
Verordening uitsluitend recht 
GR Sociaal
De RAAD van de gemeente Dordrecht;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 7 februari 2023, nr. …

overwegende,

- dat de gemeente Dordrecht deelnemer is in de gemeenschappelijke regeling sociale werkvoorziening 
Drechtwerk (Drechtwerk);

- dat Drechtwerk tot en met 31 december 2022 alle taken uitvoerde op het gebied van de sociale 
werkvoorziening;

- dat alle taken en al het personeel van Drechtwerk met ingang van 1 januari 2023 zijn ondergebracht bij
de gemeenschappelijke regeling Sociaal;

- dat de uitvoering van de taken van Drechtwerk een sociaal-maatschappelijk doel dient;

- dat de gemeente Dordrecht zich in het kader van dat sociaal-maatschappelijke doel verplicht heeft om 
op jaarbasis een bepaald aantal diensten af te nemen;

- dat in dat kader in plaats van een Europese aanbesteding ervoor is gekozen om het alleenrecht voor de
in deze verordening te benoemen diensten te verstrekken aan Drechtwerk, vanwege de sociaal-
maatschappelijke functie zoals het inzetten van Wsw-krachten en/of krachten vanuit overige wettelijke 
regelingen en het terugdringen van het exploitatietekort;

- dat het alleenrecht met ingang van 1 januari 2023 aan de gemeenschappelijke regeling Sociaal moet 
worden verleend, zodat de continuïteit van de sociale werkvoorziening wordt geborgd;

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 11 van richtlijn 2014/24/EU en artikel 2.24, aanhef en 
onder a van de Aanbestedingswet;

gelet op het Regionaal inkoop- en aanbestedingsbeleid Drechtsteden;

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende
Verordening uitsluitend recht gemeenschappelijke regeling Sociaal

Versie 1.0



Artikel 1

1. Aan de gemeenschappelijke regeling Sociaal wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking 
komende partijen, het recht voorbehouden de volgende werkzaamheden te verrichten ten behoeve 
van de gemeente Dordrecht:
a. nader te omschrijven werkzaamheden inzake beheer, vervanging verlichting, schoonmaak en 

onderhoud van fietsenstallingen en andere dislocaties die eigendom zijn van de gemeente 
Dordrecht en die zijn opgenomen op de als bijlage 1 bij deze verordening gevoegde lijst;

b. het uitvoeren van nader te omschrijven werkzaamheden in het kader van het onderhoud van het 
openbaar groen, in de op de als bijlage 2 bij deze verordening gevoegde lijst van 
gebiedsaanduidingen. 

2. Het college is bevoegd om bijlagen bij deze verordening vast te stellen en te wijzigen.

Artikel 2

1. Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijs-kwaliteitverhouding 
bewaakt.

2. De gemeenschappelijke regeling Sociaal is verplicht marktconforme tarieven te hanteren.
3. De gemeenschappelijke regeling Sociaal is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden in het 

kader van deze verordening, toepassing te geven aan het (Europese) aanbestedingsrecht.
4. Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 genoemde werkzaamheden 

alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in rekening te brengen kosten 
worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3

Deze verordening wordt aangehaald "Verordening uitsluitend recht gemeenschappelijke regeling Sociaal".

Artikel 4

1. Deze verordening treedt in werking op de dag na de bekendmaking en werkt terug tot en met 1 
januari 2023.

2. De Verordening uitsluitend recht Drechtwerk wordt ingetrokken met ingang van de datum waarop 
deze verordening in werking treedt. 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van ….
De griffier,   De voorzitter,
   
A.E.T. Wepster A.W. Kolff
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Bijlage 1
Lijst van fietsenstallingen die eigendom zijn van de gemeente Dordrecht en waarvoor een uitsluitend 
recht wordt verleend als bedoeld in artikel 1, onder a van de Verordening uitsluitend recht 
gemeenschappelijke regeling Sociaal inzake het beheer, vervanging verlichting, schoonmaak en 
onderhoud.

Fietsenstallingen

Kolfstraat

Raamstraat
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Bijlage 2

Lijst van gebiedsaanduidingen waarvoor een uitsluitend recht wordt verleend als bedoeld in artikel 1, 
onder b van de Verordening uitsluitend recht gemeenschappelijke regeling Sociaal inzake het onderhoud 
van openbaar groen.

Gebieden

Bedrijventerrein West

Staart

Reeland

Dubbeldam

De recreatieve voorzieningen, kunstwerken en meubilair en 
het terrein daar direct omheen, in de natuurgebieden 
Noorder- diepzone, onderdeel van de Nieuwe Dordtse 
Biesbosch.

Het compartiment Hollandse Biesbosch, deelgebieden Hel- en 
Zuilespolder, Moldiep, Crayenstein en Oost- en Zuidhaven in 
de Sliedrechtse Biesbosch.
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