
 

 

Apeldoorn, 3 mei 2019 

 
 
Schriftelijke vragen van de fractie van D66 Apeldoorn betreffende faire beloning, ingevolge artikel 34 
van het Reglement van Orde van de raad. 
 
Geacht college, 

De afgelopen maanden heeft de fractie van D66 Apeldoorn onderzoek gedaan naar de beloning van 
medewerkers die werken bij de bedrijven die door de gemeente Apeldoorn worden ingehuurd en de 
door de gemeente gecontracteerde (zorg)aanbieders. Ons is daarbij het volgende opgevallen: 

- ondanks een doorlopende opdracht worden medewerkers regelmatig na twee jaar ontslagen om te 
voorkomen dat medewerkster vast in dienst komen (taxivervoer) 

- er wordt gewerkt met uitzendconstructies waardoor de CAO-beloning wordt ontweken 
(taxivervoer) 

- door bemiddelaars van ZZP’ers worden marges van meer dan 40% gemaakt op het uurtarief (zorg) 

- Het tarief van een aantal ZZP’ers was zodanig afgeroomd dat daar onmogelijk een AOV of pensioen 
van betaald kon worden (zorg) 

- In de vier grootste steden van Nederland zien we een ontwikkeling dat medewerkers via 
platformbedrijven worden ingezet, daar is helemaal geen sprake van sectorale afspraken over 
beloning van medewerkers 

Wij zijn van mening dat de gemeente Apeldoorn professionele opdrachtgeverschap zou moeten 
stimuleren, waarbij niet alleen de prijs leidend is voor de keuze van gecontracteerde organisaties en 
ingehuurde bedrijven. Daarin zou de gemeente Apeldoorn het belang van faire beloning moeten 
onderschrijven zodat er geen sprake meer is van een toenemende mate van arbeidsuitbuiting van 
medewerkers van de door haar gecontracteerde (zorg)organisaties en ingehuurde bedrijven. Naar 
aanleiding van het voorgaande stelt D66 Apeldoorn graag de volgende vragen aan het college: 

 - Herkent het college de door ons geschetste signalen? 

 - Zo nee, wat is het beeld van het college als het gaat om de (faire) beloning van medewerkers van 
de door de gemeente gecontracteerde (zorg)organisaties en ingehuurde bedrijven?  

- Zo ja, wat is het college van plan hier aan te doen? 

 - Ziet het college meer mogelijkheden dan alleen aanscherpen inkoopvoorwaarden om bedrijven te 
stimuleren om fair te belonen? 

 - Ziet het college wat betreft medewerkers die via platformbedrijven worden ingezet uitdagingen om 
proactief te sturen op faire beloning? 

De fractie van D66 Apeldoorn, 

Maria Camacho 
Robert van Vliet 








