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Weert, 20 maart 2015

Onderwerp : Deelopdracht "Uitvoerende taken Openbaar gebied"

Beste meneer, mevrouw,

Op de agenda van de vergadering van uw raadscommissie Ruimte van 17 maart jl. stond
het onderwerp Bestuursopdracht Samenwerken en uitbesteden, deelopdracht "Uitvoerende
taken in het openbaar gebied" geagendeerd. Echter de door ons opgelegde geheimhouding
alsmede de vraag of de concept-concessieovereenkomst alvorens collegiale besluitvorming
niet eerst voor wensen en bedenkingen aan uw raad had moeten worden voorgelegd, was
voor uw raadscommissie aanleiding het agendapunt niet te behandelen. Ten aanzien van
bovengenoemde twee punten is door uw raadscommissie om een nadere toelichting
gevraagd.

In deze brief wordt u geïnformeerd over de twee genoemde punten en de overwegingen
van het College van B&W en verzoeken u om het raadsvoorstel voor behandeling aan de
gemeenteraad voor te leggen.

Geheimhouding rapportage
Bij het raadsvoorstel RAD-001081 zijn een tweetal bijlagen onder geheimhouding
bijgevoegd. Het betreft het eindrapport en de concept-concessieovereenkomst, beide met
financiële informatie. Deze financiële informatie kon ons inziens om redenen van
zorgvuldigheid niet in openbaarheid uitgewisseld worden. Zowel de gemeente als de
betreffende marktpaftij zouden van openbaarmaking nadeel kunnen ondervinden.
Naar aanleiding van de gevoerde discussie in de commissievergadering hebben wij
besloten een openbare versie van het eindrapport "uitvoerende taken openbaar gebied
fase III" beschikbaar te stellen. De gepresenteerde financiële gegevens zijn resultaten op
hoofdlijn waardoor gevoelige contractuele bedrijfsvoering informatie niet tot op detail te
herleiden is.
In de bijlage is de aangepaste versie van het eindrapport opgenomen zodat u gebruik kunt
maken van de relevante informatie voor de inhoudelijke behandeling van het
raadsvoorstel. Wij zijn tot deze overweging gekomen omdat ook wij de informatie zoveel
als mogelijk in openbaarheid met de gemeenteraad willen delen.

Wensen en bedenkingen met betrekking tot concessieovereenkomst
De vraag is gesteld of wij de concept-concessieovereenkomst alvorens collegiale
besluitvorming niet eerst voor wensen en bedenkingen aan uw raad hadden moeten
voorleggen.

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weeft

Telefoon: 14 0495 of (0a95) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweert



Met betrekking tot de positie van uw raad in het licht van artikel 169 lid 4 Gemeentewet,
meer in het bijzonder met betrekking tot het recht van uw raad het ter zake ter kennis
brengen van wensen en bedenkingen, het volgende.

Op grond van het bepaalde in artikel 160 lid 1 sub e Gemeentewet behoort het aangaan
van privaatrechtelijke rechtshandelingen, waaronder het aangaan van een concessie-
overeenkomst, tot de bevoegdheid van het college. In artikel 169 lid 4 is bepaald dat het
college in geval van ingrijpende gevolgen voor de gemeente een dergelijke
rechtshandeling niet verricht dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen
en bedenkingen ter kennis van het college te brengen. Wellicht ten overvloede merken wij
op dat u reeds in uw raadsvergadering van 11 december 2013 richting hebt gegeven met
uw principebesluit ten aanzien "verzelfstandiging" zoals opgenomen in het verkennend
onderzoek van deze deelopdracht.

Over de vraag wanneer sprake is van 'ingrijpende gevolgen'heeft de wetgever zich niet
uitgelaten. In dit kader is door uw raad in de raadsvergadering van 3 april 2003 een
initiatiefuoorstel van het CDA door uw raad aangenomen. Daarbij zijn ter beoordeling van
de vraag of uw raad in de gelegenheid gesteld moet worden voorafgaande aan
besluitvorming wensen en bedenkingen kenbaar te maken criteria vastgesteld. Daarbij is
opgemerkt dat "voor gevallen die niet in de vastgestelde categorieën vallen, het college de
raad niet hoeft te raadplegen." Het aangaan van een concessieovereenkomst betreft naar
onze mening een geval dat niet in één van de vastgestelde categorieën valt. Voor de
goede orde hebben wij het bovengenoemde initiatiefuoorstel en besluit als bijlage bij deze
brief bijgevoegd.

Informatie "verzelfsta nd ig i ng "
Verder merken wij op dat in het besluitvormingstraject, najaar 2013, over fase II van deze
deelopdracht tijdens de behandeling op de informatieavond en in de commissie en
raadsvergadering is gediscussieerd over de verzelfstandiging. Het belang van de
gemeente, in financiële en personele zin, is inzichtelijk gemaakt en is in de discussie
nadrukkelijk aan de orde gekomen. Uw raad heeft op ll december 2013 hierover besloten
en ons de opdracht gegeven de voorgestelde richting na uitwerking voor definitieve
besluitvorming aan uw raad voor te leggen.

Het principebesluit om het scenario uit te werken voor het verzelfstandigen van de
milieustraat, afualinzameling en straatreiniging onder aansturing van een marktpaftij was
hierin reeds opgenomen. Wij zijn van mening dat wij met het ingezette
besluitvormingsproces invulling geven aan de opdracht die uw raad aan ons heeft
gegeven. Ook de medewerkers zijn meegenomen in het principebesluit tot uitbesteding.

Behandeling raadsvoorstel
Wij hechten er grote waarde aan om het raadsvoorstel inhoudelijk te behandelen in de
gemeenteraad van 25 maart 2015. D¡t in verband met het belang van de betreffende
groep medewerkers die al in een lange periode van onzekerheid verkeren. De
plaatsingsprocedure die start na een positief raadsbesluit, kan afgerond worden voor 1 juli
2015 (zie bijlage 2). W¡j streven ernaar deze groep medewerkers voor de zomervakantie
zekerheid te geven over een nieuwe positie. Indien u als raad besluit het voorstel niet te
behandelen, heeft dat consequenties voor de plaatsingsprocedure. Dit zou namelijk
betekenen dat de plaatsingsprocedure pas na de zomer kan plaatsvinden, waardoor
onzekerheid over hun persoonlijke positie nog tot het najaar zou voortduren. De
betreffende medewerkers zijn gebaat bij het nemen van een spoedig besluit. Inmiddels
heeft de Ondernemingsraad een positief advies gegeven ten aanzien van deze
deelopdracht. De brief van de Ondernemingsraad ontvangen wij maandag a.s. en geleiden
wij direct aan u door zodat u voor de behandeling in de gemeenteraad hierover kan
beschikken.



Wij verwachten u hiermee voldoende toelichting en informatie te hebben gegeven voor
een zorgvuldige behandeling in uw raadsvergadering.

