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Afdeling:   Concernzaken  Leiderdorp, 18-08-2011 

Onderwerp:  Evaluatie 

alleenrechtverordening DZB uit 

2009 en voorstel nieuwe 

verordening alleenrecht DZB 

 Aan de raad.  

 

 

Beslispunt 

1. Kennis te nemen van de evaluatie alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) voor het 

opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en postverzorging 2009. 

2. Vast te stellen de Verordening alleenrecht De Zijl Bedrijven (DZB) voor het opruimen van 

zwerfvuil, het groenonderhoud, de beveiliging, contractcatering en postverzorging 2011. 

 

 

 

1 Inleiding 

1.a In het kort 

In 2009 heeft uw Raad de alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) vastgesteld 

waarin onder voorwaarden voor bepaalde opdrachten de DZB wordt ingeschakeld. Vanuit 

bestuurlijk commitment zou na vijf jaar evaluatie plaatsvinden op de onderdelen van het 

alleenrecht.  

 

De bestede middelen voor de dienstverlening door de DZB op de onderdelen van het 

alleenrecht jaarlijks in het algemeen zijn toegenomen. Uit de evaluatie komt naar voren dat 

de geboden prijs-kwaliteitverhouding van de dienstverlening van de DZB op de onderdelen 

van de alleenrechtverordening redelijk tot goed is. Op basis van de evaluatie en het 

gesprek met de DZB het alleenrecht voor de DZB op de specifieke onderdelen te 

continueren door een vaststelling van een nieuwe verordening. Voor te stellen vanwege de 

behoefte voor het nieuwe gemeentehuis het onderdeel beveiliging op te nemen en catering 

van inhouse-bijeenkomsten te wijzigen naar contractcatering in de nieuwe verordening. 

Het MT zich met een presentatie te laten informeren over andere mogelijke diensten van 

de DZB. Op basis daarvan specifieke opdrachten op andere onderdelen binnen het 

mandaat uit te besteden aan DZB. 
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Toelichting wijziging op onderdelen 

Het onderdeel beveiliging voor het nieuwe gemeentehuis is toegevoegd in de nieuwe 

verordening. Voor het nieuwe gemeentehuis is het de bedoeling dat de beveiliging wordt 

verzorgd door DZB. DZB verzorgt ook voor de gemeente Leiden de beveiliging. Echter, het 

alleenrecht voor de DZB komt alleen tot uitvoering als is voldaan aan artikel 3 van de 

verordening. Deze houdt in dat het alleenrecht slechts tot uitvoering komt indien een 

overeenkomst tot stand kan worden gebracht of tot stand is gekomen waarbij DZB een 

prijsstelling hanteert die blijft binnen de gemeentelijke begrotingskaders en DZB voldoet en 

blijft voldoen aan de in de genoemde overeenkomst vast te leggen of vastgelegde 

kwaliteitsnormen, welke gemeten worden aan de hand van een in de overeenkomst 

overeen te komen of gekomen systematiek. Een kwaliteitsnorm binnen beveiliging is dat 

de DZB een vergunning nodig heeft van het Ministerie van Justitie voor de 

beveiligingswerkzaamheden binnen Leiderdorp. 

 

Contractcatering is in de plaats van catering bij in-house bijeenkomsten. Contractcatering 

is een breder begrip dan catering bij in-house bijeenkomsten dat beter aansluit op de 

situatie in het nieuwe gemeentehuis. Onder contractcatering kan worden verstaan catering 

voor de kantine en party- of evenementencatering op eigen of willekeurige locaties. Het 

alleenrecht komt uiteraard alleen tot uitvoering indien is voldaan aan artikel 3 van de 

verordening evenals bij beveiliging en de andere onderdelen.  

 

Voorgesteld wordt tot intrekking te besluiten wat betreft de huidige verordening en een 

nieuwe verordening met de aanpassingen vast te stellen. 

