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Emmeloord, 23 september 2014.

Onderwerp 
Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de Werkcorporatie 
Noordoostpolder b.v. 

Advies raadscommissie
[…] 

Aan de raad.

Status: ter besluitvorming

Voorgesteld besluit
Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de Werkcorporatie 

Noordoostpolder b.v. vaststellen. 

Doelstelling
Het vormgeven van de uitvoering van de Participatiewet door de Werkcorporatie 

Noordoostpolder b.v. op een wijze die voldoet aan de eisen van het Europese en 
nationale aanbestedingsrecht. 

Inleiding

De gemeente Noordoostpolder wil  de feitelijke uitvoering van de taken op basis van de 
Participatiewet exclusief bij de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. beleggen.  Dit is in 
beginsel verboden op grond van het aanbestedingsrecht. Voor deze 
uitvoeringsovereenkomst(en) bestaat er in beginsel een verplichting om deze (Europees) 

aan te besteden overeenkomstig de Aanbestedingswet 2012 en de Europese Richtlijn 
2004/18. Gelet op de wens van de gemeente om de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. 
deze taken uit te laten voeren is het noodzakelijk om een in deze beide regelingen 
opgenomen uitzonderingsgrond op de aanbestedingsplicht in te roepen.  

Argumenten
Het vaststellen van deze Verordening is de toegestane/juridische manier om de 1.
taken op het gebied van de Particpatiewet te laten uitvoeren door de 

Werkcorporaratie b.v.
Het gemeentebestuur meent dat de begeleiding naar de arbeidsmarkt voor mensen die 
een beroep doen op de Participatiewet en die – met begeleiding en/of ondersteuning – in 
staat zijn om te werken het beste kan worden belegd bij een zelfstandige 

uitvoeringsorganisatie in de vorm van de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. 
De werkcorporatie zal een nauwe samenwerking aangaan met ondernemers en 
onderwijsinstellingen. De gemeente belegt een samenhangend takenpakket bij  de 
Werkcorporatie dat gericht is op werkgeversbenadering, begeleiding en ontwikkeling van 

cliënten en het op elkaar afstemmen van vraag en aanbod naar werk voor de 
doelgroepen uit de Participatiewet.

 Het gaat om de volgende taken in het kader van de Participatiewet:

 het bevorderen van de (toegang tot de) arbeidsmarkt voor diegenen die in de -
toegang tot de arbeidsmarkt worden belemmerd,  aansluitend op de ook op deze 
doelstelling gerichte (eigen) activiteiten van de gemeente Noordoostpolder;
 het initiëren, organiseren en uitvoeren van activiteiten gericht op de re-integratie -

van (langdurig) werklozen, alsmede de re-integratie van arbeidsgehandicapten, 
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aansluitend op deze doelstelling gerichte (eigen) activiteiten van de gemeente 
Noordoostpolder. 

De sturing en kwaliteitsborging van deze uitvoering wordt  grotendeels gebaseerd op een 
of meer uitvoeringsovereenkomsten tussen de gemeente Noordoostpolder en de 
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. 

Er wordt  voldaan aan de voorwaarden voor het vestigen van een uitsluitend 1.2
recht. 

Het vestigen van een uitsluitend recht, en het afzien van een Europese aanbesteding 

is mogelijk  op basis van artikel 2.24 Aanbestedingswet. Er moet voldaan worden aan 
de volgende voorwaarden:

het moet om een dienst gaan;-
de entiteit aan wie een uitsluitend recht wordt verleend moet zelf een -

aanbestedende dienst zijn. 
het uitsluitend recht moet neergelegd zijn in een wettelijke of bestuursrechtelijke -
bepaling (bijvoorbeeld een raads- of een collegebesluit of een verordening);
de verlening van het uitsluitend recht moet verenigbaar zijn met de beginselen -

van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. (transparantie, 
objectiviteit en non-discriminatie)
 het op een uitdrukkelijke en doorzichtige wijze verlenen van het uitsluitend recht -
binnen een bepaalde geografische zone en specifiek voor de desbetreffende 

activiteit. 

Aan voornoemde voorwaarden wordt voldaan. 

Kanttekeningen
Het is mogelijk externe partijen het niet eens zijn met het verlenen van een uitsluitend 
aan de Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. Zij kunnen hun bezwaren dan bekend 
maken bij de gemeente  en/ of een juridische procedure starten. 

Planning/uitvoering
Na besluitvorming de verordening bekendmaken op de voorgeschreven wijze en hierover 
informatie verstrekken op www.noordoostpolder.nl 

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,                     de burgemeester,

Portefeuillehouder : mw. H.R. Bogaards-Simonse

Steller : de heer M. v.d. Heuvel
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De raad van de gemeente Noordoostpolder,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 23 september 2014, 
no.268635-1;

gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet, alsmede artikel 
2.24 van de Aanbestedingswet 2012.

B E S L U I T:

vast te stellen de volgende verordening:

Verordening tot het kunnen verlenen van een uitsluitend recht voor de 
Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. 

Artikel 1 Uitsluitend recht
De Werkcorporatie Noordoostpolder b.v. kan een uitsluitend recht gegeven worden voor 
gemeentelijke opdrachten voor:

Het in het kader van de Participatiewet bevorderen van de toegang tot de -

arbeidsmarkt voor diegenen die in de toegang tot de arbeidsmarkt worden 
belemmerd,  aansluitend op de ook op deze doelstelling gerichte eigen activiteiten 
van de Gemeente Noordoostpolder;
het in het kader van Participatiewet initiëren, organiseren en uitvoeren van -

activiteiten gericht op de re-integratie van werklozen, alsmede de re-integratie 
van arbeidsgehandicapten, aansluitend op de ook op deze doelstelling gerichte 
eigen activiteiten van de Gemeente Noordoostpolder.

 

Artikel 2. Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2015.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 

van 10 november 2014.
De griffier, De voorzitter,


