
Van: "Bas L. Verwaaijen" <bas@lokaalliberaal.nl> 
Datum: 14 december 2015 22:31:49 CET 
Aan: Flip Polman <flip.polman@stichtsevecht.nl> 
Kopie: iedereen@lokaalliberaal.nl 
Onderwerp: [iedereen] Fwd: schoonmaak 

Geachte heer Polman, beste Flip,  
 
Bedankt voor het antwoord van de huisadvocaat. We hebben de documentatie uitvoerig bekeken en 
blijven toch met een aantal vragen zitten. 
 
1. Het is ons nu helder dat er een uitzonderingspositie geldt voor SW bedrijven. Het gaat er bij die 
bedrijven niet om dat zij producten of diensten leveren, maar dat er deelname aan het arbeidsproces 
wordt gefaciliteerd. Het leveren van het product of de dienst en de daarbij gepaard gaande 
concurrentie met overige aanbieders is ondergeschikt gemaakt aan het feit dat arbeidsparticipatie 
als het primaire doel moet worden aangemerkt. 
 
2. Datgene onder 1. In ogenschouw nemend, klopt volgens onze fractie het te nemen raadsbesluit 
niet. De activiteit schoonmaak wordt daarin bestempeld als DAEB terwijl het gaat om het vaststellen 
dat de diensten die Pauw levert als (NE)DAB moeten worden aangemerkt. En dat op basis van dat 
besluit (Pauw voorziet in een dienst die kansarmere inwoners op de arbeidsmarkt voorziet van een 
zinvolle dagbesteding) Pauw de gelegenheid moet krijgen om invulling te geven aan die 
dagbesteding. 
Het aanmerken van een economische activiteit als DAEB is dan volgens ons datgene wat je net niet 
moet doen omdat het niet om de activiteit gaat, maar om het inschakelen van Pauw. (Zie ook 
hieronder over sociale dienst en mandaat van de staat) 
 
Verder lezend komen we de uitzonderingen tegen mbt de dienstenrichtlijn.  
 
Een ervan is sociale diensten voor zover zij uitgevoerd worden door de staat of een mandaat van de 
staat hebben ontvangen. 
Uit het werkdocument van de Europese Commissie en aanzien van staatssteun blijkt inderdaad dat 
deze diensten niet meldinglichtig zijn en er dus de facto geen sprake is van staatssteun. 
 
Dan resteert bij de fractie de vraag: Als het aanwijzen van een DaEB niet voorwaardelijk is voor het 
aanwijzen van Pauw als hebbende het alleenrecht op de schoonmaak, waarom stellen we dit dan wel 
vast? Immers, de mandatering van de staat ( in dit geval de gemeente) aan de sociale dienst Pauw 
voor het inrichten van arbeidsparticipatie zou dan volstaan. Volgens dezelfde werkingsgids (en 
hieronder ook al benoemd door de advocaat) valt daarmee een sw bedrijf niet onder de 
werkingssfeer van de dienstenrichtlijn/DAEB. Wij vragen ons dan ook af of het voorliggende 
raadsvoorstel op de juiste gronden is opgesteld, en als dat niet zo is of het dan niet verstandig zou 
zijn het voorstel aan te passen en in een later stadiuM  
 
Wij vernemen graag uw reactie.  
 
 
Verstuurd vanaf mijn iPad 
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