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Raadsvoorstel
Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
De raad is bevoegd verordeningen van de gemeente vast te stellen.

Wat is het doel?
Een uitsluitend recht te verlenen aan de GR Sociaal ten behoeve van het garanderen van werk voor 
Wsw-werknemers.

Wat zijn per beslispunt de argumenten en wat is hierop de toelichting?
Met ingang van 1 januari 2023 zijn het personeel en de taken van de gemeenschappelijke regeling 
Sociale werkvoorziening Drechtwerk samengevoegd met de gemeenschappelijke regeling Sociaal.

Bij Drechtwerk werken mensen die onder de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) vallen. Deze 
mensen hebben recht op zinvol werk. Doordat Drechtwerk in de markt mee moet dingen bij 
aanbestedingen is vast werk niet altijd gegarandeerd. Enkele Drechtstedengemeenten, waaronder 
Dordrecht, hebben daarom in het verleden een Verordening uitsluitend recht Drechtwerk 
vastgesteld, zodat voor een deel van het Wsw-personeel van Drechtwerk zinvol werk was zeker 
gesteld. Een uitsluitend recht houdt in dat de in de verordening aangegeven werkzaamheden door 
Drechtwerk/GR Sociaal moeten worden uitgevoerd, overigens op basis van marktconforme 
afspraken.

Doordat Drechtwerk nu onderdeel uitmaakt van de GR Sociaal moet de Verordening uitsluitend 
recht Drechtwerk op naam van de GR Sociaal worden gesteld.

Wat zijn kanttekeningen en/of risico’s bij dit voorstel?
Het risico bestaat dat een markpartij het uitsluitende recht aanvecht. Aangezien dit uitsluitend 
recht echter al jaren geldt en dit niet eerder ter discussie is gesteld, wordt de kans daarop niet 
hoog ingeschat.

Welk (participatie)proces is doorlopen om tot dit voorstel te komen?
De bestaande Verordening uitsluitend recht Drechtwerk is ter toetsing voorgelegd aan Drechtwerk 
en aan Bureau Inkoop. Daaruit zijn enkele aanpassingen voortgevloeid die het opgedragen werk 
betreffen.

Verder heeft de JAR de ontwerp verordening getoetst.
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Hoe wordt dit betaald?
De in de verordening genoemde werkzaamheden worden op basis van de huidige verordening al 
door Drechtwerkpersoneel uitgevoerd. Er zijn dus geen extra kosten aan de uitvoering van deze 
verordening verbonden.

Wat is het vervolg op het raadsbesluit?
De vastgestelde tekst van de verordening wordt bekendgemaakt in het elektronisch gemeenteblad 
van Dordrecht en de dag erna treedt de verordening in werking.

Het college van Burgemeester en Wethouders


