
 
 

  
Informatievoorziening Beheer gebouwen en Facilitaire zaken 

Gemeentestukken: 2012-195 

  

 
De raad van de gemeente Ridderkerk; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 augustus 2012, 
nummer 195; 
 
Overwegende dat het wenselijk is de inzet te bevorderen van mensen woonachtig in Ridderkerk 
met een Sociale Werkvoorzieningindicatie, waarmee tevens de integratie van deze mensen 
bevorderd wordt; 
 
Gelet op artikel 147, eerste lid, en artikel 149 van de Gemeentewet 
Gelet op artikel 17 van het Besluit Aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten; 
 
 

b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de verordening Uitsluitend recht schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten. 
Gemeentelijke locaties: 
 

- Begraafplaatsen Lagendijk 50, Lagendijk 112 en Lagendijk 114. 
- Groenpost, Industrieweg 10 te Ridderkerk. 
- Gemeentehuis (A+ B+ C gebouw gedeeltelijk), Koningsplein 1 te Ridderkerk. 

  
Artikel 1. Begripsbepalingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Schoonmaak Programma van Eisen: het plan waarin is beschreven waaraan het 
schoonmaakonderhoud dient te voldoen en welke gemeentelijke objecten het o.m. betreft. 
b. SW-bedrijf Drechtwerk: de door het sociale werkvoorzieningschap aangewezen, dan wel nadien 
aan te wijzen, organisatorische eenheid, als bedoeld in de wet. 
c. SW-bedrijf Drechtwerk Facilitair BV: bedrijfsonderdeel van Drechtwerk dat schoonmaakdiensten 
verleent. 
d. SW-geïndiceerden: de persoon en of groep van personen die is c.q. zijn geïndiceerd op grond 
van de wet en bij voorkeur woonachtig zijn in de gemeente Ridderkerk. 
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Artikel 2. Reikwijdte 
a. Deze verordening is van toepassing op het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1. Er 
wordt voorzien in de voorwaarde om rechtmatig opdrachten aan een SW-bedrijf te kunnen 
verstrekken om zo de doelstellingen van arbeidsparticipatie voor mensen in een 
achterstandspositie te kunnen realiseren.  
b. Het SW-bedrijf Drechtwerk heeft het uitsluitend recht op schoonmaakonderhoud als bedoeld in 
het eerste lid. 
c. Het college kan, passend binnen wettelijke kaders, op grond van bijzondere omstandigheden 
afwijken van één of meer bepalingen van deze verordening. 
 
Artikel 3. Bevoegdheidsverdeling 
Het college is belast met de uitvoering van deze verordening. 
 
Artikel 4. Uitvoering 
a. Het college verstrekt met inachtneming van het Schoonmaak Programma van Eisen Drechtwerk  
opdracht voor het schoonmaakonderhoud als bedoeld in artikel 1; 
b. De opdrachtverstrekking aan Drechtwerk is op basis van de door Drechtwerk Facilitair BV 
uitgebrachte offerte van 29 juni 2012. Deze offerte is gebaseerd op het Schoonmaak Programma 
van Eisen van de gemeente Ridderkerk. 
 
Artikel 5. Inwerkingtreding 
Deze verordening treedt in werking op 1 november 2012. 
De overeenkomst met Drechtwerk is aangegaan voor één jaar, met de mogelijkheid tot verlenging 
met drie maal een optiejaar. 
 
Artikel 6. Citeertitel 
Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening uitsluitend recht 
schoonmaakonderhoud gemeentelijke objecten. 
 
 
Ridderkerk, 4 oktober 2012 
 
De raad voornoemd, 
de griffier,   de voorzitter, 
 
 
 
 
 
 
J.G. van Straalen      mw. A. Attema 
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