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Aan de gemeenteraad   

   

   

  M.S. de Hoop 

  Wethouder 

   

    

    

Uw brief van:  Ons kenmerk: 564295 

Uw kenmerk:  Contactpersoon: S. Lekili 

Bijlage(n): - Cluster: Beleid en Ontwikkeling Sociaal Do-

mein 

Onderwerp: Beantwoording schriftelijke vragen PvdA inzake 

inclusieve arbeidsmarkt 

Doorkiesnummer:  

 Datum: 18 juli 2022 

 

 

Geachte raadsleden,   

 

Door de PvdA-fractie zijn op 3 juli 2022 vragen gesteld met betrekking tot de inclusieve arbeidsmarkt. De be-

antwoording van deze vragen treft u hieronder aan. 

 

Banenafspraak 

1. Hoeveel banen zijn er binnen de gemeente en/of regio gerealiseerd in het kader van de ba-

nenafspraak? 

Op dit moment zijn er 165 inwoners uit Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk geplaatst op een 

garantiebaan in het kader van de banenafspraak. Het aandeel vanuit Barendrecht hierin is 60 banen. 

 

2. Hoeveel banen zijn dat bij de gemeentelijke en/of regio-organisatie? 

De realisatie op het quotum banenafspraak wordt ieder jaar in de jaarrekening BAR-organisatie 

weergegeven. Voor het jaar 2021 was de norm voor het aantal arbeidsuren van werknemers die val-

len binnen de doelgroep banenafspraak (voorheen genoemd “garantiebanen”) 38.914 uur per jaar. 

In 2021 is voor deze doelgroep gerealiseerd: 

- in dienst bij onze GR BAR: 13.676 uur per jaar; 

- via inleenverbanden of detachering werkzaam bij onze GR BAR: 23.296 uur per jaar. 

In totaal zijn 36.972 arbeidsuren per jaar ingevuld door werknemers die vallen binnen de doelgroep 

banenafspraak. Onze GR BAR voldoet daarmee voor 95% aan de gestelde norm van 38.914 uur. 

Het creëren van extra garantiebanen wordt bemoeilijkt door de aanhoudende coronacrisis. 

 

3. Hoeveel van deze banen zijn tijdelijk en hoeveel zijn er vast? 

Zie het voorgaande antwoord. 
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Doelgroep jongeren buiten beeld 

1. Heeft de gemeente zicht op de omvang van de doelgroep die er niet in slaagt om zelfstandig 

aan het werk te komen, maar ook niet in aanmerking komt voor de banenafspraak?  

Wij hebben alleen de jongeren in beeld die zich bij ons melden. Op dit moment verstrekken we 59 

jongeren  (tot 27 jaar) uitkeringen. 

 

2. Hoe is de leeftijdsopbouw van deze groep? 

In de huidige rapporten over de doelgroep hanteren we de leeftijdsopbouw  
- <27 
- 28 t/m 45 
- > 46 

De groep jongeren is niet verder onderverdeeld in leeftijdscategorieën. 

 

3. Wat wordt er wel gedaan om deze doelgroep te helpen met het verwerken van een plek op de 

arbeidsmarkt? 

We werken samen met scholen, met name de praktijkscholen en het VSO, en andere samenwer-

kingspartners, met het doel om jongeren die niet zelfstandig aan het werk kunnen te ondersteunen.   
 
Gemeentelijke inkoop  

1. Koopt de gemeente in bij de eigen werkvoorziening? 

Barendrecht heeft geen eigen werkvoorziening. Dit geldt overigens ook voor Ridderkerk en Al-

brandswaard. Wel bestaat er op dit moment wel een wens voor een sociale werkvoorziening . We 

zijn om die reden de mogelijkheden aan het onderzoeken naar de haalbaarheid hiervan en wat hier-

voor nodig is.  

 

2. Heeft de gemeente zicht op de omvang van de doelgroep die er niet in slaagt om zelfstandig 

aan het werk te komen, maar ook niet in aanmerking komt voor de banenafspraak?  

Zie het voorgaande antwoord. 
 
Sociaal verantwoord ondernemen 

1. Doet de gemeente alleen zaken met bedrijven die een sociale onderneming zijn? 
In het inkoopbeleid van de gemeente Barendrecht zijn 8 doelstellingen benoemd die worden nage-
streefd met het inkoop- en aanbestedingsbeleid. Zo is de SROI een doelstelling. In deze 8 punten 
wordt een sociale onderneming niet apart benoemd, omdat breder wordt gekeken naar alle bedrij-
ven. 

 
2. Wordt social return on investment (ROI) toegepast in de inkoopvoorwaarden?  

Ja dit is onderdeel van het lokale inkoopbeleid. 
 

3. Wordt bij de oplevering van harde maatregelen, zoals bijvoorbeeld een rotonde, ook gekeken 
of er is bijgedragen aan sociaal ondernemen? 
In een dergelijke aanbesteding wordt rekening gecontroleerd of de SROI verplichting is ingevuld en 
daarnaast zijn er ook duurzaamheidscriteria. 
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4. Heeft de gemeente zicht op de bedrijven, die sociaal ondernemen (bedrijven die voldoen aan 
of voor een groot deel voldoen aan SROI, sociaal ondernemen, PSO-ladder )? En op de 
slechte? 
Binnen het WSPR (werkgeversservicepunt Rijnmond) is veel aandacht voor inclusief ondernemen. 
Barendrecht werkt samen met het WSPR en er is dus kennis over bedrijven die veel doen aan soci-
aal ondernemen. 

 
5. Kunnen we deze sociale ondernemingen, die voldoen aan SROI en MVO, met een speciaal 

daarvoor in het leven geroepen prijs in het zonnetje zetten? En zou zo’n prijs niet helpen om 
de minder sociale ondernemingen te stimuleren hun leven te beteren?  
Wij kennen dit niet, binnen de regio MVS wordt gewerkt met een keurmerk ‘partner in sociaal onder-
nemen’ en is er een sociaal economisch netwerk MVS (SEN) opgericht. Dit SEN verstrekt jaarlijks 
een MVO prijs. Dit vergt wel behoorlijk wat (ambtelijke) inzet, binnen de huidige capaciteit van de 
ambtelijke organisatie daar is nu geen ruimte voor. 

 
6. Wordt maatschappelijk verantwoord ondernemen en de PSO-ladder opgenomen in de vesti-

gingsvoorwaarden voor ondernemingen in onze gemeente? Zo nee, kan dat alsnog gebeu-
ren? 
Nee, dit is momenteel geen onderdeel van de vestigingsvoorwaarden. We zijn op dit moment niet zo 
ver om de PSO-ladder op te laten nemen in de vestigingsvoorwaarden voor ondernemingen. 

 
7. Worden sociale ondernemingen ondersteund met bijvoorbeeld leningen of met barterover-

eenkomsten? Zo nee, kunnen we dit invoeren? 
Zie voorgaand antwoord. 

 
 
Met de beantwoording in deze brief beschouw ik de vraag als afgedaan. 
 
 
Hoogachtend, 

 

 

 

M.S. de Hoop BA 


