
 

 

   

 

Interpellatieverzoek conform art. 40 van het Reglement van Orde 

Voor de raad van de gemeente Enschede op maandag 12 juni 2017 

Aanvragers  : Van der Velde (PvdA) en Van Luttikhuizen (SP) 

Geïnterpelleerde : Het College van B&W; wethouder H. van Agteren 

Onderwerp  : Goed werkgeverschap bewaakte fietsenstalling 

 

Omschrijving van het onderwerp waarover inlichtingen worden verlangd: 

In december 2016 zijn gebreken geconstateerd in de arbeidspositie van medewerkers van de 

bewaakte fietsenstalling. Daarop zijn door de SP en PvdA vragen ingediend conform artikel 38 van 

het Reglement van Orde. Beantwoording heeft plaatsgevonden op 7 maart 2017. 

Ondanks regelgeving en adequate kaderstelling vanuit de raad is de situatie ontstaan en blijven 

bestaan waarin medewerkers ten onrechte als vrijwilliger, met behoud van uitkering, 

werkzaamheden hebben uitgevoerd voor de gemeente Enschede (al dan niet in opdracht van), die 

moeten worden geclassificeerd als structurele werkzaamheden waarvoor reguliere beloning van 

toepassing is. 

In de periode december 2016 tot en met heden heeft het College van B&W van de gemeenteraad 

van Enschede de mogelijkheid en ruimte gekregen om een passende oplossing voor de onwenselijke 

situatie te vinden, met inachtneming van het feit dat zij verantwoordelijkheid draagt naar de 

medewerkers voor de ontstane situatie. De betreffende medewerkers is een tijdelijke 

arbeidsovereenkomst met tussenkomst van een payrollbedrijf aangeboden ter oplossing van de 

situatie. Ondanks het feit dat hen een goede oplossing is toegezegd. Ook is in de beantwoording van 

de Artikel 38-vragen aangegeven dat het College van B&W zorg draagt ‘mogelijke oplossingen te 

verkennen die tegemoetkomen aan de behoeftes van de betrokkenen’. 

De gekozen oplossing is voor de aanvragers reden tot het indienen van een interpellatieverzoek. De 

situatie die is ontstaat als gevolg van de aangeboden oplossing voldoet naar oordeel van de 

aanvragers niet aan hetgeen rechtvaardig en redelijk mag worden geacht om de volgende redenen: 

 Er is sprake van het aanbieden van tijdelijke arbeidsovereenkomsten, terwijl er a) sprake is 

van structureel werk waar structurele beloning bij hoort en b) medewerkers die reeds vele 

jaren werkzaam zijn op de betreffende functies. 

 Er wordt gebruik gemaakt van een payrollconstructie terwijl er, gelet op de 

arbeidsverhoudingen, een reguliere arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer 

plaats kan vinden. Al dan niet met aanvullende afspraken tussen gemeente en Twente 

Milieu, voortvloeiend uit het feit dat Twente Milieu de uitvoering heeft overgenomen van de 

gemeente.  



 

 

 De gemeente Enschede heeft een voorbeeldfunctie naar werkgevers in de stad en daar 

buiten, om een verantwoordelijkheid te nemen in het onder rechtvaardige en redelijke 

arbeidsvoorwaarden in dienst nemen van werknemers op wettelijk correcte grondslagen.  

 

 

Aanvragers hebben naar aanleiding van bovenstaande de volgende vragen: 

1. Hoe oordeelt de wethouder over de kwaliteit van de geboden oplossing in het licht van de 

noodzaak om als gemeente rechtvaardige en redelijke arbeidsvoorwaarden als uitgangspunt 

te hanteren?  

2. Deelt de wethouder de mening van aanvragers dat de situatie zoals ontstaan is geen 

rechtvaardige en redelijke oplossing biedt voor de medewerkers?  

3. Wat gaat de wethouder ondernemen om alsnog zorg te dragen voor een situatie die wel 

recht doet aan de verantwoordelijkheid van de gemeente bij het ontstaan van de situatie 

zoals geconstateerd eind 2016? 

4. Welke opdracht van de gemeenteraad heeft de wethouder nodig om er alsnog zorg voor te 

dragen dat er een situatie ontstaan waarin op redelijke wijze wordt omgegaan met de 

arbeidsvoorwaarden van medewerkers die voor de gemeente werken? 

 

Enschede, 9 juni 2017 