Met vriendelijke groet,
burgemeeste de

M.H.F pen
gemeentesecretaris

Bijlage(n) 1. eindrapport Uitvoerende taken in het openbaar gebied, fase III,
openbare versie;

2. Planning plaatsingsprocedure
3. Criteria Gemeentewet artikel 169, besluit 3 april 2003
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1 Inleiding.
ln deze rapportage gaan we in op de resultaten van het onderzoek van Fase lllvan de deelopdracht
'Uitvoerende taken in het openbaar gebied', een onderdeel van de bestuursopdracht Samenwerken
of Uitbesteden dat is uitgevoerd binnen de afdeling Openbaar Gebied van de sector Ruimte.

t.L Wat vooraf ging aan Fase lll.
ln het coalitieakkoord 2OL0- 201.4 is een herbezinning opgenomen op de wijze waarop de gemeente
Weert haar uitvoerende taken heeft georganiseerd. Op 6 juli 2011 heeft de gemeenteraad de
bestuursopdracht 'Samenwerken of uitbesteden' vastgesteld. De bestuursopdracht is gefaseerd
uitgewerkt met als uitgangspunt'meer regie en minder zelf doen'. ln Fase I is binnen de organisatie
een zeefproces doorlopen waarbij beoordeeld is welke taken voor het onderzoek in aanmerking
zouden komen. Met het besluit van de gemeenteraad op 8 februari 2OI2 zijn meerdere
deelopdrachten opgestart. Voor de afdeling Openbaar Gebied is bepaald dat nader onderzoek moest
worden gedaan naar de 'uitvoerende taken in het openbaar gebied'. Hiervoor is een ordening aan de
hand van de productbegroting 20L0 (toenmalige afdeling OOR)gehanteerd.
Dat onderzoek is in Fase ll uitgevoerd voor de uitvoerende taken bij:

o de milieustraat
o afualinzamelingen straatreiniging
¡ onderhoud openbaar groen
o onderhoud riolering
o onderhoud wegen en kunstwerken
o onderhoud openbare verlichting en verkeersregelinstallaties

' . verhuur materialen aan derden,
Het grootste gedeelte van de uitvoerende taken in het openbaar gebied is al uitbesteed: ca.70%
wordt door marktpartijen gedaan en ca. 30%van de taken gebeurt in eigen beheer.
Op hoofdlijnen is onderzocht of uitbesteden kansrijk zou zijn op basis van de zogenaamde 4 'K's.

Kwaliteit: het garanderen van de kwaliteit van de uitvoering van de taken volgens de
opdrachtbeschrijving.
Kosten: het verlagen van de personele kosten en uitvoeringskosten van de producten.
Kwetsbaarheid: het beheersen van de risico's en het verlagen van de personele kwetsbaarheid.
Klantgerichtheid: het behouden van de klantgerichtheid op basis van de opdrachtbeschrijving.

De inhoudelijke afwegingen en onderbouwingen zijn opgenomen in de rapportage 'Bestuursopdracht
FLOW Samenwerken of uitbesteden, deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar gebied'.
Conclusie van het onderzoek naar de uitvoerende taken in Fase ll is dat uitbesteden van de
onderzochte taken kansrijk is, mits daarbij goed gekeken wordt naar de manier waarop dat gebeurt.
Vooral de zorg voor de betrokken medewerkers speelt daarbij een heel voorname rol.
Fase ll is afgerond met het besluit van de gemeenteraad op 11 december 2013 om de in de
rapportage genoemde uitwerkingsrichtingen verder uit te werken.
De uitwerkingsrichtingen :

o Een vorm van 'verzelfstandiging' van de uitvoerende taken milieustraat, afualinzameling en
straatreiniging onder aansturing van een marktpartij;

r Uitbesteding van de nu nog resterende uitvoerende taken op het gebied van onderhoud
openbaar groen, riolering, wegen en kunstwerken, openbare verlichting en
verkeersregelinstallaties (technische installaties) en levering van materialen aan derden.

o De achterblijvende taken in eigen beheer.

Het advies om te kiezen voor deze uitwerkingsrichtingen is sterk ingegeven door het streven om
boventall¡gheid van betrokken medewerkers te voorkomen.
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Zodra alle consequenties van deze uitwerking duidelijk zijn, wordt de raad een voorstel voor
definitieve besluitvorming gevraagd.

De raad heeft op L1 december tevens een aantal vragen meegegeven:
. een uitwerking van de rol van het college;
o hoe opdrachtgever schap en aandeelhoudersrol in de organisatie worden belegd,
. hoe sturing en control vorm krijgen en flexibiliteit wordt gewaarborgd;
. een doorkijk van de kostenontwikkeling op langere termijn;
¡ de rechtspositionele gevolgen voor de betrokken medewerkers en
¡ welke lering kan worden getrokken over de situatie bij gemeenten met een eigen

buitendienst, met name Maastricht en Venlo.

1.2 Randvoorwaarden en aandachtspunten uitwerking Fase lll.
Aan de basis van de uitwerking van de deelopdracht in Fase lll ligt het raadsbesluit van l-1- december
2013 en de rapportage die aan dat besluit ten grondslag heeft gelegen.

De hierboven genoemde uitwerkingsrichtingen (drie sporen) zijn verder onderzocht in samenwerking
met de betrokken medewerkers. Voor we de drie sporen verder uitwerken gaan we eerst in op een
aantal andere aandachtspunten die de raad heeft geagendeerd.

Betrokkenheid medewerkers ofdeling Openbaor Gebied.

Zoals hierboven al is vermeld, is tijdens de uitwerking in Fase lll veelvuldig samengewerkt met de

betrokken medewerkers en is beschikbare informatie gedeeld. Voor het informeren is gebruik
gemaakt van de klankbordgroep, werkoverleggen en aparte informatiebijeenkomsten.
Voor de uitwerking van de benoemde producten zijn productgroepen opgericht. Deze groepen zijn
samengesteld uit een vertegenwoordiging van de bij de uitvoering betrokken medewerkers, de

functioneel beheerder en een directievoerder/ toezichthouder. Opdracht aan de productgroepen
was om op basis van functionele specificaties de opdrachten te beschrijven. Deze beschrijvingen zijn
de basis geweest voor de uitvraag van de uitwerkingsrichtingen.

Conclusies no bezoek aon Moostricht en Venlo.

Naar aanleiding van de vraag van de raad om bij deze gemeenten informatie in te winnen is een
afspraak gemaakt. De gespreksverslagen zijn als bijlagen bij deze rapportage toegevoegd. De

stuurgroep heeft geconcludeerd dat geen aanleiding was om de uitwerking van deze deelopdracht bij
te sturen.

Re chts positi e me dew erke rs.
Met het oog op de zorg voor de medewerkers is gekozen voor een aanpak met de drie pijlers van
FLOW: 'mens volgt werk', inzet van flankerend beleid gericht op de vermindering op het risico van

boventalligheid en de toepassing van loonsommaatregelen.
Er is een Sociaal Plan met Addendum overeengekomen met de bonden. Hiermee wordt de
rechtspositie van de betrokken medewerkers geregeld.

Om te bepalen voor welke medewerkers dat geldt, is een domein vastgesteld. ln het domein zitten
niet alleen de medewerkers op de uitvoerende taken (39,7 fte) maar ook de medewerkers van de

afdeling Openbaar Gebied die bij de keten 'vanaf opdrachtgever tot uitvoerder' betrokken zijn. Het
gehele domein bevat 54,7 fte.
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Normfunctie HR21 (werknamen) omvang totalen
operationeel leidinggevende ll (teamleiders Noord/Zuid) 2,0 fte
Operationeel leidinggevende lll (teamleider ondersteuning) 1,0 fte
medewerker ontwerp & voorbereiding lV (functioneel beheerders) 5,0 fte

medewerker ontwerp & voorbereiding V (medewerker evenementen) 1,0 fte
medewerker toezicht lll (directievoerder civiele techniek, groen, en
technische insta llaties)

4,0 fte

medewerker toezicht V, Openbaar Gebied (toezichthouders afual en

straatrei niging)
2,0 fte

Su btotaa I regievoerende functies L5 fte
medewerkerlocatieV (beheerderkinderboerderii) 1,0 fte
medewerker administratie en secreta riële ondersteu ni nq I I I 1,6 fte
medewerker technische uitvoering ll (beheerder werf en magaziin) 1,0 fte
medewerker technische u¡tvoering lll (medewerkers teams
Ondersteu ning)

4,8 fte

medewerker technische uitvoering lV (medewerkers teams
Ondersteuning, Noord en Zuid)

31,3 fte

Subtotaal capaciteit uitvoerende taken * 39,7 fte
Totale omvang domein 54,7 rrc

39,7 fte is de capaciteit die is verbonden aan de uitvoerende taken zoals benoemd in de rapportage
Bestuursopdracht FLOW "Samenwerken of Uitbesteden", Deelopdracht: Uitvoerende taken in het openbaar
gebied, behandeld in de gemeenteraad d.d. 1-1- december 20L3.

