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Adviesnota raad
Vaststellen Verordening tot wijziging van de 
Verordening gunning opdrachten door 
toekenning exclusief recht

Samenvatting

Door middel van de “Verordening gunning opdrachten door
toekenning exclusief recht” kan één deelgebied groenonderhoud, de
postbezorging en de schoonmaakwerkzaamheden exclusief worden
voorbehouden aan ons SW-bedrijf, Ergon in Eindhoven.
In verband met uitbreiding van de werkzaamheden,
voorbehouden aan het SW- bedrijf, en gewijzigde terminologie
moet deze verordening geactualiseerd worden.

Beslispunten

1. Vast te stellen de "Verordening tot wijziging van de
Verordening toekenning exclusief recht"

Inleiding

Sinds 2012 wordt het onderhoud van één perceel groen,
schoonmaak en  postbezorging rechtstreeks aan het SW-bedrijf
(Ergon) gegund, op grond van de “Verordening gunning opdrachten
door toekenning exclusief recht”. Deze lijst van werkzaamheden
wordt nu uitgebreid met exploitatie en beheer van de milieustraat,
de inkoop en distributie van minicontainers, grafdelving,
grafruiming, beheer van de kinderboerderij en facilitaire diensten.
Bovendien wordt de verordening geactualiseerd in verband met de
(aangepaste) terminologie in de Europese richtlijn 2004/18/EG en
de Aanbestedingswet 2012.

Relevante (wettelijke) beleidskaders



• Artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012
• Artikel 2.24 Aanbestedingswet 2012
• Artikel 18 Europese richtlijn 2004/18/EG
• Artikel 108 Gemeentewet
• Artikel 147 Gemeentewet
• Artikel 149 Gemeentewet

Beoogd effect

1 Bevorderen van participatiemogelijkheden voor
werknemers van het SW- bedrijf, door uitbreiding van
werkzaamheden die exclusief aan Ergon gegund kunnen 
worden.

2 De terminologie in de verordening aan laten sluiten bij de
definities die in de Aanbestedingswet 2012 en de Europese
richtlijn 2004/18/EG gehanteerd

worden.

Argumenten

1 Toekennen van alleenrecht (ook wel uitsluitend recht genoemd)
aan Ergon voor genoemde werkzaamheden biedt
arbeidsplaatsen voor mensen die geen of moeilijk toegang
hebben tot de reguliere arbeidsmarkt;

2 De taken binnen exploitatie en beheer van de milieustraat,

de inkoop en distributie van minicontainers, grafdelving,

grafruiming, beheer van de

kinderboerderij en facilitaire diensten zijn geschikt voor

werknemers van het SW-bedrijf;

1 Op grond van de Aanbestedingswet 2012, artikel 1.1 is het SW-bedrijf te
beschouwen als een aanbestedende dienst;

1 Op grond van de aanbestedingswet 2012, artikel 2.24 is het

mogelijk een alleenrecht aan een andere aanbestedende

dienst toe te kennen;

2 Op grond van artikel 2.24 van de Aanbestedingswet 2012 en artikel 18 van
de
Europese richtlijn 2004/18/EG moet een alleenrecht worden

vastgelegd in een verordening.

1 De gemeente Veldhoven neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling
Werkvoorzieningschap Regio Eindhoven(GRWRE), waarvan

Ergon deel uitmaakt. Het toekennen van alleenrecht voor de

hierboven genoemde taken aan een ander SW-bedrijf is daarom

niet aan de orde.

Kanttekeningen en risico’s

N.v.t.

Financiën



Aan vaststelling van deze wijzigingsverordening zijn geen financiële
consequenties verbonden.

Communicatie en

samenspraak De

verordening wordt

gepubliceerd.

Uitvoering /

planning

Het College van burgemeester en wethouders verstrekt de opdrachten voor
de genoemde werkzaamheden.

Bijlagen

Raadsbesluit Verordening tot wijziging van de Verordening gunning
opdrachten door toekenning exclusief recht.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De vergadering adviseert het voorstel als hamerstuk ter besluitvorming te agenderen 
voor de raad van 14 juli 2015.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de 
stukken aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers
secretaris burgemeester


