Motie schoonmakers in dienst van de gemeente
De Raad van de Gemeente Groningen, in vergadering bijeen op 16 december 2020, besprekend het
onderzoek (MKBA) schoonmaakwerk gemeente Groningen
Constaterende dat:
 De huidige aanbesteding voor het schoonmaakwerk bij de gemeente Groningen afloopt in
november 2021;
 In opdracht van de gemeente Groningen door TwynstraGudde een onderzoek is uitgevoerd
naar de kosten en baten van het in- en aanbesteden van het gemeentelijk schoonmaakwerk;
Overwegende dat:
 Schoonmakers belangrijk werk doen en er voor schoonmakers op het gebied van goede
arbeidsvoorwaarden, zekerheid en een fatsoenlijk loon nog veel ruimte is voor verbetering;
 Door middel van sociaal aanbesteden de positie van schoonmakers wordt verbetert als
aanvullende voorwaarden worden gesteld op het gebied van werkdruk verlagende
maatregelen, inzet op dagschoonmaak en doorgroeimogelijkheden/werkplezier;
 Bovengenoemde zaken beter en met meer zekerheid geregeld kunnen worden door het in
dienst nemen van schoonmakers door de gemeente zelf;
 Het in dienst nemen van schoonmakers de primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden
verbeterd. Zo kunnen schoonmakers in gemeentelijke dienst er in netto loon tot 2204 euro
per fte op jaarbasis op vooruit gaan;
 Uit tevredenheidsonderzoeken die zijn uitgevoerd blijkt dat op plekken waar schoonmakers
in overheidsdienst zijn gekomen de rapportcijfers voor werktevredenheid zijn gestegen van
6,5 tot bijna een 9.
 In het coalitieakkoord staat dat de gemeente zelf modelwerkgever is, zorgt voor een divers
samengesteld personeelsbestand en schoonmakers een gelijkwaardige plek in de
gemeentelijke organisatie verdienen;
Spreekt uit dat:
 De positie van schoonmakers verbeterd dient te worden en schoonmakers een
gelijkwaardige positie in de organisatie verdienen. Daarom dient de gemeente de
schoonmakers in dienst nemen en daarvoor de benodigde middelen beschikbaar te stellen;
Verzoekt het college:
 De positie van schoonmakers aanzienlijk te verbeteren en daarbij zo snel als met een
zorgvuldig proces, uitvoeringstechnisch en redelijkerwijs mogelijk is schoonmakers in dienst
van de gemeente te nemen;
 Voor het in dienst nemen van schoonmakers de komende tijd alles in het werk te zetten en
de raad hierover, alsmede ook het tijdspad, periodiek- en in ieder geval in Q1 2021 te
informeren;
 Met een voorstel te komen hoe de financiële consequenties in 2021 en verder worden
verwerkt;
en gaat over tot de orde van de dag.
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