Om de pijlers van FLOW in te kunnen zetten, is gekozen voor een behoud van de loonsom over de
periode tot 1 januari 2O2O (collegebesluit d.d. 22 april2OI4l. Hiermee wordt ook geant¡cipeerd op
het gegeven dat de effecten van deze deelopdracht op de langere termijn moeten worden
beschouwd.
Eén van de uitgangspunten bij de uitwerking in Fase lll is dat er maximaal ingezet wordt op het
voorkomen van boventalligheid door vanuit het principe 'mens volgt werk' de betrokken
medewerkers zoveelals mogelijk aan het werk te houden.
Gelijktijdig is met de inzet van het flankerend beleid de mogelijkheid geboden aan medewerkers om
gebruik te maken van maatwerkregelingen. Dit houdt in dat een medewerker er vrijwillig voor kan

kiezen het moment van uit diensttreden een aantal jaren t.o.v. zijn/ haar pensioengerechtigde
leeftijd te vervroegen. Dat is met name interessant voor de oudere werknemers met veel dienstjaren
en voor de medewerkers die nog andere bronnen van inkomsten hebben.
Op deze manier wordt de kans op boventalligheid sterk verkleind.

1.3 Uitwerking drie sporen
Fase lll is zoals gezegd opgezet aan de hand van drie sporen:
Spoor L: uitbesteding van de taken op het gebied van onderhoud openbaar groen, wegen en

kunstwerken, riolering, openbare verlichting en verkeersregelinstallaties (technische

insta llaties)
Spoor 2: de 'verzelfstandiging' van de uitvoeringstaken milieustraat, afualinzameling en

straatreiniging onder aansturing van een marktpartij.
Spoor 3: de organisatie van de achterblijvende taken binnen de afdeling Openbaar Gebied.
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2 Spoor 1: uitbesteding van taken.
ln Fase ll hebben we al benoemd dat het hier gaat om taken al nagenoeg geheel zijn uitbesteed en/
of die goed af te bakenen zijn en geen relatie hebben met de andere uitvoerende taken.
Het gaat bij de huidige uitvoering in eigen beheer om de volgende producten en activiteiten.

o Onderhoud openbaar groen: onderhoud aan de landschapselementen buiten de bebouwde
kom.

¡ Onderhoud wegen en kunstwerken: onderhoud onverharde wegen.
o Onderhoud riolering: reinigen van de kolken en het eerste lijnsonderhoud en de reiniging van

drukrioolgemaa ltjes.
o Onderhoud OV en VRI's: het onderhoud van de verlichting/ armaturen van lichtmasten en

het eerste lijn onderhoud van de VRI's.

2.L Verhuur materieelaan derden.
Bij de opsomming van deze taken is 'verhuur van materieel aan derden' niet meer opgenomen. De

reden daarvan is dat aan deze activiteit nauwelijks capaciteit, uitgaven en inkomsten worden
verbonden. Het gaat hier om leveringen buiten de door de gemeente ondersteunde evenementen.
ln de praktijk wordt verhuur van materíeel ook regulier opgepakt door tal van marktpartijen.
lncidenteel wordt er een beroep gedaan op de gemeente om tegen een (niet kostendekkende)
vergoeding materieel te verzorgen en dan ook nog op basis van beschikbaarheid. Marktpartijen
bieden vaak een breder assortiment tegen reële tarieven zodat de klant altijd op maat bediend kan

worden.
Wanneer de keuze wordt gemaakt om dit aan de markt over te laten heeft dit geen gevolgen voor
medewerkers.

2.2 Onderhoud openbaar groen.
Het betreft werkzaamheden aan landschapselementen buiten de bebouwde kom die
seizoensgebonden zijn en die in een korft tijdsbestek met meerdere mensen gelijktijdig worden
uitgevoerd. Dit soort werkzaamheden is door de Bosgroep in samenwerking met Risse Groen goed in
de winterperiode te organiseren tegen lage tarieven. Gemeente Weert kan met de huidige bezetting
geen continuiteit garanderen op basis van een planmatig onderhoudsschema.

Beoordeling 4'K's
Voor een uitgebreide onderbouwing van de beoordeling wordt u verwezen naar de Bijlagen.
De conclusie is dat er ten aanzien van de kwaliteit, de klantgerichtheid, de kwetsbaarheid geen

nadelige effecten zijn bij uitbesteding van deze activiteit. Voor het financieel resultaat wordt
verwezen naar de tabel in 2.6.

Aanbeveling na beoordeling aan de hand van de criteria is om het deze activiteit uit te besteden
nadat het desbetreffende beleid is vastgesteld.

Gevolgen voor betrokken medewerkers.
Risse heeft aangegeven 1 fte in dienst over te willen nemen. Dat betekent dat de betreffende
medewerker (pas bekend na plaatsing) uit dienst gaat bij de gemeente en in dienst komt van de
Risse.

Regie.

Het grootste gedeelte van het onderhoud van de groenvoorzieningen is al geruime tijd geleden

uitbesteed. Het opdrachtgever schap en directievoering en toezicht zijn al belegd in de organisatie
van de afdeling Openbaar Gebied.
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2.3 Onderhoud wegen en kunstwerken.
Het grootste deel van het onderhoud aan de wegen is uitbesteed. De voornaamste activiteit die in
eigen beheer wordt gedaan is het onderhoud van de onverharde wegen en een gedeelte van de
bermen in de gemeente Weert.
Voor het onderhoud van de wegen is een nieuwe meerjarige raamovereenkomst gesloten met als
onderdeel daarbinnen het onderhoud van de onverharde wegen en de bermen.

Beoordeling 4'K's.
Opnieuw is gekeken naar de gevolgen voor de 4 'K's. Deze zijn in de bijlagen uitgewerkt.
Wanneer we kijken naar de gevolgen van uitbesteden voor de criteria kwaliteit, klantgerichtheid en
kwetsbaarheid zijn deze positief beoordeeld.
Voor wat betreft de kosten zien we een structurele besparing die vanaf 2016 oploopt. Voor het
resultaat wordt verwezen naar de tabel in 2.6. waar de financiële gevolgen van spoor 1 inzichtelijk
worden gemaakt.

Debesparingisindejaren20l-6en2OL7 minderomdatindiejareneenextrainvesteringmoet
worden gedaan in verband met het achterstallig onderhoud aan de bermen.
Conclusie luidt dat uitbesteding een positief effect heeft op de benoemde criteria ten opzichte van
het in eigen beheer blijven uitvoeren van de taken.

Gevolgen voor de medewerkers.
De aannemer die het werk gegund heeft gekregen, wil 3 fte overnemen. Dat betekent dat de
betrokken medewerkers na plaatsing, uit dienst zouden gaan bij de gemeente en een aanstelling
krijgen bij de aannemer.

Regie.

Ook hier geldt dat het onderhoud van de wegen en kunstwerken in de gemeente Weert is

uitbesteed. Door te werken met een meerjarige raamovereenkomst waarbij overigens samen wordt
gewerkt met de gemeente Nederweert, is er sprake van één opdrachtnemer met wie de afspraken
worden gemaakt over de voorbereiding, de uitvoering de kwaliteitscontrole etc.
Het opdrachtgever schap en directievoering en toezicht zijn al georganiseerd in de organisatie van de
afdeling Openbaar Gebied.

