
Verordening uitsluitend recht Avres

De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam;

gezien het voorstel van het college van de Burgemeester en Wethouders van 1 november 2022,  
zaaknummer 2022-0164151;

overwegende dat;
- de lopende overeenkomsten van rechtswege aflopen en de gemeente Hardinxveld-

Giessendam op dit moment geen deelnemer is in de Gemeenschappelijk Regeling Avres 
(hierna: Avres) die directe gunning aan Avres mogelijk maakt;

- het aan het werk houden van de kwetsbare doelgroep bestaande uit mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt een van de verantwoordelijkheden van de gemeente is; 

- Avres op dit moment de in deze overeenkomst genoemde werkzaamheden al jarenlang 
uitvoert en voor deze doelgroep continuïteit van groot belang is. Werken onder dezelfde 
omstandigheden met zo min mogelijk veranderingen is daarin cruciaal. 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, artikel 18 van richtlijn 2004/18 en artikel 17 van het 
Besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten;

besluit:

vast te stellen de navolgende: 

Verordening alleenrecht Avres inzake schoonmaak, beheer en 
onderhoud buitenruimte en inkoop beplanting

Artikel 1
Aan de Gemeenschappelijke regeling Avres wordt, bij uitsluiting van andere hiervoor in aanmerking 
komende partijen, het recht voorbehouden de volgende werkzaamheden te verrichten ten behoeve 
van de gemeente Hardinxveld-Giessendam:

1. het uitvoeren van nader te omschrijven schoonmaakwerkzaamheden van het gemeentehuis, 
gemeentewerf, schaftplaatsen van de gemeentelijke begraafplaatsen, sporthal Wielewaal en 
sporthal Appelgaard en andere dislocaties die eigendom zijn van de gemeente Hardinxveld-
Giessendam en die zijn opgenomen op de als bijlage 1 van deze verordening gevoegde lijst. 
Het college is bevoegd om de lijst vast te stellen en te wijzigen;

2. het uitvoeren van de als bijlage 2 bij deze verordening gevoegde lijst van nader  omschreven 
werkzaamheden in het kader van het beheer en onderhoud van de buitenruimte binnen het 
grondgebied van de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Het college is bevoegd om de lijst 
vast te stellen en te wijzigen;

3. het, voor zover mogelijk, leveren van groen beplanting voor het aanleggen en aanpassen van 
het openbaar groen.

Artikel 2
1. Bij de prijsafspraken wordt door beide partijen de marktconformiteit in prijs-

kwaliteitverhouding bewaakt.
2. De Gemeenschappelijke regeling Avres als uitvoerder van de sociale werkvoorziening is 

verplicht marktconforme tarieven te hanteren.



3. De Gemeenschappelijke regeling Avres is verplicht bij de uitvoering van haar werkzaamheden
in het kader van deze verordening, toepassing te geven aan het (Europese) 
aanbestedingsrecht.

4. Concrete afspraken over de inhoud en uitvoering van de in artikel 1 genoemde 
werkzaamheden alsmede over de daaraan te stellen kwaliteitseisen en de daarvoor in 
rekening te brengen kosten worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 3
Deze verordening wordt aangehaald "Verordening uitsluitend recht Avres".

Artikel 4
Deze verordening treedt in werking op de dag na bekendmaking van de verordening. 

Ondertekening

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2022.

De griffier,   De voorzitter,

Annemarie van der Ploeg. Dirk Heijkoop. 



Bijlage 1  Lijst van locaties schoonmaakwerkzaamheden

1. Gemeentehuis, Raadhuisplein 1;
2. Gemeentewerf, Schrank 6;
3. Schaftplaats begraafplaatsen, te weten:

a. Begraafplaats Kromme Gat, Kromme Gat 12;
b. Begraafplaats Tiendweg, Tiendweg 15;
c. Begraafplaats Spindermolen, Kerkweg 39;

4. Sporthal Wielewaal, Cornelisweer 2;
5. Sporthal Appelgaard, Bellefleur 1.



Bijlage 2  Lijst van werkzaamheden beheer en onderhoud buitenruimte

Laagdrempelige werkzaamheden ten behoeve van het gemeentelijk groenonderhoud geschikt voor 
het verrichten door de beoogde doelgroep zoals het schoffelen van plantvakken.


	Artikel 4

