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Initiatiefvoorstel GroenLinks, SP en 50PLUS
‘Inbesteden schoonmakers’ (NR 64)

In de commissie Mobiliteit en Financiën van 16 oktober is het Initiatiefvoorstel van GroenLinks, SP en
50PLUS over ‘Inbesteden schoonmakers’ besproken.
Naar aanleiding van de discussie in de commissie gaf mw. Pels van GroenLinks aan dat de indieners zich
zouden beraden over het al dan niet voorleggen van het Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten.
Mw. Pels heeft laten weten dat de indieners het Initiatiefvoorstel voorleggen voor bespreking in Provinciale
Staten 6 november.
Voor de volledige weergave van de discussie in de commissie zie onderstaand het concept verslag van dit
agendapunt.
6b. Initiatiefvoorstel GroenLinks, SP en 50PLUS ‘Inbesteden schoonmakers’
De voorzitter geeft het woord aan de indieners van het initiatiefvoorstel.
Mevrouw Pels (GroenLinks) verwijst naar de onderhandelingen bij het vorige Regeerakkoord. De PvdA eiste
dat de schoonmakers die de overheidsgebouwen schoonmaakten, weer in dienst zouden komen van de
Rijksoverheid, zodat zij meer zekerheid en betere arbeidsvoorwaarden zouden krijgen. Dit kreeg navolging in
de gemeente Amsterdam, waar de PvdA, SP en GroenLinks samen een initiatiefvoorstel indienden om de
schoonmakers weer in dienst te nemen.
Schoonmakers zijn een onmisbaar onderdeel van iedere organisatie. Ze verdienen een goede beloning en een
vast contract bij de provincie. Ze verdienen het om echte collega’s te zijn van de mensen die zij iedere dag op
hun werk tegenkomen.
Een aanbesteding zorgt ervoor dat werkgevers de prijs zoveel mogelijk willen drukken. Hierdoor komt er veel
druk op de lonen te liggen. De provinciale overheid moet het goede voorbeeld geven: niet uitbesteden tegen
de laagste prijs, maar inbesteden voor een fatsoenlijk loon.
Met dit initiatiefvoorstel willen de SP, 50PLUS en GroenLinks de schoonmakers een plek geven in de
organisatie, die zij verdienen. Graag horen de indieners hoe de andere fracties hier over denken.
De heer Yurdakul (D66) vindt het een sympathiek voorstel. Hij vraagt zich af of uitbesteden voor een
fatsoenlijk loon ook bespreekbaar is voor de indieners van het initiatiefvoorstel?
De heer Heijnen (CDA) zegt dat het altijd goed is wanneer de organisatie zich afvraagt of de manier van
inkopen de juiste is. Naar de inschatting van het CDA zijn de in het initiatiefvoorstel genoemde risico’s van
toepassing op de schoonmaakdiensten. Met de risico’s van het in gedrang komen van goed werkgeverschap
en de afhankelijkheid van de leverancier zou kunnen worden omgegaan. Volgens het CDA zijn dergelijke
zaken ook goed te regelen in een aanbesteding en is dat ook gebeurd. Het CDA kan zich dan ook vinden in
de analyse van Gedeputeerde Staten dat het insourcen van schoonmaakdiensten op dit moment geen
meerwaarde biedt. De vergelijking met de Rijksoverheid en de gemeente Amsterdam vindt de heer Heijnen
lastig. De schaalgrootte is daar heel anders.
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De uitgangspunten van het voorstel zijn prima. De provincie moet een goed werkgever zijn, maar naar de
mening van het CDA kan voor een nette prijs beter voor outsourcing worden gekozen.
De heer Ceder (ChristenUnie/SGP) spreekt zijn complimenten uit voor het voorstel. De fractie nam kennis van
de reactie van Gedeputeerde Staten. Daaruit blijkt dat het goed zit met het personeel in vaste dienst bij
Eurest. De ChristenUnie/SGP maakt zich wel zorgen over de looptijd van het contract. Dat kan voor
onzekerheid zorgen, vooral bij het gunnen van de opdracht aan een andere partij. Kunnen Gedeputeerde
Staten garanderen dat deze mensen een eerlijke oplossing aangeboden wordt in het geval van een andere
private partij?