2.4 Onderhoud riolering.
Onder dit product wordt slechts een klein aandeel in eigen beheer uitgevoerd. We hebben het over
het reinigen van de kolken en het reinigen en eerste lijn onderhoud van de gemalen van de
drukriolering.
Voor het reinigen van de kolken is een aanbesteding gehouden maar bleek de overname van
menskracht (principe 'mens volgt werk') geen succes. Omdat het reinigen van kolken ook verweven is

met straatreiniging is ervoor gekozen om dit onderdeel, incl. de benodigde capaciteit, onder te
brengen in spoor 2, de uitvoerende taken milieustraat, afualinzameling en straatreiniging.
Voor het onderhoud van de drukriolering is aansluiting gevonden bij een samenwerking met
Waterschapsbedrijf Limburg (WBL), het uitvoeringsbedrijf van Waterschap 'Peel en Maasvallei' en
Waterschap 'Roer en Overmaas'.
Met WBL is een samenwerkingsovereenkomst gesloten waarbij het elektrotechnisch en mechanisch
onderhoud van alle rioolgemalen onder contract valt.
Deze samenwerking wordt gezien als een start van een ketensamenwerking met het waterschap op
het gebied van inzameling en verwerking van afualwater.

Beoordeling 4'K's
ln de bijlagen treft u het overzicht aan waarin de beoordeling van de 4 'K's is uitgewerkt. De

Uitbesteden van het onderhoud van de drukrioolgemaaltjes wordt positief beoordeeld.
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ln eigen beheer wordt alleen mechanisch onderhoud uitgevoerd en door het onderhoud bij WBL

onder te brengen wordt efficiënter en effectiever onderhoud mogelijk omdat er zowel mechanisch
als elektrotechnisch onderhoud wordt uitgevoerd. Door de samenwerking met WBL zijn we ook
verzekerd van de inbreng van meer actuele kennis van de ontwikkelingen op dat gebied.

Voor wat betreft de gevolgen voor het financieel resultaat, wordt verwezen naar de tabel in 2.6.

Gevolgen voor de medewerkers.
Het Waterschapsbedrijf Limburg neemt in eerste instantie 1 fte op detacheringsbasis over. Dat
betekent dat de medewerker die tijdens de plaatsingsprocedure wordt geselecteerd, in dienst blijft
van de gemeente maar wordt aangestuurd door WBL. ln de toekomst is het de bedoeling dat de te
plaatsen medewerker in dienst komt van WBL.

Regie.

Ook hier geldt dat het onderhoud van de riolering nagenoeg geheel is uitbesteed. Dat geldt ook voor
het onderhoud aan de pompgemalen. Alleen de drukrioolgemalen werden in eigen beheer
mechanisch onderhouden.
Voor de regierol betekent een uitbesteding van het onderhoud van de drukrioolgemalen geen extra
belasting. De taken om de contracten te beheren en toezicht te houden zijn al opgenomen in de

organisatie van de afdeling Openbaar Gebied.

2.5 Onderhoud OV en VRI's (technische installaties)
Het voornaamste bestanddeel van de taken die hierop in eigen beheer worden uitgevoerd, bestaat
uit de vervanging van lampen van de openbare verlichting, het onderhouden van de armaturen en de

eerste lijn storingen aan de verkeersregelinstallaties.
Deze activiteiten zijn opgenomen in een aanbesteding waarbij de combinatie is gemaakt met alle
andere opdrachten die jaarlijks worden verstrekt aan aannemers in het kader van het beheer en

onderhoud van de technische installaties in de gemeente Weert.
Dit heeft geleid tot een meerjarige overeenkomst met de aannemer Citytech.

Beoordeling 4'K's.
Uitbesteding van de activiteiten op basis van een meerjarige overeenkomst is beoordeeld op de
gevolgen voor de 4'K's.ln het overzicht in de bijlagen vindt u deze beoordeling terug.
Conclusie is dat het uitbesteden van het onderhoud van de lampen en armaturen van de OV en het
eerste lijn onderhoud aan de VRI's in combinatie met de andere structureel terugkerende (en reeds

uitbesteedde) opdrachten op het gebied van onderhoud van de technische installaties, voordelen
oplevert.
Voor het financiële resultaat wordt verwezen naar de tabel in 2.6.

Gevolgen voor de medewerkers.

Op basis van het principe 'mens volgt werk' geeft Citytech aan 2 fte in dienst over te willen nemen.
Dat betekent voor de betrokken medewerkers (na de plaatsingsprocedure) dat zij uit dienst gaan bij
de gemeente Weert en een dienstverband aangeboden krijgen bij de aannemer.

Regie.

Het onderhoud aan de OV en VRI's wordt voor een belangrijk gedeelte nu in eigen beheer
uitgevoerd. Tegelijkertijd constateren we dat er ook veel opdrachten in de markt worden uitgezet.
Soms is dat omdat een kleiner gedeelte van het onderhoud van de OV al sinds jaar en dag is

uitbesteed, soms omdat er specifieke kwalificaties zijn vereist waarover de gemeente zelf niet
'beschikt. Bij het onderhoud aan de VRI's zien we een dalende lijn qua noodzakelijke inzet omdat de

meeste installaties zijn vernieuwd en er overeenkomsten worden gesloten gericht op preventief
onderhoud.
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Voor de regierol betekent een uitbesteding van het onderhoud van het onderhoud van de OV en de
VRI's geen extra belasting. De taken om de contracten te beheren en toezicht te houden zijn al

opgenomen in de organisatie van de afdeling Openbaar Gebied.

2.6 Consequenties spoor 1.

ln deze paragraaf worden de gevolgen van uitbesteding van de activiteiten die vallen onder
'onderhoud openbaar groen, wegen en kunstwerken, riolering en technische installaties' op
hoofdlijnen integraal benoemd.

4'K's.
Na beoordeling van de gevolgen voor de kwaliteit, de klantgerichtheid, de kwetsbaarheid en de
kosten is de aanbeveling om de in spoor L opgenomen taken uit te besteden.

Formotie.
Aan de overgang naar de markt is in totaal 7 fte verbonden waardoor een daling wordt gerealiseerd

op de loonsom die hieraan isgekoppeld. Bij realisatie is dit een besparingvan 17,6% t.o.v. de huidige
formatie voor de uitvoering van de onderhoudstaken in het openbaar gebied van 39,7 fte.

Financiële gevolgen spoor 7
Hieronder ziet u in een overzicht de besparingen bij uitbesteding conform spoor 1.

Voor een onderbouwing van de cijfers wordt u verwezen naar de bijlagen waarin per product de
gevolgen voor de begroting van de gemeente Weert inzichtelijk zijn gemaakt.

3L5.622

Beleidskeuze groen wordt medio 2015 vastgesteld
nader te onderzoeken in samenhang met de andere deelopdrachten van de bestuursopdracht Samenwerken of
uitbesteden en de keuzecatalogus.

Regierol gemeente.

Omdat er steeds een combinatie wordt gelegd met de taken die al zijn uitbesteed in de vorm van
meerjarige raamovereenkomsten, is regierol door de gemeente in de afdeling Openbaar Gebied,
geborgd in de vorm van de functies functioneel beheer en directievoering en toezicht op de

uitvoerende taken in het openbaar gebied. ln 2OI4 is een ontwikkeling ingezet waarbij de
marktpartijen strakker worden gestuurd op het behalen van de resultaten binnen het afgesproken
budget. Er is meer uniformiteit in de opdrachtverstrekking naar aannemers met functioneel
gespecificeerde opdrachten, het monitoren van de contractprestaties, het houden van
bouwvergaderingen, het vastleggen van de afspraken en het budgetbeheer. Functioneel beheerders,
directievoerders en toezichthouders werken samen aan continue verbetering.
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Resultaat t.g.v Resu ltaat
2076 2017 201,8 20L9 2020

Overhead **
begrotine 201-5

Spoor 1

Wegen begroting 7s.608 10s.608 125.608 725.608 125.608 L74.978

Riolerins rioolheffing 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 4L.366

Techn. install. begroting 94.929 94.929 94.929 94.929 94.929 57.972

Groen begroting 0* 0* 0* 0,r. 0* 4L.366

Totaal 240.537 270.537 290.537 290.s37 290.537
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3 Spoor 2: de'verzelfstandiging van de uitvoerende taken milieustraat,
afvalinzameling en straatreiniging onder aansturing van een marktpartij.

