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Aanleiding
In de commissie Samenleving van 7 mei 2019 is het voorstel Maatschappelijk Verantwoord 
Inkopen: speerpunt Social Return On Investment (SROI) aan de orde gekomen. Gevraagd is of 
de gemeente zelf voldoet aan de voorwaarden van SROI.

Social Return On Investment
SROI is het opnemen van sociale voorwaarden bij aanbestedingstrajecten. Het is een methode 
om het aanbod aan werk en participatie voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te 
vergroten. 

Toepassing
SROI is van toepassing op alle aanbestedingen vanaf € 200.000 voor werken en diensten en 
bedraagt dan 5% van de opdrachtwaarde. Daarnaast is SROI van toepassing op leveringen mits 
de arbeidscomponent 30% of meer bedraagt.

Gemeente geen opdrachtnemer
Omdat SROI een percentage is van de waarde van opdrachten die de gemeente verstrekt, kan 
de vraag of de gemeente zelf aan de SROI eis voldoet niet beantwoord worden. De gemeente is 
immers de opdrachtgever, niet de opdrachtnemer. Er is dus geen sprake van een 
uitgangswaarde waar je een percentage op los kunt laten.

Wat doet de gemeente zelf?
De vraag wat de gemeente zelf doet voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kan wel 
beantwoord worden. De gemeente stelt verschillende werkplekken beschikbaar:

 Wij hebben 1 persoon met een indicatie doelgroepenregister in dienst voor 
archiefwerkzaamheden bij de IASZ.

 Wij hebben 1 vacature bij de Kinderboerderij voor iemand met een 
indicatiedoelgroepenregister.

 Wij hebben 2 chauffeurs voor Plein 1, ingevuld via ons eigen uitkeringsbestand.
 Wij hebben 1 bode gedetacheerd via Paswerk.
 Wij hebben 8 schoonmakers voor de gemeentelijke panden via Paswerk.
 Wij hebben 10 à 15 personen voor zwerfafval, groenonderhoud en vegen via Paswerk.
 Wij hebben 4-8 personen voor werkzaamheden in het groen via de Hartekamp.
 Wij hebben 1 persoon als servicemedewerker riool via Paswerk.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Sjaak Struijf, Wethouder Sociaal Domein