De heer Den Uyl (PvdA) vindt het een sympathiek initiatiefvoorstel. Het antwoord van Gedeputeerde Staten is
zeer gedegen. Dankzij de strijd van de schoonmakers in de afgelopen jaren zijn er aanzienlijke verbeteringen
in de arbeidsvoorwaarden aangebracht. Het contract loopt nog een aantal jaren. Dit is een principiële zaak,
die moet worden geregeld bij de collegeonderhandelingen in 2019. De PvdA heeft sympathie, maar op dit
moment is het niet aan de orde.
Bij interruptie vraagt mevrouw Pels (GroenLinks) of de PvdA vindt dat in de vier tussengelegen jaren geen
politiek kan worden bedreven. Kan er dan niet op zoek worden gegaan naar een nieuwe meerderheid die
losstaat van de coalitie?
De heer Den Uyl (PvdA) zegt dat een akkoord is gesloten, waarin voor een periode van vier jaar bepaalde
zaken zijn afgesproken. De PvdA staat achter die afspraken. Het onderhavige initiatief vindt de PvdA een
typisch voorbeeld van wat ten principale aan de orde moet worden gesteld bij collegeonderhandelingen. Dan
moet niet alleen worden gekeken naar schoonmaak, maar ook naar aanliggende diensten, zoals
documentenbeheer, catering en beveiliging.
Mevrouw Visser (PvdD) zegt dat het zondermeer waar is dat outsourcing een verschrikking kan zijn en dat de
marktwerking in de schoonmaakbranche voor schrijnende situaties heeft gezorgd. Toch vraagt ze zich af of
dit bij de provincie aan de orde is. De schoonmaakmedewerkers hebben allemaal een vast contract. Degene
bij wie de PvdD navraag deed, is tevreden.
Hebben de initiatiefnemers de schoonmakers zelf middels een enquête om hun mening gevraagd?
Het contract met Eurest loopt tot 1 december 2019. Het contract dat deze medewerkers bij de provincie
zouden krijgen per 1 januari 2020 is geen ambtelijke aanstelling, maar een regulier arbeidscontract. Wat
schieten zij er per saldo mee op? Zaken als reiskostenvergoeding, vakantiegeld, ziektedagen,
eindejaarsuitkering en het in dienst nemen van mensen met een arbeidsbeperking kunnen in de volgende
aanbesteding toch worden meegenomen in de eisen?
De heer Deen (PVV) vertelt dat de PVV zich helemaal kan vinden in het duidelijke advies van Gedeputeerde
Staten. De fractie steunt de woorden van de heer Heijnen van het CDA volledig.
De heer Van Straaten (VVD) meldt dat de VVD het een sympathiek voorstel vindt. De fractie ziet geen
aanleiding om over te gaan tot het zelf in dienst nemen van de schoonmaakmedewerkers. Voor de
argumentatie wordt verwezen naar de inhoud van de notitie van Gedeputeerde Staten.
De indieners constateren ook dat het kostenverhogend is. Het vereist veel organisatie van de provincie zelf.
De arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in de schoonmaakbranche zijn de laatste jaren sterk verbeterd.
Door de branche breed is de Code Verantwoordelijk Marktgedrag getekend en zijn social returnafspraken
gemaakt met de dienstverlener. Wat de VVD betreft is er geen enkele aanleiding om iets te veranderen aan de
huidige situatie.
Gedeputeerde Loggen vertelt dat er meer speelt dan alleen het in vaste dienst nemen van deze medewerkers.
