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Onderwerp 

Gemeentebesluit kost vijftig inwoners Drechtsteden hun baan 

 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
De gemeente Drechtsteden heeft volledig onverwacht besloten om het schoonmaakcontract met 
haar schoonmaakleverancier Gom per 1 januari aanstaande te ontbinden. Daarmee verliezen circa 
50 inwoners uit de Drechtsteden-gemeenten hun baan. Wij vinden het belangrijk de 
maatschappelijke impact van dit besluit onder uw aandacht te brengen. 
 
De formele opzegging kwam 30 oktober jongstleden bij Gom binnen. Zonder vooraankondiging of 
nadere toelichting besloot de gemeente om de schoonmaak onder te brengen bij Drechtwerk, haar 
SW bedrijf. Hoewel ons bekend was dat de gemeente zich oriënteerde op een andere aanpak was 
ons tot het moment van opzegging volstrekt onduidelijk hoe deze er uit zou zien en per wanneer 
deze ingevoerd zou worden. Wat ons vooral verraste, is dat de gemeente kiest voor een invulling 
waarbij 50 inwoners hun baan verliezen die vervolgens worden ingevuld door medewerkers van 
het SW-bedrijf. Daarmee is er sprake van 100% arbeidsverdringing van de ene kwetsbare groep 
door de andere. 
 
Tot eind vorige week hebben wij gesprekken gevoerd met de gemeente, en hebben we er daarom 
voor gekozen om nog niet met berichtgeving naar buiten te treden. In de gesprekken zijn de 
standpunten over en weer toegelicht en wij hadden er vertrouwen in dat de gemeente als 
opdrachtgever met deze informatie haar maatschappelijke verantwoordelijkheid naar de vijftig 
getroffen inwoners zou nemen. 
 
Afgelopen vrijdag is ons duidelijk geworden dat de gemeente wil vasthouden aan de door haar 
aangekondigde invulling. De juridische aspecten zijn we nog aan het bekijken, daar hebben wij 
onze vraagtekens bij. Gezien deze situatie vinden wij het echter van belang u te informeren over 
het maatschappelijke effect dat het besluit voor vijftig inwoners van de Drechtsteden-gemeenten 
heeft.  
 
Graag zouden wij al deze mensen vervangend werk bieden. In deze regio is dit echter momenteel 
onvoldoende voorhanden. Wij zijn door de invulling vanuit de gemeente daarom genoodzaakt om 
collectief ontslag voor deze medewerkers aan te vragen.  
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Wij kunnen ons niet voorstellen dat de diverse fracties van de exacte consequenties op de hoogte 
zijn. Laat duidelijk zijn: Gom is niet tegen de aanvullende inzet van SW-medewerkers. Integendeel, 
ook bij de gemeente Drechtsteden zetten wij binnen het huidige schoonmaakcontract een 
aanzienlijk percentage SW-medewerkers in. De toekomstige invulling van de gemeente gaat echter 
ten koste van de mensen die momenteel het werk bij u verrichten. Mocht u van deze impact niet 
exact op de hoogte zijn geweest, dan verzoeken wij u hierover met de gemeente in contact te 
treden. Want in onze ogen moet er toch een invulling mogelijk zijn die én de participatie bevordert 
én voor deze vijftig medewerkers een beter perspectief biedt.  
 
Mocht u naar aanleiding van bovenstaande nadere informatie willen hebben, neemt u dan gerust 
contact met ons op onder telefoonnummer 010 - 298 11 44. 

 

 
Met bezorgde groet, 
 
 
 
 
Albert van der Meulen 

Algemeen Directeur Gom Schoonhouden 