 

Het alleenrecht in de nieuwe verordening geldt alleen voor gemeentelijke opdrachten voor 

de volgende diensten: 

- het opruimen van zwerfvuil in het gehele werkgebied van de gemeente Leiderdorp; 

- het uitvoeren van onderhoud aan het openbaar groen van de gemeente Leiderdorp; 

- het verzorgen van de beveiliging van het gemeentehuis en contractcatering voor de 

gemeentelijke organisatie; 

- het uitvoeren van de postverzorging van de gemeentelijke organisatie. 

 

1.b Voorgeschiedenis 
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De In 2009 door uw Raad vastgestelde alleenrechtverordening DZB behoeft met het oog 

op de ingebruikname van het nieuwe gemeentehuis aanpassing. De verordening is 

aangepast met beveiliging en contractcatering voor het nieuwe gemeentehuis. Voorgesteld 

wordt daarom te besluiten tot intrekking van de verordening uit 2009 en een nieuwe 

verordening vast te stellen. 

 

1.c Samenhang beleidsvelden 

De Zijl Bedrijven (DZB) is een gemeentelijk bedrijf voor mensontwikkeling gevestigd in 

Leiden. DZB levert leerwerktrajecten op maat aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt met als doel ze te plaatsen in het reguliere arbeidscircuit.  

 

Ook diverse andere gemeenten binnen en buiten de gemeenschappelijke regeling van 

Servicepunt71 maken gebruik van de diensten van de DZB.  

 

2 Beoogd effect 

1. Waarborging van de sociaal-maatschappelijke rol van de DZB bij uitvoering Wet sociale 

werkvoorziening (Wsw).  

2. Het alleenrecht opnieuw vastleggen voor de DZB en daarmee voldoen aan de 

uitzonderingsbepalingen van art. 17 Bao en art. 22 Bass. 

 

3 Argumenten 

1.1 & 2.1 Met de vaststelling van de nieuwe verordening wordt voldaan aan de 

uitzonderingsbepalingen van artikel 17 Besluit aanbestedingsregels voor 

overheidsopdrachten (Bao) en artikel 22 Besluit aanbestedingsregels voor speciale 

sectoren (Bass).  

Onder de huidige (Europese) wet- en regelgeving op het gebied van aanbestedingen, 

kan een opdracht in het algemeen niet zonder meer rechtstreeks worden gegund. In dit 

specifieke geval bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van de 

uitzonderingsbepalingen van art. 17 van het Bao en art. 22 van het Bass. Deze 

bepalingen geven een uitzondering op de aanbestedingsverplichting door 

aanbestedende diensten de mogelijkheid te bieden een uitsluitend recht te verlenen in 

het geval van een overheidsopdracht voor diensten. Op grond van de jurisprudentie is 

het verlenen van het alleenrecht door gemeenten aanvaard. In het wetsvoorstel van de 

Aanbestedingswet is het alleenrecht opgenomen in art. 2.24 van de wet. Deze wet 

moet het thans geldende Bao en Bass vervangen. 
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1.2 & 2.2 Vanwege het resultaat van de evaluatie de verordening voor het nieuwe 

gemeentehuis uit te breiden met beveiliging en te wijzigen naar contractcatering. 

Uit de evaluatie komt naar voren dat de geboden prijs-kwaliteitverhouding van de 

dienstverlening van de DZB op de onderdelen van de alleenrechtverordening redelijk 

tot goed is. Vanwege de behoefte voor het nieuwe gemeentehuis wordt voorgesteld het 

onderdeel beveiliging op te nemen en catering van inhouse-bijeenkomsten te wijzigen 

naar contractcatering in de nieuwe verordening.  

 

2.1 Vanwege de maatschappelijke regionale rol van DZB bij de uitvoering van de Wet 

sociale werkvoorziening (Wsw) en bij de arbeidsintegratie van personen ofwel de sw-

geïndiceerden het alleenrecht voor specifieke gemeentelijke onderdelen voor te zetten. 

