
Verordening tot wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een 

alleenrecht voor Concern voor Werk 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder, 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van…, no ….; 

 

overwegende dat 

- Het hebben van werk voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder in een 

achterstandspositie van groot belang is voor de bevordering van zelfredzaamheid en 

het tegengaan van sociaal isolement. 

- In het bijzonder zij die door belemmerende omstandigheden niet (volledig) op eigen 

kracht aan het arbeidsproces deel kunnen nemen, ondersteuning behoeven vanuit de 

gemeentelijke overheid. 

- Dit met name geldt voor de inwoners in de gemeente die zijn aangewezen op de Wet 

sociale werkvoorziening (WSW) en de inwoners die zijn aangewezen op de Wet Werk 

en Bijstand (WWB). 

- Het inkoopbeleid er in kan voorzien om er (mede) zorg voor te dragen dat voor de 

hiervoor genoemde doelgroep(en) voldoende en voldoende gevarieerd werk 

beschikbaar komt en blijft. 

 

gelet op artikel 1.1 Aanbestedingswet 2012, waarin wordt voorzien in het vestigen van 

een uitsluitend recht (alleenrecht). 

 

B E S L U I T: 

 

 

vast te stellen de volgende verordening: 

 

Verordening tot wijziging van de Verordening tot het kunnen verlenen van een 

alleenrecht voor Concern voor Werk 

 

Artikel I  De Verordening tot het verlenen van een alleenrecht voor Concern voor 

Werk wordt gewijzigd als volgt. 

 

A. Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt. 

 

Bestaande tekst Nieuwe tekst 

Artikel 1 Artikel 1 

Concern voor Werk bv te Emmeloord kan 

een alleenrecht gegeven worden voor 

gemeentelijke opdrachten op het gebied 

van: 

o schoonmaakwerkzaamheden ten 

behoeve van de openbare ruimte; 

o beheer en onderhoud fysieke 

objecten openbare ruimte; 

o schoonmaakwerkzaamheden 

gemeentelijke gebouwen; 

o beheer en onderhoud 

groenvoorzieningen. 

 

Concern voor Werk bv te Emmeloord kan 

een alleenrecht gegeven worden voor 

gemeentelijke opdrachten op het gebied 

van: 

o schoonmaakwerkzaamheden ten 

behoeve van de openbare ruimte; 

o beheer en onderhoud fysieke 

objecten openbare ruimte; 

o schoonmaakwerkzaamheden 

gemeentelijke gebouwen; 

o beheer en onderhoud 

groenvoorzieningen; 

o catering werkzaamheden;  

o re-integratie activiteiten (met 

uitzondering van specialistische 

dienstverlening). 

 

 



 

 

 

Artikel II.  Inwerkingtreding 

Deze verordening treedt in werking op …. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van …. 

De griffier,    De voorzitter, 

 


