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BETREFT  Juridische aspecten quasi inbesteden Tomin 

 

Geachte dames en heren, 

 

 

In de Audit- en rekeningcommissie van 22 februari 2018, is bij de bespreking van punt 3. 

managementletter interim controle het volgende toegezegd:  

 

Op de vraag over de juridische aspecten en structuurwijziging van Tomingroep, waardoor quasi 

inbesteden van opdrachten van de gemeente Hilversum aan Tomingroep mogelijk is, zegt wethouder 

Jaeger toe dat hij de raad zal informeren met een RIB over de juridische aspecten die quasi inbesteden bij 

de Tomingroep mogelijk maken. (T18/ 49) 

 

Het college heeft in juli 2017 ingestemd met het onderzoek door de Tomingroep naar de juridische 

mogelijkheden van het quasi inbesteden van gemeentelijke opdrachten bij de Tomingroep. Hiervan is de 

raad middels een RIB op 20 juli 2017 op de hoogte gesteld(RIB 2017-52). De directie van de Tomingroep 

heeft Legal Tree onderzoek laten doen naar de mogelijkheden om quasi inbesteden mogelijk te maken. In 

de Aanbestedingswet 2012 is de mogelijkheid behouden om opdrachten te mogen voorbehouden aan het 

eigen sociaal werkbedrijf. Maar wel onder strenge voorwaarden: zo mag in het bedrijf geen privé kapitaal 

gemoeid zijn, moet worden voldaan aan een meerendeelscriterium van 80% uit gemeentelijke opdrachten, 

en gelden voorwaarden aan toezicht: de gemeente moet in staat zijn direct toezicht uit te oefenen op het 

naleven van deze voorwaarden. Gebleken is, dat er werd voldaan aan het eerste en laatste criterium, maar 

in geval van schoonmaak werd niet voldaan aan het meerendeelscriterium. Onderhoud van de openbare 

ruimte en het gemeentelijk groen voldeden hier wel aan, hier is een contract met SBS BV voor afgesloten 

en SBS BV voldoet aan alle drie de criteria voor quasi inbesteden. 

 

Tijdens de buitengewoon algemene vergadering van 14 december 2017 is ingestemd met het aanpassen 

van de juridische constructie om quasi inbesteden mogelijk te maken. In de gewijzigde situatie worden 

gemeentelijke opdrachten uitgevoerd vanuit SBS BV. Deze vennootschap voldoet aan alle drie de criteria 

die quasi inbesteden mogelijk maken.  De gemeenten in de Tomingroep kunnen derhalve op basis van 

quasi inbesteden rechtstreeks gemeentelijke opdrachten aan SBS BV gunnen. Hiervoor was een wijziging 

in de statuten van SBS BV noodzakelijk, waarbij artikel 1.2 “doel van de vennootschap” is verruimd met 

de uitvoer van facilitaire dienstverlening. De statuten van SBS BV zijn op 19 december 2017 gewijzigd. 

Hiermee is de formele stap gezet om per 1 januari 2018 in te mogen besteden. SBS BV gaat zowel 

groenopdrachten als schoonmaakopdrachten voor de deelnemende gemeenten uitvoeren. 
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Vervolg 

De tijdelijk afgesloten contracten schoonmaak en onderhoud van de openbare ruimte en het gemeentelijk 

groen lopen per 30 juni 2018 af. De voorbereidingen lopen om voor schoonmaak en onderhoud van de 

openbare ruimte en het gemeentelijk groen tijdig een nieuw contract met SBS BV af te sluiten. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

M.W. Jaeger 

Wethouder Financiën 


