
 
 
 
Betreft: Adviesaanvraag Beleids- en uitvoeringsregels sociaal return gemeente 
Meierijstad 
 
 

 

Meierijstad, 15 november 2017 

 

 

Geacht College, 

 

 

Naar aanleiding van uw voorstel Beleids-en uitvoeringsregels sociaal return gemeente 

Meierijstad heeft u de Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad (ASD) om advies gevraagd. 

De Kennisgroep Participatie heeft op 24 oktober 2017 het Collegevoorstel uitvoering 

besproken en heeft de ASD daarover gerapporteerd. 

 

Bij de afdeling inkoop en vooral bij Europese aanbestedingen wordt al een aantal jaren 

gebruik gemaakt van een voorwaarde voor sociaal return. Dit betekent dat diegene die de 

aanbesteding krijgt, moet zorgen dat een bepaald percentage van de loonsom wordt gebruikt 

om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te nemen. 

 

Dat waren niet al te harde en duidelijke criteria. Door middel van deze wijzigingen wordt 

meer duidelijkheid geschapen voor iedereen die met sociaal return te maken heeft. 

Het is ook van belang dat de 17 regiogemeenten allemaal dezelfde regels hebben zodat 

personen met een afstand tot de arbeidsmarkt geplaatst kunnen worden en dat hoeft dus niet in 

de eigen gemeente te zijn. 

 

Ook hier is er een uitgebreide toelichting geweest van de beleidsmedewerker. 

De Kennisgroep heeft een aantal vragen gesteld, die zeer uitvoerig door de medewerker zijn 

beantwoord en dat heeft tot resultaat dat de kennisgroep in staat is een preadvies uit te 

brengen aan de ASD. 

 

Beweegredenen: 

Door het opnemen van social return als contract-eis bij opdrachtverstrekking krijgen mensen 

met een afstand op de arbeidsmarkt steeds meer kansen. Tevens is de bepaling m.b.t. de 

doelgroep zo breed mogelijk gehouden. 

De mogelijkheid van een werk -en of leertraject of stageplaats blijft een mogelijkheid. 

De rapportage zal per kwartaal gebeuren, waarbij het niet voldoen aan de eisen m.b.t. de 

social return verplichting kan leiden tot een boete. 

 

Na bespreking van het advies van de kennisgroep Participatie heeft de ASD Meierijstad in 

zijn vergadering van 14 november 2017 besloten een positief advies af te geven en akkoord te 



gaan met de Kadernotitie sociaal return 3.0 en met de Beleids- en uitvoeringsregels sociaal 

return gemeente Meierijstad. 

 

Met dit advies hoopt de ASD Meierijstad een constructieve bijdrage te hebben geleverd en 

verzoekt het College dit advies onder de aandacht te brengen van de gemeenteraad zodat dit 

betrokken kan worden bij de verdere beraadslagingen.  

 

Wij zien uw reactie met belangstelling tegemoet. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

Pieter H.F.M. van Dieperbeek 

Voorzitter Adviesraad Sociaal Domein Meierijstad. 


