
 

 
M 8 

Motie: Herijking Social Return beleid 
De raad van de gemeente Stichtse Vecht in vergadering bijeen op 2 oktober 2018 
 
Gehoord de discussie over het Collegewerkprogramma 
 
Overwegende dat: 

• Het College voornemens is het inkoop- en aanbestedingsbeleid opnieuw te laten vaststellen. 
• Het Social Return beleid van de gemeente Stichtse Vecht op dit moment voornamelijk is 

gericht op het bieden van werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. 

• Dat aan de voorwaarden m.b.t. social return niet in alle gevallen door (kleinere lokale) 
ondernemers kan worden voldaan. 

• Het Social Return beleid nu geen rekening houdt met bedrijven die al veel doen aan 
duurzaam sociaal ondernemen. 

 
Verzoekt het College: 

• Voor de zomer van 2019 te komen met een herijking van het bestaande Social Return beleid 
• Binnen het nieuw te formuleren Social Return beleid breder te kijken naar wat 

opdrachtnemers kunnen bijdragen aan de gemeente. Dus naast het bieden van 
werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt zouden opdrachtnemers ook moeten kunnen bijdragen aan andere sociale 
opgaven in Stichtse Vecht. Denk bijvoorbeeld aan armoedebestrijding, 
gezondheidsbevordering, onderwijs of het tegengaan van eenzaamheid. 

• Waar mogelijk toepassen van meer maatwerk, waarbij per aanbesteding gekeken worden 
naar de kansen, in plaats van een standaard uitvraag op elke opdracht. 

• Met voorstellen te komen voor het hanteren van een ondergrens t.a.v. de contractwaarde 
waarboven Sociale Return van toepassing is, om hiermee o.a. kleine ondernemers tegemoet 
te komen en de administratieve last bij kleine contracten te beperken. 

• Binnen het nieuwe Social Return beleid opdrachtnemers te belonen die al veel doen op 
sociaal vlak, door het erkennen van het PSO-keurmerk (prestatieladder socialer 
ondernemen). Deze ladder meet in welke mate en bedrijf kansen biedt aan mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt.  

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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 Afgewezen, De Griffier 
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