Bij de afronding van Fase ll hebben we geconcludeerd dat het raadzaam is deze clustering van taken
aan te brengen gelet op de verwevenheid van inzet van menskracht en materieel.
Het voorstel was om met een vorm van 'verzelfstandiging' te werken omdat een totale uitbesteding
niet kansrijk is in dit stadium, gelet op het aantal medewerkers dat betrokken is op deze taken. Het
risico op het ontstaan van personele frictiekosten is groot.
ln Fase lll is , mede op basis van de vragen van de raad die hierover zijn gesteld, onderzocht wat nu

de beste organisatievorm is met als randvoorwaarden:
¡ regie bij de gemeente, borging flexibiliteit
o voorkomenpersonelefrictiekosten
o besparing van 20 % op de personele en uitvoeringskosten
o bedrijfsvoeringrisico bij marktpartij

De oorspronkelijke opdracht was gestart met een zeefanalyse aan de hand van de productbegroting.
ln Fase lll is opnieuw in overleg met de betrokken medewerkers gekeken naar alle taken die nu in
eigene beheer worden uitgevoerd om te voorkomen dat er iets over het hoofd wordt gezien. We zijn
tot de conclusie gekomen dat we een aantal taken toevoegen aan dit spoor 2 omdat binnen dit spoor
de benodigde capaciteit aanwezig is:

o gladheidbestrijding
. storingsdienst 24/7 gericht op uitvoering
o ondersteuning door de gemeente te faciliteren evenementen.
¡ Reinigen van de kolken

ln totaaliser24,3 fte betrokken bij de taken binnen dit spoor. Voor de uitvoerende taken is er22,3
fte beschikbaar in de huidige situatie.

3.1 Concessie van diensten.
Het uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de taken de continuìteit wordt gegarandeerd. De

gemeente is voor de uitvoering van deze taken verantwoordelijk maar hoeft ze niet zelf uit te voeren
Het exploitatierisico, met name gericht op de continuiteit van inzet menskracht en de inzet van
materieel wordt gedragen door een marktpartij. Daar komt extra druk op vanwege de taakstelling
van de besparing op de loonkosten en de uitvoeringskosten.
Daarom worden de werkzaamheden georganiseerd in de vorm van een concessie.

Een concessie is een overeenkomst met een marktpartij voor de uitvoering van een werk of een
dienst. Het verschil met een reguliere opdracht is dat de tegenprestatie voor de uitvoering van de

dienst niet bestaat uit de betaling maar uit het verlenen van een exploitatierecht. Kenmerkend is dat
het exploitatierisico ligt bij de exploitant. ln deze situatie levert de Bemeente een jaarlijkse bijdrage
in de exploitatie. Deze bijdrage is niet per definitie kostendekkend.
Door voor deze concessie een samenwerking te zoeken met een marktpartij wordt beoogd de

dienstverlening door de gemeente Weert op een meer efficiënte en effectieve manier in te richten.
Op deze manier ontstaat en een vorm van publiek- private samenwerking waarbij het
dienstverlenende karakter van de gemeente wordt gecombineerd met de organisatie hiervan op een

efficiënte en meer ondernemende wijze door een marktpartij.

3.2 Marktconsultatie
Voorafgaand aan de uitvraag om te komen tot een selectie van een marktpartij als concessiehouder,
is een formele marktconsultatie gehouden. Doel van deze marktsconsultatie was om op een
interactieve manier met geïnteresseerde marktpartijen van gedachten te wisselen over de

mogelijkheden en aandachtspunten bij een concessie van diensten.
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Risse/ Vebego, Sita en Van Gansewinkel Overheidsdiensten hebben ingeschreven op de

ma rktconsultatie.
We concluderen dat er daadwerkelijk mogelijkheden zijn om de voorgestelde uitwerkingsrichting ook
daadwerkelijk vorm te geven. Betrokken partijen geven als indicatie dat aan een contractperiode van
ca. l-0 jaar moet worden gedacht. Dit bevestigde het niet aan de inschrijvers kenbaar gemaakte

voornemen van de gemeente.
Andere belangrijke overweging die uit de consultatie naar voor kwam is om de medewerkers die
betrokken zijn bij de uitvoering van de taken, te detacheren. Dit zou een goed alternatief zijn voor de

oprichting van een aparte entiteit zoals een Overheid NV of BV.

3.3 Afweging 'oprichten entiteit of detachering'.
Een van de belangrijkste overwegingen om te komen tot de definitieve uitvraag voor de selectie van
een marktpartij is of er een aparte entiteit moet worden opgericht of dat gewerkt wordt met een

detacheringsmodel. ln beide gevallen worden medewerkers ingebracht in de concessie.
De voor- en nadelen van beide modellen zijn op een rijtje gezet in een overzicht dat in bijlage 9 is

opBenomen.
Conclusie is dat met een detacheringsmodel hetzelfde kan worden bereikt als met een aparte
entiteit. De doorslag om te kiezen voor een detacheringsmodel is gegeven door de voordelen die er
zijn voor de betrokken medewerkers (24,3 fte). Medewerkers blijven in dienst van de gemeente
Weert tot aan afuloeiing op basis van natuurlijk verloop of loopbaanontwikkeling. Daarmee heeft de

overgang naar een concessie geen rechtspositionele gevolgen. Zodra er formatie vrij komt wordt
deze niet meer ingevuld met medewerkers in ambtelijke dienst maar is het aan de concessiehouder
zorg te dragen voor de noodzakelijke continuiteit. Dat kan bijvoorbeeld door inzet van social return.
Nadeel van een oprichting van een aparte entiteit is de administratieve en juridische procedure voor
de oprichting en instandhouding. Bij een samenwerking met een private partij op basis van een

detacheringsmodel is geen sprake van een aandeelhoudersrol.
Met de keuze voor een detacheringsmodel is een snelle en soepele overgang voor de betrokken
medewerkers (24,3 fte) mogelijk.

3.4 Selectie marktpartijalsconcessiehouder.
Na de marktconsultatie is op 1-3 oktober 20L4 gestart met de formele procedure voor het
contracteren van een concessiehouder.
Gelet op het feit dat er bij de consultatie drie partijen hebben ingeschreven en het niet aannemelijk
is dat andere partijen zich alsnog zouden melden, is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om deze

drie partijen uit te nodigen om deel te nemen aan de procedure. Deze werkwijze is getoetst op
rechtmatigheid door een aanbestedingsjurist.
Op hoofdlijnen komt het erop neer dat de gemeente de capaciteit met de daaraan gekoppelde
loonsom en het huidig inzetbaar materieel inbrengt. De concessiehouder is verantwoordelijk voor
het behalen van de in het programma van eisen gestelde resultaten en moet binnen een periode van
vier jaar een besparing behalen op de uitvoeringskosten van minimaal20%. De concessiehouder is

verantwoordelijk voor exploitatierisico's.
Uit deze procedure is een kandidaat overgebleven met wie op basis van open onderhandeling een

concessieovereenkomst is uitgewerkt. Van Gansewinkel Overheidsdiensten is daarmee de beoogd
concessiehouder van de concessie 'Reinigingsdienst Weert'. Deze naam is gekozen omdat deze de

lading van de taken goed afdekt en het gelijktijdig aangeeft dat hier sprake is van een aparte 'dienst'.

