
Voorbereidingsmemo
meningsvormend

Aan: Raad
Van: Agendacommissie
Datum: 16 november 2022

Betreft 
O Collegebrief

O Informerend
O Agendering 

O na agendaverzoek
O Raad

Titel en datum van het stuk (+ link) / Onderwerp voor de sessie
Stand van zaken inbesteding schoonmaak (collegebrief 26 oktober 2022)
Stand-van-zaken-inbesteding-schoonmaak 

Ambtelijke contactgegevens voor technische vragen:
Hendrik Jan Withag (facilitair adviseur), 050 367 9367, Hendrik.jan.withag@groningen.nl 
Michiel Smit (bestuursadviseur weth Wijnja), 050 367 7622, michiel.smit@groningen.nl 

Korte samenvatting:
Juni vorig jaar besprak de raad het plan van aanpak inbesteding schoonmaak. In dit plan van aanpak 
staan de te doorlopen stappen om per 1 november 2023 tot een eigen schoonmaakorganisatie te 
komen. Hiermee geeft het college uitvoering aan de aangenomen motie van 16 december 2020 
waarin de raad het college verzocht de schoonmakers van gemeentelijke gebouwen zelf in dienst te 
nemen. De voorliggende brief informeert over de voortgang. Het project verloopt conform planning. 
Uit een peiling blijft dat een deel van de schoonmakers niet zal overstappen van Gom naar 
gemeente, om diverse redenen. Verder zal de gemeente – gezien de krapte op de arbeidsmarkt – 
actief moeten werven om voldoende gekwalificeerde medewerkers en teamleiders aan zich te 
binden. 

De fracties van SP en PvdA hebben verzocht om agendering van deze brief. Zij willen met de andere 
fracties en het college van gedachten wisselen over  de voortgang, de krapte op de  arbeidsmarkt en 
het vinden van voldoende gekwalificeerde schoonmaakmedewerkers en teamleiders, de verschillen 
CAO schoonmaak en gemeente, de overgang pensioenen, en de gemeentelijke invloed op beloning 
cruciale beroepen.

mailto:michiel.smit@groningen.nl
mailto:Hendrik.jan.withag@groningen.nl
https://gemeenteraad.groningen.nl/Documenten/Collegebrieven/Stand-van-zaken-inbesteding-schoonmaak


Wijze van behandeling 
Meningsvormende sessies zijn bedoeld voor het uitwisselen en met elkaar confronteren van 
meningen van de verschillende raadsfracties m.b.t. het genoemde onderwerp. Dit met het oog op 
het maken van een definitieve keuze in een later stadium, in de besluitvormende vergadering. 
Tijdens de meningsvormende fase stellen raadsleden alleen politieke vragen aan elkaar of aan het 
college en geven vooral aan waarom ze het wel of niet eens zijn met de uitgezette of voorgestelde 
lijn.  De  voorzitter kan tot  besluit van deze sessie,  ten behoeve van agendering in de volgende 
(besluitvormende) fase aan de deelnemers een conclusie van de bespreking voorleggen. 

Voor deze meningsvormende sessie is 90 minuten beschikbaar. Er wordt wel gebruik gemaakt van 
spreektijden. De maximum spreektijd per fractie bedraagt maximaal 4 minuten, exclusief 
interrupties. De voorzitter kan, bijv. vanwege de aanwezigheid van meerdere insprekers, de 
spreektijd per fractie ter vergadering inkorten.

Reden voor de keuze voor conform cq meningsvormend (indien van 
toepassing)
Agenderingsverzoek SP en PvdA

Voorgeschiedenis / dossier
Raad 16/12/20 met aangenomen motie: gemeenteraad/2020/16-december/16:30/Onderzoek-
MKBA-schoonmaakwerk-gemeente-Groningen-collegebrief-22-oktober-2020 

Politieke Woensdag 23/06/21 bespreking plan van aanpak: 
Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/23-juni/10:00/Plan-van-aanpak-inbesteding-schoonmaak-
collegebrief-2-6-2021 

Nadere informatie
nvt

https://gemeenteraad.groningen.nl/Vergaderingen/Politieke-woensdag-Dag-agenda/2021/23-juni/10:00/Plan-van-aanpak-inbesteding-schoonmaak-collegebrief-2-6-2021
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