Uw raad rekent het tot zijn publieke gemeentelijke verantwoordelijkheid en belang, dat 

de sw-geïndiceerden in de gemeente aan het werk (moeten) blijven. DZB vervult een 

sociaal-maatschappelijke functie voor mensen die moeilijk toegang hebben tot de 

reguliere arbeidsmarkt. Op deze wijze doen deze mensen werkervaring op. Werk 

draagt bij aan een positief zelfbeeld; het geeft de kans tot zelfrealisatie, leefzekerheid 

en arbeidsvreugde. 

Daarnaast blijkt ook uit de evaluatie dat voorzetting van de werkzaamheden op de 

onderdelen door DZB gewenst is. 

 

4 Kanttekeningen/Risico-inventarisatie 

2.1 Toekomstige ontwikkelingen in wet- en regelgeving en/of jurisprudentie kunnen 

herziening of intrekking inhouden. 

Het aanbestedingsrecht is nog steeds volop in ontwikkeling en het aantal 

aanbestedingsgeschillen is in de loop der jaren alleen maar toegenomen. Het huidige 

voorstel van de aanbestedingswet is nog niet aangenomen. Toekomstige juridische 

ontwikkelingen kunnen eventueel herziening of intrekking inhouden. Niet onomstotelijk 

staat vast dat het beroep op de uitzonderingen van art. 17 Bao en art. 22 Bass in alle 

gevallen te rechtvaardigen is. Gelet op de regionale sociaal-maatschappelijke functie 

die de DZB heeft, is het een acceptabel risico dat minder zwaar weegt dan de belangen 

van werkgelegenheid voor sw-geïndiceerden. 
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Het vestigen van een alleenrecht moet transparant zijn. Dat houdt in dat aan elke 

overheidsopdracht de nodige – passende mate van – publiciteit of openbaarheid wordt 

gegeven. De transparantie wordt gewaarborgd door het onderhavige voorstel met de 

conceptverordening vier weken ter inzage te leggen en de verordening na vaststelling te 

publiceren op de gemeentelijke website. 

 

5 Milieu 

Geen. 
 
6 Communicatie en participatie 

Zie evaluatie van de alleenrechtverordening.  
  
 

7 Kosten, baten en dekking 

Tot uitvoering van de verordening wordt slechts overgegaan indien DZB, conform de nader 

te sluiten overeenkomst, een prijsstelling hanteert die binnen de kaders blijft van de 

meerjarenbegroting voor zwerfvuil, groenonderhoud, beveiliging, contractcatering en 

postverzorging. Dat houdt in dat geen financiële consequenties optreden behalve een 

beperking van het risico op extra bijdragen aan DZB.  

Uit de evaluatie van het alleenrecht van de afgelopen drie jaar is niet naar voren gekomen 

dat in specifieke gevallen extra moest worden bijgedragen aan de DZB.  

 

8 Evaluatie 

Voorgesteld wordt de verordening alleenrecht DZB over vier jaar opnieuw te evalueren en 

te herzien of zoveel eerder voor zover de wet- en regelgeving en/of ontwikkelingen in de 

jurisprudentie dat noodzakelijk maken.  

 

 

Het College van burgemeester en wethouders van Leiderdorp, 

de secretaris,   de locoburgemeester, 

 

 

A.H. Schouten  C.J.M.W Wassenaar 
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Bijlagen: 1. Evaluatie alleenrechtverordening De Zijl Bedrijven (DZB) voor het opruimen 

van zwerfvuil, het groenonderhoud, catering en postverzorging 2009. 

2. Raadsbesluit betreffende de Verordening alleenrecht De Zijl Bedrijven (DZB) 

voor het opruimen van zwerfvuil, het groenonderhoud, de beveiliging, 

contractcatering en postverzorging 2011. 