3.5 Beoordeling 4'K's.
Ook voor deze uitwerkingsrichting is beoordeeld wat nu de effecten zijn voor de eerder genoemde

kwaliteitscriteria.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Zowel voor de klantgerichtheid als de kwaliteit van de dienstverlening zijn er geen negatieve
gevolgen aan de uitbesteding aan de concessie. Het te leveren resultaat is gebaseerd op de huidige
kwaliteit van de dienstverlening. Gelet op de expertise die de concessiehouder meebrengt, voorzien
wij een positieve ontwikkeling op de kwaliteit. Waar het de kwetsbaarheid van de gemeente betreft,
is vastgelegd dat de concessiehouder de exploitatierisico's draagt. Hij is dus verantwoordelijk voor de

continuiteit van de uitvoering van het brede takkenpakket.
Ten aanzien van de kosten is een taakstelling van een besparing van2O%o op de uitvoeringskosten
(incl. loonkosten) afgesproken. Dit wordt verder toegelicht in 3.7.

3.6 Gevolgen voor de medewerkers.
Zoals eerdervermeld gaat het om24,3 fte die nu is verbonden aan de taken binnen de concessie
'Reinigingsdienst Weert'. Daarvan is22,3 fte gericht op de uitvoering, L fte op een combinatiefunctie
van coördinator en toezichthouder en L fte teamleider. De betrokken medewerkers (na plaatsing)

blijven in dienst van de gemeente Weert en worden gedetacheerd in de concessie. Dat betekent dat
er geen gevolgen zijn van rechtspositionele aard. De concessiehouder, Van Gansewinkel
Overheidsdiensten, stuurt aan en is verantwoordelijk voor de operationele uitvoering.
Met de taakstelling van de besparing van20% op de uitvoeringskosten en loonsom ligt er een
verplichting bij de concessiehouder om de uitvoering efficiënter in te richten en gelijktijdig te zorgen
dat er geen medewerkers boventallig geraken.

3.7 Consequenties spoor 2.

ln deze paragraaf volgt een resumé van de gevolgen en effecten bij uitbesteding van de uitvoerende
taken milieustraat, afualinzameling en straatreiniging in de concessie 'Reinigingsdienst Weert'

4'K's.
Eerder in dit rapport zijn we al ingegaan op de effecten op de kwaliteit, de klantger¡chtheid, de

kwetsbaarheid en de kosten en is de aanbeveling om de uitvoerende taken milieustraat,
afualinzameling en straatreiniging uit te besteden aan de concessie.

Formatie en ontwikkeling van kosten

Vanuit de procesplanning voor het anders vormgeven van een ambtelijke organisatie houden we als
peildatum L januari 201-6 aan. Op dat moment is er een loonsom op de gemeentelijke begroting
gekoppeld aan de concessie gelijk aan 24,3fte. Na een periode van vier jaar moet hierop 20% zijn
bespaard. Dat betekent dat er op L januari 2O2O een bedrag aan loonsom op de begroting staat ,

gekoppeld aan ruim 20 fte. We richten ons hier op de loonsom verbonden aan de formatie omdat de

betrokken medewerkers gedetacheerd worden door de gemeente. Ze staan dus wel op de loonlijst
maar het is aan de concessiehouder om hier een taakstellende besparing van 2O%o na vier jaar op te
hebben behaald.
Voor het financiële resultaat wordt verwezen naar de tabel in hoofdstuk 5.3. Vanaf 2O2O is er een
besparing van€342.716,- excl. overhead. Naar de mogelijkheden van besparing op overhead wordt
nader onderzoek gedaan. Volgens de begroting 2015 is er sprake van een overhead van € 1.005.L94,-
toegerekend aan de betrokken producten.

Gelet op de gemiddeld hoge leeftijd van de medewerkers op de uitvoerende taken binnen de

afdeling Openbaar Gebied, bereiken veel medewerkers binnen een periode van 1.0 jaar de pensioen
gerechtigde leeftijd. Daarnaast is het mogelijk dat er medewerkers op vrijwillige basis in dienst gaan

bij va n Ga nsewinkel Overheidsdiensten of een a ndere loopbaa nontwikkeling inzetten.
Omdat het uitgangspunt is dat er geen nieuwe gemeentelijke dienstverbanden worden aangegaan,
neemt de formatie af en daalt de loonsom.
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Vanaf het jaar 2O2O, na het behalen van de taakstelling van 2O%, worden besparingen op de
bedrijfsvoering verdeeld tussen de concessiehouder en de gemeente Weert op basis van de verdeling
s0%-so%.
Jaarlijks wordt het netto bedrijfsresultaat door de concessiehouder in overleg met de gemeente
vastgesteld en wordt duidelijk wat de behaalde besparingen zijn. Deze resultaten worden ook
jaarlijks gedeeld met de gemeenteraad.

Met het aangaan van deze concessie hoeft de gemeente niet meer zelf via een
investeringsprogramma de materieelvervangingen op te nemen.

Regie door gemeente.

Bij de besluitvorming in Fase ll is hier door de raad aandacht voor gevraagd.
De gemeenteraad is bevoegd tot het stellen van de kaders, in dit geval met name het budget en het
kwaliteitsniveau van de producten. ln het kader van de beoordelingscriteria (4 'K's) is als
uitgangspunt genomen dat de kwaliteit en de klantgerichtheid minimaal aan het huidige niveau
moeten voldoen en dat de kosten 20% moeten zijn gedaald na een periode van vier jaar. Dat zijn dus
de richtinggevende kaders. Deze worden opgenomen in een concessieovereenkomst.

Het college is bevoegd om op basis van de door de raad gestelde kaders uitvoering te geven. Daartoe
geeft zij de organisatie (i.c. de betrokken medewerkers van de afdeling Openbaar Gebied) opdracht
om operationeel uitvoering te geven aan de taken en daarbij toe te zien dat de kaders worden
bewaakt. De basis voor de uitvoering door de concessiehouder (met de door de gemeente
gedetacheerde medewerkers) is een concessieovereenkomst.
Daarin zijn alle uitgangspunten voor de uitvoering van de taken opgenomen, met inbegrip van de
noodzakelijke flexibiliteit om in te kunnen spelen op onvoorziene zaken. Dat betekent dat
beschreven is welke taken moeten worden uitgevoerd, wat het kwaliteitsniveau moet zijn, wat de
financiële randvoorwaarden zijn, dat er een taakstelling van 20%op de loon- en uitvoeringskosten na

een periode van vier jaar is opgenomen en op welke wijze de beoordeling van de prestaties gebeurt
etc.

De functioneel beheerder bewaakt en beheert in afstemming met de beleidsmedewerker die het
afualbeleid in de portefeuille heeft, de overeenkomst op kwaliteit en budget.
Met de concessiehouder wordt structureel afgestemd hierover op basis van voortgangsrapportages.
De concessiehouder wordt beoordeeld op zijn prestaties. Wanneer en de wijze waarop dat gebeurt
wordt ook vastgelegd in de concessieovereenkomst.

Op bestuurlijk niveau (betrokken portefeuillehouder) is er afstemming met de concessiehouder om
ook op dit niveau grip te houden op de concessieovereenkomst. Bijstellingen van de opdracht
(binnen de door de raad gestelde kaders) worden in dat overleg besproken en vervolgens ter
besluitvorming voorgelegd aan het college van burgemeester en wethouders.
Op deze manier wordt uitvoering gegeven aan de taken binnen de gestelde kaders en blijft er grip op
de opdracht.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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4 Spoor 3: de organisatie van de achterblijvende taken.
Bij de besluitvorming Fase ll hebben we geconstateerd dat er een aantal uitvoerende taken
achterblijft.
Concreet gaat het om beheer van de kinderboerderij Hertenkamp, de instandhouding van
verkeersborden en wegbebakening, de technische uitvoering van parkeerbeheer en de

managementondersteuning voor de afdeling Openbaar Gebied. ln totaal is daarvoor 5 fte benodigd.
Daarnaast hebben we eerder al genoemd dat we ook de taken binnen de keten van

opdrachtverlening tot en met uitvoering hebben betrokken in het domein. Het betreft het
functioneel beheer en de begeleiding van evenementen (6 fte) en de directievoering en het toezicht
(7 fte).
Dit zijn taken die wij beschouwen als regie voerende taken waarmee de basis wordt gelegd voor de

kwaliteit van de opdracht en de borging van de kwaliteit van de uitvoering van het beheer en

onderhoud in het openbaar gebied.