Dit is een principieel vraagstuk, dat in relatie staat met het volgende agendapunt: hoe moet worden
omgegaan met de outsourcing van diensten? De provincie koos er het afgelopen decennium voor om te
veranderen naar een regieorganisatie. De provincie focust zich op haar kerntaken. Dat is een principiële
keuze geweest. Als breder wordt gegaan dan de kerntaken, dan horen daar ook de bijbehorende budgetten
bij. Wanneer de medewerkers in vaste dienst worden genomen, wordt een ander beloningsregime van kracht
en komen er andere kosten bij, zoals de kosten voor materialen en het onderhoud daarvan. Voorafgaande
aan een dergelijke discussie moeten Provinciale Staten zich de principiële vragen stellen welke organisatie de
provincie wil zijn, welke identiteit zij heeft en welke taken tot de kerntaken behoren en welke extra taken
zijn.
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Tweede termijn:
De heer Hoogervorst (SP) vertelt dat de indieners blij zijn dat iedereen het een sympathiek voorstel vindt. De
indieners hopen dat stappen worden gezet in dezen. De PvdA wordt geadviseerd om door te pakken en deze
provincie en andere provincies te betrekken in de navolging van haar goede actie om schoonmakers bij het
Rijk en de gemeente Amsterdam weer in dienst te nemen. De collegeonderhandelingen zijn in 2019. Het
contract loopt in 2019 af. In het kader van het zorgvuldigheid moet de provincie ruim van te voren aangeven
dat het contract wordt opgezegd.
In theorie is het mogelijk dat een medewerker van een schoonmaakorganisatie elk jaar bij een ander bedrijf in
dienst moet, met de bijbehorende eisen. Op het gebied van arbeidsvoorwaarden blijven zij in een kwetsbare
positie.
Mevrouw De Meij (50PLUS) verwijst naar de uitspraak over de vraag wat voor soort provincie Noord-Holland
wil zijn. 50PLUS heeft daar een ander beeld bij. 50PLUS was niet aanwezig bij de collegeonderhandelingen.
Het is prettig als voor het aflopen van de collegetermijn kan worden gediscussieerd over het onderwerp.
Gedeputeerde Staten kunnen niet garanderen dat de arbeidsvoorwaarden ongewijzigd blijven als er een
andere private partij de opdracht gegund krijgt. Dan ontstaat eenzelfde situatie als bij de brugwachters.
Mevrouw De Meij vindt het een vreemde vraag van de ChristenUnie-SGP.
Gedeputeerde Loggen legt uit dat de schoonmakers in dit geval onder een overgangsregeling zouden vallen.
Dat is dus anders als bij de brugwachters. De schoonmaakmedewerkers zouden met behoud van hun rechten
overgaan naar hun nieuwe werkgever. De provincie heeft dat voornemen niet. Het contract loopt tot 2019,
maar kan jaarlijks verlengd worden. De provincie is uitermate tevreden over deze aanbieder. Als de provincie
dat contract zou willen verlengen, dan zal dit worden meegenomen in de komende coalitieonderhandelingen.
De gedeputeerde schetst het loopbaanperspectief dat de betreffende medewerkers wordt geboden, wanneer
de provincie hen in dienst zou nemen. Ze zullen onderdeel gaan uitmaken van een groep mensen van circa 15
tot 25 personen. Het gaat over 9,7 fte. Het perspectief is dan niet erg breed. Wanneer zij zijn ingebed in een
veel grotere organisatie dan hebben zij wel een loopbaanperspectief.
Mevrouw Pels (GroenLinks) bedankt de commissieleden voor hun sympathie. De indieners hoorden een ander
verhaal. Iemand wilde zich ziekmelden en moest persoonlijk komen. Degene werd verteld dat nu hij of zij er
toch was hij of zij wel aan het werk kon.
De indieners van het initiatiefvoorstel vinden het jammer dat de PvdA zich er nu niet hard voor maakt. Ze
verwachten des te meer van de PvdA in de volgende onderhandelingen.
De indieners zullen overleggen of zij met het initiatiefvoorstel in Provinciale Staten willen terugkomen.
De voorzitter concludeert dat de indieners van het initiatiefvoorstel zich beraden of zij met hun voorstel in
Provinciale Staten terugkomen.

