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In de woonagenda wordt een hele lijst benoemd van voornemens om deze woonagenda uit te voeren. De 
gemeente geeft aan garant te willen staan om de aanjager te zijn van de uit te voeren werken. Zij wil dit doen 
door middel van diverse subsidie mogelijkheden en garantstellingen.  
 
De SP fractie is het eens met het College dat zij een voortrekkers rol wenst te vervullen, en ook vindt de SP 
het een goed voornemen om bij aanbestedingen te kijken naar bedrijven in de regio. Dit laatste kan een 
enorme stimulans zijn om de regionale werkgelegenheid in de bouwsector uit het slop te halen, en eventueel 
te houden. We slaan daarmee twee vliegen in een klap: werkloze bouwvakkers kunnen weer aan de slag (wat 
weer uitkeringen bespaart), en de maatschappelijke behoefte aan betaalbare woningen wordt gerealiseerd. 
 
Dit betekent echter niet dat we hiermee een situatie moeten gaan scheppen waarbij prijs ten onder gaat aan 
kwaliteit!  
 
Omdat Roosendaal wil dat het goed wonen en leven is, is het ook een belangrijk criteria dat we in 
ogenschouw nemen dat zich achter elke bouwactiviteit ook mensen bevinden.  
 
De SP vindt dat in het kader van deze woonagenda de gemeente een ijzersterk wapen in handen heeft om 
het gunning beleid zo danig te maken dat er op een nette manier gewerkt kan worden.  
 
Wettelijke regelingen en afspraken tussen cao partijen bieden hierin een oplossing om te komen tot 
verantwoord en sociaal beleid op te zetten ter voorkoming van uitwassen op de arbeidsmarkt. 
 
Onlangs is in de tweede kamer de Wet Aanpak Schijnconstructies (WAS) unaniem aangenomen en 
aangeboden aan de eerste kamer (vermoedelijke datum van ingang 1 juli 2015). Met dit handvat heeft en kan 
de gemeente er op toezien dat mensen op een eerlijke manier hun boterham kunnen verdienen.  
 
De gevolgen van deze Wet kan ook voor de gemeente op financieel gebied verstrekkend zijn, als het gaat 
over de aansprakelijkheid als er iets fout gaat in de keten van aannemers. 
 
Ondanks alle regelgeving zijn er gemeenten in Nederland die zich aan hun verantwoordelijkheid onttrekken 
en daar publiekelijk op zijn aangesproken. Roosendaal als sociale stad van de menselijke maat kan in deze 
een voorbeeldrol vervullen om stringent er op toe te zien dat alles verloopt zoals het behoort. 
 

Toelichtende vragen  
 
Vraag 1) 
Is het college op de hoogte dat er diverse partijen zijn die zich bezighouden met het toezien en naleving van 
wettelijke regelgeving op het gebied van arbeidsvoorwaarden? Zo ja kan het College aangeven hoe zij 
hiermee rekening gaat houden en hoe dit ingepast gaat worden in de Woonagenda? 
 
A) Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (voorheen Arbeidsinspectie). 
B) Technisch Bureau Bouwnijverheid (TBB). 



C) Stichting Naleving Cao voor Uitzendkrachten (SNCU). 
D) Bureau handhaving en naleving FNV. 
E) Vakbeweging  
 

Vraag 2) 
 
Is het college bekend dat de WAS ook financiële gevolgen kan hebben voor opdrachtgevers? En er wordt een 
grotere verantwoordelijkheid gelegd bij opdrachtgevers om toe te zien dat onder meer de 
arbeidsvoorwaarden volledig nageleefd worden. Kan het college aangeven of en op welke wijze daarmee 
wordt omgegaan? 
 

Vraag 3) 
 
Is het college bereid om in het aanbesteding- / vergunningsbeleid op te nemen dat bedrijven die zich niet aan 
wet en regelgeving houden uitgesloten worden om voor bepaalde periode niet meer in aanmerking te komen 
voor een gunning tot uitvoeren van werken in de gemeente? wij kunnen niets uitsluiten tenzij gerechtelijke 
uitspraak. Bibob.  
 

Vraag 4) 
 
Is het college bereid om in het aanbesteding- / vergunningsbeleid vast te leggen dat toezicht volledig bij 
sociale partners berust, en deze ook altijd vrije toegang hebben tot de bouwplaats om dit toezicht uit te 
voeren?  
 

Wij beantwoorden de vragen als volgt: 
 
Vraag 1 
Ja, het college is evenals u hiervan op de hoogte. Dit is geen taak voor de gemeente maar voor de door u genoemde 
organisaties. Dit wordt dan ook niet als actie ingepast in de woonagenda. 
 
Vraag 2 
Ja, het college is bekend met het feit dat de WAS ook financiële gevolgen kan hebben voor opdrachtgevers. Deze risico’s 
worden beheerst door het aanvragen van de bibob-toets bij aanbestedingen en door afspraken en 
beschermingsconstructies hiervoor te bedenken in het overleg met Bouwend Nederland. 
 
Vraag 3 
Wettelijke regelgeving staat de door u gevraagde actie in de weg. Het hebben van een negatieve bibob-toets is in feite 
het enige instrument om ondernemers voor een gunning uit te sluiten. Daarnaast kunnen ondernemers alleen worden 
uitgesloten indien de rechter op ons onderbouwd verzoek een gerechtelijke uitspraak tot uitsluiting doet.  
 
Vraag 4 
Het college kan dit wel in haar aanbesteding- en vergunningenbeleid opnemen maar kan hier niet op handhaven. De 
toegang tot de bouwplaats is vanuit het verzekeringsrisico een verantwoordelijkheid van de ondernemer. Gedurende het 
werk is en blijft de ondernemer de eigenaar van het werk en volgt de eigendomsoverdracht naar de gemeente pas bij de 
oplevering van het werk. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Toine Theunis 


