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Geachte Raads- en collegeleden,

"De kwaliteit van de openbare ruimte met daarbinnen het straatwerk is uw visitekaartje
naar de burger " schreven wij u vorig jaar. In deze brief zijn wij uitvoerig ingegaan op de
noodzaak om op het gebied van kwaliteit en wetgeving als gemeenten en SEB samen te
werken.

Met name deden wij, in overleg met de vereniging Stadswerk Nederland, een beroep op u
te bevorderen dat de bestratingbedrijven die in uw gemeente werk uitvoeren SEB- erkend
zouden zijn, en dus garant staan voor goed werk, maar bovenal voor goede
werkomstandigheden voor de in de branche werkende straatmakers.

i
Dat dit nog altijd veel te weinig gebeurt - van de veelal kleine bestratingbedrijven (1.200 • !
ondernemingen met personeel) is slechts 10% in het bezit van een SEB erkenning - werd §[
dinsdag 13 november jl. in radio- en tv-uitzendingen helaas nog eens onderstreept. *
Samengevat luidde de berichtgeving:

De arbeidsinspectie heeft ruim 380 locaties gecontroleerd, waarvan meer dan de helft de
regels op het gebied van de arbeidsomstandigheden (gezondheidseisen, tilvoorschriften
e.d.) niet naleefde. 40 gemeenten zijn aangeschreven omdat zij - als verantwoordelijke
opdrachtgever - hierop niet hadden toegezien, of zelfs het foutief werken hadden
bevorderd.

Wij vinden dit een teken aan de wand en willen u, namens vertegenwoordigers van
opdrachtgevers (Stadswerk) en opdrachtnemers (SEB) nogmaals wijzen op onze
gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Concreet houdt dit in dat de SEB zorgt voor een goede naleving van de bepalingen van de
Erkenningsregeling en de gemeenten zorgen voor een goede basis voor naleving van de
regelgeving. En dit is meer dan alleen maar het opnemen van besteksbepalingen.

Stadswerk en SEB zijn - hierin ondersteund door de VNG - van mening dat alleen een
verplichte SEB erkenning tot dit resultaat kan leiden.
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Wij verzoeken u dan ook te willen bevorderen dat uw gemeente de eis tot SEB erkenning bij de
uitbesteding van bestrating(werken) in de bestekken opneemt.
De SEB kan dan zorgen voor nakoming van alle eisen die op dit gebied worden gesteld.
Werkomstandigheden en kwaliteit kunnen dan beter worden gegarandeerd en dat is in ons
aller belang.

Door het terugsturen van bijgevoegde bereidverklaring kunt u meewerken om dit doel breed te
bereiken. Stadswerk en SEB zullen u dan nader informeren over de wijze van implementatie en
de uitvoering in de praktijk.

Ten overvloede wijzen wij u er op dat aan deze regeling voor de gemeenten geen kosten zijn
verbonden en volgens de NMA geen concurrentievervalsing optreedt.

Mogen wij op uw medewerking rekenen?

Met vriendelijke groet,
STICHTING ERKENNING VOOR VERENINGING STADSWERK NEDERLAND
HET BESTRATINGSBEDRIJF (SEB)

J. de Pender
voorzitter
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Stadswerk

Bereidverklaring

"Werken aan gezonde arbeidsomstandigheden van de straatmaker"

Ondergetekende:

vertegenwoordigend de Gemeente.

verklaart hierbij dat de Gemeente het gestelde in de brief met betrekking tot
het realiseren van kwalitatief goed straatwerk door straatmakers,
met in achtneming van voor hen goede werkomstandigheden en volgende de
richtlijnen van de Arbeidsinspectie, onderschrijft.

Hiertoe wil zij graag in contact treden met Stadswerk en de Stichting Erkenning
voor het Bestratingsbedrij f (SEB) om nader geïnformeerd te worden over de
implementatie en uitvoering van het hierboven genoemde in de praktijk.

Datum

Handtekening

Adresgegevens:

Gemeente

Postadres

Postcode

Plaats


