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Verordening alleenrecht sociale werkvoorziening 2012
RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Opmeer;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 december 2011;
Gelet op het advies van de commissie en Bestuurlijke Zaken en
Verantwoording van respectievelijk 30 november en 1 december 2011;
BESLUIT:
1.

de hieronder vermelde ‘Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012’ vast te
stellen;

2.

het college te mandateren om per dienst het alleenrecht aan leer-/werkbedrijf Op/maat te verstrekken.

Verordening alleenrecht sociale werkvoorzieningschap 2012

Artikel 1
Voor inkoop met betrekking tot onderhoud in de openbare ruimten zoals groenonderhoud c.a.,
schoonmaak, postbezorging en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke gebouwen, maken wij
gebruik van de mogelijkheden die Europese regelgeving ons ter zake biedt waaronder, doch niet uitsluitend, de toepassing van:
-Artikel 18 Richtlijn 2004/18/EG en artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten
(BAO) waarin wordt voorzien in het toepassen van een alleenrecht hetwelk wij voor bepaalde diensten
- binnen het grondgebied van de gemeente Opmeer of een geografisch gedeelte ervan - willen toepassen
ten behoeve van hen die zijn aangewezen op de sociale werkvoorziening. Bij nadere beschikking zal
het college van Burgemeester en Wethouders een uitvoerende rechtspersoon aanwijzen.

Artikel 2
In verband met sociaal maatschappelijke factoren is het van gemeentelijk belang dat het onderhoud
van groenvoorziening, schoonmaak, postbezorging en overige (facilitaire) diensten in gemeentelijke
gebouwen middels de in artikel 1 genoemde mogelijkheden kunnen worden gegund aan een sw-bedrijf.

Artikel 3
Bij gunning van deze leveringen of diensten gaat de voorkeur uit naar toepassing van de mogelijkheden
van ‘alleenrecht’.

Artikel 4
Het college van Burgemeester en Wethouders kan bij nadere beschikking een uitvoerend rechtspersoon
aanwijzen die de in artikel 1 genoemde werkzaamheden uitvoert.

Artikel 5
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na het verstrijken van de termijnals
bedoeld in artikel 142 gemeentewet (8 dagen) na de datum van haar bekendmaking.
Besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Opmeer
van 22 december 2011.
mevrouw M.C.G.M. de Vree-Bekker,
griffier gemeenteraad Opmeer
de heer G.J.A.M. Nijpels
voorzitter gemeenteraad Opmeer

1

Cvdr 2017 nr. CVDR228951_1

15 november 2017