Monitoring en toezicht.
De taken van de medewerkers directievoering en toezicht bestaan uit het beheren en beheersen van

alle contracten en overeenkomsten voor het beheer en onderhoud van het openbaar gebied.

Daarnaast zijn dit de medewerkers die een belangrijke rol spelen bij de intake en contacten met
burgers, wijk- en dorpsverenigingen. Zij nemen de meldingen in behandeling en dragen bij aan de
oplossing, onderhouden hierover de contacten. Ter illustratie: in 2OL4 zijn er via het
meldingenregistratiesysteem van de gemeente Weert ruim 5000 meldingen binnen gekomen die
door deze medewerkers worden behandeld. Daarnaast komen nog de taken die op een andere wijze
binnen komen bij de afdeling Openbaar Gebied en de eigen constateringen vanuit de schouw.
Belangrijke taak voor de directievoerders en toezichthouders is het areaalbeheer en kennis van de
plaatselijke omstandigheden.

De aanbeveling is om deze taken 'monitoring en toezicht', samen met de achtergebleven
uitvoerende taken, te organiseren in een Gebiedsteam van de afdeling Openbaar Gebied

Dit team bestaat uit 12 fte.
Uitvoerende taken: 4 fte
Directievoering en toezicht: 7 fte
Teamleider: 1fte

Fu nctioneel Behee r e n Eve ne me nte n.

Eerder hebben we al aangegeven dat domein in eerste instantie verbreed is tot 54,7 fte. ln dit
domein zijn ook de functies van Functioneel Beheer en de medewerker Evenementen opgenomen.
Deze functies komen in dit stadíum van de ontwikkeling van de organisatie terug als functies in de

afdeling Openbaar Gebied. De betrokken medewerkers worden direct aangestuurd door het hoofd
van de afdeling Openbaar Gebied.

Gevolgen voor de medewerkers.
Voor de medewerkers die na de plaatsingsprocedure worden geplaatst op de achterblijvende taken,
verandert er niets. Zij blijven in dienst van de gemeente Weert.

Financiële gevolgen spoor 3
ln onderstaande tabel is inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen (formatief en financieel) zijn van de

uitwerking van Spoor 3 "gebiedsteam Openbaar Gebied & Functioneel Beheer.

Daarbij zijn de functies in beeld gebracht waarop wijzigingen in de formatie komen.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Functie Huidige
formatie

Nieuwe
formatie

verschil Financieel
gevolg
(excl. overhead)

Financieel
Gevolg
(incl. overhead)

Teamleider 3 fte 1fte -/- 2fte - € 137.866,- - € 220.598,-
Directievoerders 4 fte 3fte -/- Lfte - € 67.O45,- - € LO8.4LL,-

Toezichthouders 2 fte 4fte +2 fte + € 100.000,- +€ I82.732,-
Totaal verschil spoor 3 - € L04.9L1,- - € t46.277,-

5 Consequent¡es na de invoering van de drie sporen.
5.1 Formatie en loonsom.
We richten ons met de uitwerking van Fase lll met name op de uitvoerende taken in het openbaar
gebied.

De afdeling Openbaar Gebied heeft in de huidige situatie in de begroting verwerkt een loonsom op
basis van 39,7 fte op de uitvoerende taken.
ln de nieuwe situatie is de capaciteit als volgt verdeeld met als peildatum l januari 2016:
spoor 1: 7,0 fte
spoor 2: 22,3 fte van de in totaal 24,3 fte
spoor 3: 5,0 fte voor de achterblijvende, uitvoerende taken

3,0 fte voor toezicht (regierol)

totaa I 37,3 fte

ln het Gebiedsteam is opgenomen 3 fte op Toezicht. Deze taken worden in de huidige situatie al

twee jaar op tijdelijke basis door medewerkers opgepakt die oorspronkelijk belast waren met
uitvoerende taken. Deze capaciteit is noodzakelijk om in de huidige situatie het toezicht en het
contact met de burgers goed te organiseren.
Per saldo lijkt in eerste instantie 39,7 - 37,3 = 2,4fte boventallig te worden. Dat wordt echter
gecompenseerd door medewerkers die gebruik maken van maatwerk.
Daarnaast wordt L fte teamleider (huidige vacature) niet opnieuw ingevuld.

Wanneer we de ontwikkeling van de loonsom, gekoppeld aan de uitvoerende taken in
meerjarenperspectief bekijken gaan we uit van de volgende prognose. Omdat de taakstelling van
spoor 2 gekoppeld is aan een termijn van vier jaar hanteren we als peildatum L januari 2O2O.

* Hiervan is 2 fte gericht op leiding en coördinatie

Op de volgende pagina ziet u twee organigrammen van de afdeling Openbaar Gebied voor en na de
implementatie van de hierboven voorgestelde sporen.

2015 20L6 2020
Loonsom uitvoerende taken,
gekoppeld aan fte's

39,7fte Concessie : 24,3llex Concessie: 20 fte*
Gebiedsteam: 5 fte Gebiedsteam: 5 fte

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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De huidige afdeling Openboor Gebied (FLOW 2012)

*1.
Deze functíes maken deel uit van het domein van54,7 fte dat is vastgesteld.
Binnen dit domein is 39,7 fte opgenomen voor de uitvoerende taken in het openbaar gebied

Afdelinq Openboar Gebied na de uitvoering von de drie sporen

Teamleider
Ondersteuning*

Teamleider
Gebiedsteam Noord*

Teamleider
Gebiedsteam Zuid*

Ondersteuning:
Beheerders
milieustraat*
Medewerker
Uitvoering*
Werf- en

magazijnbeheer*
Monteur*

Totaal 22,7 fte**

Monitoring &
Toezicht:
Medewerker
Uitvoering*
Directievoerders*
Toezichthouders*
Secretariële
ondersteuning*

Totaal 12 fte waarvan
9 fte uitvoering**

Monitoring &
Toezicht:
Medewerker
Uitvoering*
Directievoerders*
Toezichthouders*
Beheerder
kinderboerderij*

Totaal 11 fte waarvan
8 fte uitvoering**

I rl rì
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Teamleider Openbaar Gebied

Monitoring & Toezicht:
Directievoerders
Toezichthouders
Locatiebeheer kinderboerderij
Medewerkers Uitvoering:
instand houding wegbebakening
Parkeerbeheer

Totaal 11 fte.
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ln deze situatie bestaat de afdeling Openbaar Gebied uit een eenheid die direct wordt aangestuurd
door het afdelingshoofd. Deze eenheid bestaat uit l-5 fte. Daarnaast is er een Gebiedsteam waarin de
achterblijvende taken worden ondergebracht, aangestuurd door een tactisch teamleider. Dit team
heeft een omvang van 12 fte. De afdeling Openbaar Gebied in de nieuwe situatie bestaat uit 28 fte.
Daarnaast is er een zelfstandig opererende concessie (spoor 2) die als Reinigingsdienst Weert de

taken volgens de concessieovereenkomst uitvoert. De Reinigingsdienst Weert fungeert daarbij als
een uitvoerende partij vergelijkbaar met bijvoorbeeld een aannemer voor het onderhoud aan de
wegen.

