan de leverancier gevraagd
om een bepaald percentage van het werk te laten verrichten door mensen met een beperking. Medio 2012 zal
Gedeputeerde Staten een besluit nemen om al dan niet over te gaan tot verdere implementatie van Social
Return bij aanbestedingen.
Blijkbaar heeft het college besloten om niet over te gaan tot verdere implementatie van Social Return bij
aanbestedingen. In de aanbestedingskalender staat althans een aanbesteding gedateerd 7 januari 2013 (zie
bijlage 3), “voor het gedurende 2 jaar onderhouden van bermen en watergangen langs provinciale wegen in
de provincie Utrecht”, zonder enige vermelding van een clausule voor Social Return. Dit werk is bij uitstek
geschikt voor inzet van SW-medewerkers. En hoewel de opdracht te groot is voor een enkel SW-bedrijf, zou
een voorwaarde voor een leverancier om een bepaald percentage van het werk te laten verrichten door
mensen met een beperking uitstekend kunnen werken. Voor de SP en de SGP is dat aanleiding voor de
volgende vragen.

1. Heeft het college kennis genomen van de mogelijkheden en randvoorwaarden waaronder
werkzaamheden voor de provincie door SW-bedrijven kunnen worden uitgevoerd?
2. Heeft het college een inventarisatie gemaakt van het soort van werkzaamheden die kunnen worden
ondergebracht bij SW-bedrijven?
3. Waarom heeft het college bij de aanbesteding geen rekening gehouden met de mogelijkheden en
randvoorwaarden die SW-bedrijven bieden?
4. Wat zijn de resultaten van het landelijk initiatief betreffende Social Return bij aanbestedingen
waaraan de provincie Utrecht heeft deelgenomen, en welke conclusies heeft het college daaraan
verbonden?
5. Waarom is er geen Social Return-paragraaf in de aanbesteding opgenomen?

Namens de SP respectievelijk de SGP en hoogachtend,
A.M.C. Mineur en W. van Wikselaar

Bijlage 1
Motie 3: SW-bedrijven werken, ook voor de Provincie
Ingediend door de SP fractie, met algemene stemmen aanvaard
Provinciale Staten van Utrecht, in vergadering bijeen op 27 juni 2011, ter bespreking van de voorjaarsnota;
constaterende:
•
dat met de kabinetsplannen op het gebied van de WSW de werkgelegenheid in de SW-bedrijven
onder druk komt te staan;
•
dat de regionale SW-bedrijven al op vele manieren werkzaamheden verrichten voor de gemeenten in
de provincie;
•
dat de SW-bedrijven zeer geïnteresseerd en in staat zijn om ook werkzaamheden voor de provincie
te verrichten;
van mening zijnde:
•
dat ook bij de provincie een veelheid aan werkzaamheden ligt, die prima door personeel van de SWbedrijven uitgevoerd kan worden;
•
dat het van groot sociaal belang is voor de werknemers in de SW-bedrijven om te werken naar
vermogen, in plaats van terug te vallen in een bijstands- of andere uitkering;
dragen het college op:
•
per omgaande in contact te treden met de SW-bedrijven over de mogelijkheden en randvoorwaarden
waaronder werkzaamheden voor de provincie door de SW-bedrijven kunnen worden uitgevoerd;
•
uiterlijk ten tijde van de programmabegroting 2012 een inventarisatie klaar te hebben van
werkzaamheden die kunnen worden ondergebracht bij de SW-bedrijven;
En gaan over tot de orde van de dag.
Bijlage 2
Najaarsrapportage 2011, pagina 40
PS-datum
27-06-11
Motie SW-bedrijven werken, ook voor de provincie
Status Motie Op dit moment worden bij de provincie Utrecht medewerkers van SW-bedrijven ingezet
voor onderhoud van groenvoorziening rondom het provinciehuis en van een deel van provinciale wegen
alsmede bij facilitaire dienstverlening. Omdat overig werk bij de provincie zich niet goed leent voor inzet
van SW-medewerkers is in plaats van het rechtstreeks gaan benaderen van SW-bedrijven een alternatief
bedacht om inzet van mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt bij de provincie Utrecht te
bevorderen. Dit komt er op neer dat de provincie Utrecht experimenteert met het landelijk initiatief
betreffende Social Return bij aanbestedingen. In de praktijk wordt bij wijze van proef dan bij
aanbestedingen die zich hiervoor lenen de leverancier gevraagd een zeker percentage van de omzetwaarde te
laten uitvoeren door mensen die nu beroep doen op bijvoorbeeld WSW, WIA en Wajong. Medio 2012 zal
Gedeputeerde Staten een besluit nemen om al dan niet over te gaan tot verdere implementatie van Social
Return bij aanbestedingen.
Afgerond?
Ja
Verwachte afdoeningstermijn 2011
Bijlage 3 — Tekst Aanbestedingskalender, 7 januari 2013
http://www.aanbestedingskalender.nl/download.aspx?id=f7ac83f3-70e7-47f3-bace-5250b4557d7a&ext=pdf
AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT
II.1) BESCHRIJVING:
II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming:
Bestek 934, dienst 2013, voor het gedurende 2 jaar onderhouden van bermen en watergangen langs
provinciale wegen in de provincie Utrecht.

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de
diensten:
Diensten.
Categorie diensten: nr. 27.
Belangrijkste plaats van dienstverlening: De provinciale wegen in de provincie Utrecht..
NUTS code: NL31.
II.1.3) De aankondiging betreft:
Een overheidsopdracht.
II.1.4) Inlichtingen over een raamovereenkomst:
II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/aankopen:
Het gedurende 2 jaar onderhouden van bermen en watergangen en bijkomende werkzaamheden
langs de provinciale wegen in de provincie Utrecht.
Het afvoeren en (laten) verwerken van vrijkomende materialen.
Het betreft een massa-percelen bestek met frequentie- en beeld-posten; inschrijving kan geschieden
op de percelen afzonderlijk en/of op de massa.
II.1.6) CPV-classificatie (Gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten):
45233229
II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA):
Neen.
II.1.8) Verdeling in percelen:
Ja.
Moeten inschrijvingen worden ingediend voor: Een of meerdere percelen.
II.1.9) Varianten worden geaccepteerd:
Neen.
II.2) HOEVEELHEDEN OF OMVANG VAN DE OPDRACHT
II.2.1) Totale hoeveelheid of omvang:
Het totale werk (massa) omvat in hoofdzaak:
- (frequentie)maaien van bermen en taluds ca. 134.120 are;
- (beeld)maaien van zichtvlakken, bermstroken en wegvakken 62 weken (23.570 are areaalopp.);
- uitmaaien van watergangen ca. 538.240 m1;
- afzetten stamvoetopschot ca. 1.628 st.;
- knippen van hagen ca. 648.680 m2;
- ruimen van blad ca. 35.100 are;
- uitvoeren flora- en fauna-inventarisaties 4 keer (1x per perceel/jaar);
- ter beschikking stellen div. materieel ca. 1.340 uur;
- ter beschikking stellen werknemers ca. 2.240 uur;
- treffen tijdelijke verkeersmaatregelen; euro's.
II.2.2) Opties:
Neen.
II.3) LOOPTIJD OF UITVOERINGSTERMIJN VAN DE OPDRACHT:
Begin: 25/03/2013.
Voltooiing: 31/01/2015.

