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13 Blz.2 van 4:  derde uitgangspunt  :(afgezien van 
ergerlijk  Engels) legt  u dat  begrip SRO eens goed 
uit,  a.u.b. in  het Nederlands als het even kan.

Met  Social return  on investment  wordt  ook wel de term 
Maatschappelijk  verantwoord ondernemen bedoeld.
Het  gaat hierbij  om de vraag wat  willen  we als gemeente vastleggen 
over de inzet van mensen met een grotere afstand tot  de 
arbeidsmarkt  bij  gecontracteerde of gesubsidieerde partners. 
Hierbij  kan ook gedacht worden aan aanbestedingsopdrachten, 
waarin  nadere regels worden opgenomen. Bijvoorbeeld bij  een 
aanbesteding van schoonmaakdiensten , dient  een x% van de 
werknemers te bestaan uit  mensen met een afstand tot  de 
arbeidsmarkt.  Op deze wijze worden bedrijven gestimuleerd tot  een 
vorm van Maatschappelijk  verantwoord ondernemen, door mensen 
in  dienst  te nemen, die anders constant  buiten de boot vallen als ze 
solliciteren.
Contract  compliance houdt  in  dat  "de overheid bij  het verstrekken 
van opdrachten, het inkopen van producten en diensten de voorkeur  
geeft aan die ondernemingen die zich maatschappelijk  verantwoord 
gedragen."

14 WWB verordeningen: de bijstand voor 
‘inwonenden’ wordt  afgeschaft. Wie vallen er 
onder dat begrip? Kinderen of ook verdere 
familie? En wat  zijn  de consequenties v.w.b. de 
hoogte van de bijstand van het gezin? Mensen 

Dit  zijn  kinderen en andere familieleden in  de eerste graad. 
Het  inkomen van de inwonende telt  mee voor het gezinsinkomen. 
Zolang het inkomen onder de geldende bijstandsnorm blijft  dan 
blijft  het recht  op bijstand bestaan.



met een uitkering  kunnen verplicht  worden door 
het college om onbeloond maatsch.nuttige arbeid 
te verrichten: kunnen verenigingen of 
instellingen opteren voor inzet van deze mensen?

Over het al dan niet  verplichten van het verrichten van onbeloonde 
arbeid en hoe dit  dan vorm gegeven moet worden wordt  nog 
nagedacht. 

 15 Klachtencie. Is het verstandig dat  het college zelf 
de leden benoemt? 

Het  is gebruikelijk  dat  het college leden van dergelijke commissies 
benoemt. Het  betreft  hier  een klachtencommissie die klachten over 
de handelwijze  van woningcorporaties behandelt,  niet  de 
gemeentelijke rol  dus.


