Geachte raadsleden,
Tijdens de oordeelsvormende raadsvergadering zijn een aantal technische vragen gesteld
over het Aanvalsplan Venlo Werkt. Naar aanleiding van uw vragen delen wij u het volgende
mede.

Vraag 1
U heeft vragen gesteld over de aanbestedingsprocedure van Manpower. Met name of hier
de juiste procedure is gevolgd.

Antwoord vraag 1
Er zijn een aantal varianten in de aanbestedingsprocedure mogelijk. Het reguliere
aanbestedingsrecht met als verplichting om eventueel onderhands, nationaal of Europees
aan te besteden. Er is een verlicht aanbestedingsregime waarbij in beginsel geen
aanbestedingsplicht bestaat. En er zijn een aantal uitzonderingsgronden waarbij er geen
aanbestedingsplicht is. Om te bepalen onder welke variant de dienstverlening van Manpower
valt, is het nodig om de opdracht te kwalificeren. Dit kan aan de hand van zogenaamde CPVcodes, dit is een basiswoordenlijst om het voorwerp van een opdracht te kunnen
kwalificeren.
De volgende CPV-codes zijn in onze optiek beschikbaar om de dienstverlening van
Manpower te kwalificeren:
79634000-7 Diensten voor loopbaanbegeleiding (arbeidsbemiddeling). Deze CPVcode is een reguliere aanbestedingsplichtige opdracht. De code staat niet (meer) op de lijst
van sociale en andere specifieke diensten (bijlage XIV van richtlijn 2014/24/EU (hierna te
noemen: bijlage XIV)).
79611000-0 Diensten voor sollicitatiebegeleiding. Deze CPV-code staat op de lijst
van sociale en andere specifieke diensten.
CPV-code 79611000-0 (diensten voor sollicitatiebegeleiding) is bij de dienstverlening van
Manpower van toepassing. CPV-code 79634000-7 (diensten voor loopbaanbegeleiding) past
meer bij het begeleiden van personen in bestaande arbeidsrelaties. Primaire doelstelling van
Manpower is immers statushouders adviseren, ondersteunen en intensief te begeleiden naar
passend werk.
Op basis van de beschikbare CPV-code 796110000-0 (diensten voor sollicitatiebegeleiding)
is vastgesteld dat de dienstverlening van Manpower kan worden gekwalificeerd als een
dienst die op bijlage XIV staat en dat het verlichte aanbestedingsregime van toepassing is.
Gelet op de uitgangspunten in de Aanbestedingswet (zie de artikelen 2.6a, 2.38 en 2.39) is
het (indien de opdrachtwaarde van Manpower kleiner is dan € 750.000 excl. BTW, wat
volgens de offerte van Manpower het geval is) toegestaan om de opdracht één op één te
gunnen. Tevens zijn er geen concrete aanwijzingen of andere feiten aanwezig waaruit blijkt
dat er sprake is van grensoverschrijdend belang (positieve/concrete interesse van een
buitenlandse onderneming voor de opdracht) met als gevolg dat de gemeente Venlo
verplicht is om het voornemen tot opdracht te publiceren zodat elke geïnteresseerde
onderneming kan meedingen naar de opdracht.
Wanneer een uitzondering aanwezig is binnen het aanbestedingsrecht brengt dit
vanzelfsprekend met zich mee dat de uitgangspunten in het inkoopbeleid niet van toepassing
zijn.
De conclusie is dat de gemeente Venlo in deze situatie naar eigen believen kan handelen en
de opdracht onderhands aan Manpower gunnen.

Vraag 2
Hoe wordt het bedrag van € 500.000 besteed?

Antwoord vraag 2
De extra middelen zullen met name besteed worden aan extra capaciteit om werkzoekenden
te begeleiden. Er worden daarom ook extra instrumenten ingezet (zoals bijvoorbeeld
opleiding, loonkostensubsidie, jobcoaching). Dit is echter sterk afhankelijk van de situatie van
de werkzoekende en de vraag van de werkgever.
Ook zullen we extra capaciteit inzetten op het transparant maken van het bijstandsbestand.
Volgens het aanvalsplan wordt bijvoorbeeld het diagnose instrument alleen ingezet voor de
nieuwe instroom. Met de extra financiële middelen zullen we dit uitbreiden naar het gehele
bijstandsbestand.

Vraag 3
Hoe wordt de € 500.000 in de begroting opgenomen?

Antwoord vraag 3
De € 500.000 wordt opgenomen in de vorm van een revolving fund, waarvan het de
bedoeling is dat dit zich zelf terugverdiend. Per kwartaal monitoren we de behaalde
resultaten en sturen we waar nodig bij. Er is een risicomelding gedaan voor een bedrag van
€ 500.000, wanneer het bedrag niet wordt terugverdiend.
Mochten er vragen ontbreken, horen we dat graag van u.
Met vriendelijke groet,
Bianca Verhoeven en Eveline Vogels

