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De gemeenteraad van Ridderkerk, bijeen ter bespreking van het voorstel van burgemeester 
en wethouders, agendapunt 4B, tot het vaststellen van de Programmabegroting 2020;

overwegende dat: 

1. op 16 juli 2019 het nieuwe inkoop- en aanbestedingsbeleid van gemeente Ridderkerk is 
vastgesteld. Uitgangspunt is om op een maatschappelijk verantwoorde manier in te 
kopen;

2. Social return on Investment (SROI) hierbij een grote rol speelt;
3. met het instrument SROI stimuleert de gemeente Ridderkerk, via de eigen inkoopkracht 

werkgevers (opdrachtnemers), om bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van kwetsbare 
werkzoekenden op de arbeidsmarkt. Dit kan door het aanbieden van betaald werk, 
stageplaatsen, orders voor sociale werkvoorziening bedrijven of het uitvoeren van een 
maatschappelijke activiteit zoals een gastles;

4. SROI kan worden toegepast op inkoopopdrachten vanaf € 50.000. De waarde van de 
opdracht dient te worden bepaald voor de totale opdracht (alle kostencomponenten 
dienen bij elkaar opgeteld te worden);

5. de gemeente beoogt een minimum percentage van 5% van de opdrachtsom te laten 
verrichten voor alle aanbestedingen;

6. we in de arbeidsmarkt regio Rijnmond, ondanks de groei van economie en de krapte op 
de arbeidsmarkt, zien dat uitkeringsgerechtigden steeds moeilijker aan een baan komen; 

7. het maken van een goede match tussen vraag naar en aanbod van werkzoekenden in 
bepaalde sectoren steeds moeilijker is geworden;

8. met het opnemen van een SROI verplichting in het bestek (omschrijving uit te voeren 
werk) we regelen dat een opdrachtnemer die de opdracht krijgt daadwerkelijk verplicht 
wordt een bijdrage te leveren aan een sociale doelstelling van een gemeente;

9. bouwprojecten enorm veel potentie hebben voor de toepassing van SROI (denk aan 
opruimers, grondwerkers, schoonmakers, afplakkers, poortwachters, verkeersregelaars, 
oppermannen / sjouwers, controle orde en netheid, stageplaatsen, leertraject, 
herintreders vakgericht, etc. etc.). Deze potentie komt met name door de hoge 
inkoopwaarde van de projecten, de diversiteit aan werkzaamheden en daarmee gelijk 
ook het hoge percentage van het loonbestanddeel. Het vaak projecten zijn met een 
waarde van enkele miljoenen;

is van mening dat:

a. iedere inwoner volwaardig mee moet kunnen doen aan de Ridderkerkse samenleving;
b. arbeidsparticipatie een belangrijke rol vervult om volwaardig mee te kunnen doen;
c. de gemeente instrumenten als SROI optimaal kan inzetten om arbeidsparticipatie te  

stimuleren;
d. de bouwsector een groot tekort aan arbeidskrachten kent en daarmee een kansrijke 

sector is om SROI te implementeren, om daarmee mensen met een afstand tot de markt 
weer duurzaam aan het werk te krijgen;

e. de gemeente Ridderkerk zelf geen inkoop van bouwprojecten doet, maar wel     
grondposities beschikbaar heeft welke worden verkocht aan ontwikkelaars;
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f. gemeente Ridderkerk bij verkoop van grond de voorwaarden van implementatie SROI 
verplicht kan stellen aan de ontwikkelaar. 

g. als gemeente we zorg hebben voor onze burgers om iedereen de kans geven 
volwaardig mee te doen. De bouwsector thans goede mogelijkheden biedt op een 
volwaardige arbeidsplaats. Door de SROI-maatregel ook toe te passen op 
bouwprojecten worden de instroomkansen van participatie-kandidaten significant 
vergroot;

verzoekt het college:

1. bij verkoop van grond, met uitzondering van verkoop aan particulieren, een bepaling op 
te nemen dat bij ontwikkeling van de grond een SROI verplichting geldt;
In deze bepaling in ieder geval op te nemen dat: 

a. de ontwikkelaar tot ná realisatie van het bouwproject verantwoordelijk blijft om de 
implementatie van SROI toe te passen;

b. SROI wordt ingezet voor een percentage van 5% van het loonbestanddeel van de 
bouwkosten voor een periode van 5 jaar;

c. bij de start van het gebruikmaken van deze bepaling de voorwaarde op te nemen 
dat er een aantoonbare inspanningsverplichting wordt verantwoord, met een 
boetebeding indien hieraan niet wordt voldaan;

d. na 5 jaar, als (na evaluatie) de ervaringen positief zijn, in plaats van de 
inspanningsverplichting een resultaatverplichting op te nemen;

2. dit in te laten gaan met ingang van 1 januari 2020;
3. de SROI coördinator van de gemeente te laten toetsen wat de inzet en resultaten zijn van 

deze SROI-verplichtingen;
4. andere eigenaren van grondposities in Ridderkerk te stimuleren ook soortgelijke 

bepalingen op te nemen;
5. de raad jaarlijks te informeren over de resultaten van alle inkoopopdrachten waar SROI 

vanuit de gemeente wordt ingezet;

en gaat over tot de orde van de dag.

De raadsleden,

Michel Ouwens, Leefbaar Ridderkerk Jeroen Rijsdijk, PvdA Ridderkerk

Cora van Vliet, Echt voor Ridderkerk Jim Kloos, Echt voor Ridderkerk 

Ingetrokken d.d. 7 november 2019
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