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Beantwoording vragen fractie PvdA opnemen minimum uurloon in
aanbestedingen

Geachte mevrouw Oort,

We hebben van u op 25 april 2022 een aantal vragen ontvangen over het opnemen van een
minimum uurloon in aanbestedingen. Hieronder beantwoorden wij de door u gestelde vragen.

Vragen en beantwoording

Vraag 1
1. "Is het College bereid bij nieuwe aanbesteding en andere vormen van externe inhuur te

bedingen dat het personeel minstens 14 euro per ontvangt.

Vraag 2
2. "Is het College bereid in haar aanbestedingen de verplichting op te nemen dat het

personeel dat via een aanbesteding voor de gemeente werkt minimaal 14 euro bruto
ontvangt".

Antwoord op beide vragen:
Excuses voor de late beantwoording van de vragen. Door problemen met het zaaksysteem heeft dit
langer geduurd dan u van ons gewend bent.

Hoewel wij het principe van een deugdelijk minimumuurloon voor alle werknemers in Nederland
ondersteunen, is het antwoord op beide vragen 'neen'.

Als gemeente hebben wij geen bemoeienis met de interne bedrijfsvoering en het salarishuis bij
ondernemingen aan wie wij bijvoorbeeld via aanbestedingen, opdrachten verlenen. In
aanbestedingen wordt opgenomen dat een onderneming zich moet houden aan de voor de
betreffende branche van toepassing zijnde CAO {bijvoorbeeld de CAO VVT in het sociaal domein, of
de CAO schoonmaak voor de schoonmaak van kantoren). Wij hebben verder geen betrokkenheid,
rol of taak bij de inhoud van de betreffende CAO's en de daarin opgenomen minimumuurlonen. Dat
is een aangelegenheid tussen werkgevers en werknemers in de betreffende branche en niet van
opdrachtgevers en opdrachtnemers.



Goed opdrachtgeverschap met betrekking tot loon en arbeidsomstandigheden vinden wij belangrijk.
Wij verwachten van onze opdrachtnemers dat zij goed werkgever zijn, en nemen dit op in onze
aanbestedingen.

Wij gaan ervan uit hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord.

Met vriendelijke groet,

burgemeester en wethouders,

Ron Frerix

7
Ria Ankersmit
loco burgemeester

1 '
á/
Y