5.2 Medewerkers.
Bij de uitwerking van de drie sporen hebben we stil gestaan bij de gevolgen voor de betreffende
medewerkers.
Deze deelopdracht raakt een groot deel van de medewerkers van de afdeling Openbaar Gebied.
Eerder in dit rapport hebben we al aangegeven dat medewerkers tussentijds steeds zijn betrokken en
geïnformeerd. Bij het uitrollen van de aanbevelingen zal deze werkwijze worden voortgezet.
Wij zien daarbij een rol voor de klankbordgroep om het proces samen met de leiding kritisch te
volgen. Daarnaast blijven de werkoverleggen en de individuele gesprekken een belangrijke rol
spelen.
Met de OR is de afspraak gemaakt dat medewerkers desgevraagd ondersteuning krijgen om zicht te
laten adviseren over hun (rechts)positie. Dat kan zowel vanuit de ondersteunende afdelingen in de
organisatie (met name HRM) maar dat kan ook een externe partij zijn, afhankelijk van de vraag en
voorkeur van de betreffende medewerker.

5.3 Financiële consequenties.
De outsourcingsopdracht Openbaar Gebied genereert uiteindelijk een netto voordeel van 738.164,-
in2O2O excl. overhead.
Ten aanzien van de overhead moet nader onderzoek worden gedaan naar de mogelijkheden van
besparing .

Tabel: financieel resultaat deel racht

1.362.r82
Beleidskeuze groen wordt medio 2015 vastgesteld
Concessie heefttaakstellende opdracht om20% te besparen op loonsom en uitvoeringskosten binnen 4 jaar, dus
in ieder geval vanaf 2020
nader te onderzoeken in samenhang met de andere deelopdrachten van de bestuursopdracht Samenwerken of
uitbesteden en de keuzecatalogus.

Uit bovenstaande blijkt het directe voordelig resultaat van 2016 tot en met 2020

Resultaat t.g.v Resultaat
2016 2017 2018 2079 2020

Overhead ***
besrot¡ns 2015

Spoor 1

Wegen begroting 75.608 105.608 12s.608 125.608 125.608 174.978

Riolerine rioolheffing 70.000 70.000 70.000 70.000 70.000 41,.366

Techn. install. begroting 94.929 94.929 94.929 94.929 94.929 57.9r2

Groen begroting 0* 0* 0* 0* 0* 4r.366

Spoor 2: Concessie

afvalstoffenheffing (80%)

begrotine (20%) 0** 0** 0** 0** 342.776 1.005.194

Spoor 3 begroting 37.866 104.911 704.91,r 104.911 704.9rr 4L.366

Totaal 278.403 375.448 39s.448 395.448 738.164
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Ten aanzien van de overhead is de aanbeveling om deze taakstellend af te bouwen in samenhang
met de andere deelopdrachten en voorstellen voor besparingen.
Met ingang van2O2O geldt ook nog de bepaling in de concessie-opdracht dat de gemeente Weert
participeert in het voordelig resultaat van de concessie-opdracht bij van Gansewinkel.
Bij de uitvoering van maatwerkregelingen ( voor 7 fte) wordt de loonsom tot en met 2019
gehanteerd. Bij een aantal maatwerkregelingen zal ervoor eind 2019 sprake zijn van het vrijvallen
van loonsom. De uit te werken maatwerkregelingen (prognose 7fte) hebben een positief effect op
het financieel resultaat volgens de hierboven opgenomen tabel.

6 Vervolgstappen.
Onder voorbehoud van het besluit van de gemeenteraad over deze deelopdracht, wordt de
plaatsingsprocedure voorbereid. Dat is het sluitstuk van deze deelopdracht indien de raad de

aanbevelingen overneemt. Daarmee komt tevens een einde aan de periode van onduidelijkheid voor
de betrokken medewerkers en kan de afdeling Openbaar Gebied zich op de toekomst richten.

6.1 Plaatsingsprocedure.
Voor de functies in de sporen L,2 en 3 zijn functieboeken opgesteld. Wanneer de aanbevelingen
worden overgenomen dan kunnen de medewerkers binnen het vastgestelde domein hun

belangstelling kenbaar maken.
Vervolgens gaat de plaatsingscommissie op dezelfde wijze aan de slag als bij de eerdere FLOW

trajecten.
De vaste kern van de plaatsingscommissie bestaat uit twee externe leden waaronder de voorzitter en

het hoofd van de afdeling Openbaar Gebied. Afhankelijk van het functieboek wordt de commissie
aangevuld met een wisselend lid.
Voor de plaatsingen in het Gebiedsteam en de functies van Functioneel beheer en de medewerker
Evenementen bestaat de commissie uit de vaste kern.
Voor de plaatsingen bij het functieboek van spoor L, de uitbesteding van taken, zal een
vertegenwoordiger van de nieuwe werkgever mee mogen beoordelen of een medewerker geschikt,
geschikt te maken of ongeschikt is voor de functíe.
ln het geval van de plaatsingen in de concessie (spoor 2) zal de concessiehouder deel nemen in de
plaatsingscomm issie.

6.2 Vervolgstappen in de tijd.
Het is de planning om deze rapportage voor te leggen aan de gemeenteraad voor besluitvorming op
25 maart 2015. De plaatsingsprocedure wordt uitgevoerd onder voorbehoud van de besluitvorming
door de raad.

De voorbereidingen zijn erop gericht om met ingang van 1 juli 2015 de aanbevelingen in dit rapport
daadwerkelijk in te voeren.
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7 Aanbevelingen.
De bestuursopdracht Samenwerken of uitbesteden is de basis voor een heroriëntatie op de
uitvoerende taken die de gemeente nu in eigen beheer uitvoert. Het zijn taken waarvoor de
verantwoordelijkheid veelal bij de gemeente berust. Dat hoeft niet automatisch in te houden dat de
gemeente ze ook zelf uitvoert. ln heel veel gevallen heeft de gemeente eerder al besloten tot
uitbesteding. De deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied is een van de vele
opdrachten die onderdeel uitmaken van de heroriëntatie.
Op basis van de bevindingen tijdens de nadere uitwerking op basis van het besluit van de raad van 11
december 2013 komen we tot de volgende aanbevelingen:

o de uitvoerende taken (onderhoud openbaar groen, wegen, riolering en technische
installaties) volgens spoor L uit te besteden,

o de uitvoerende taken milieustraat, afualinzameling en straatreiniging uit te besteden aan de
concessie'Reinigingsdienst Weert',

o de organisatiestructuur (nieuwe situatie) voor de afdeling Openbaar Gebied in te voeren en
¡ onderzoek te laten doen naar de besparing op de overhead van de organisatie van de

gemeente Weert in samenhang met andere besparingsopdrachten.

Peet Dekker, hoofd afdeling Openbaar Gebied en ambtelijk opdrachtgever deelopdracht.
Marcel Schoonen, projectleider deelopdracht

Afdeling Openbaar Gebied, 24februari 2075
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Bijlagen
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Bijlage 1

Verslag bezoek gemeenten Venlo en Maastricht

Aanleiding.
Bij de behandeling van de deelopdracht 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied als onderdeel
van de bestuursopdracht Samenwerken en Uitbesteden door de raad op 11 december 20L3 heeft de
raad verzocht informatie in te winnen bij de gemeenten Venlo en Maastricht over de wijze waarop zij
de uitvoerende taken hebben georganiseerd.

Peet Dekker, hoofd afdeling Openbaar Gebied en Marcel Schoonen, teamleider afdeling Openbaar
Gebied en projectleidervan de deelopdracht zijn op L4 januari2074 in Venlo en op 25 maart 2OI4in
Maastricht geweest.

Venlo.
Op 1-4 januari hebben we gesproken met dhr. Lucassen, afdelingshoofd Openbaar Gebouwde
Omgeving en dhr. Driessen, teamleider van diezelfde afdeling.
Gemeente Venlo heeft in 2006 een traject ingezet waarbij alle planmatige
onderhoudswerkzaamheden zijn uitbesteed. Denk daarbij aan onderhoud openbaar groen, wegen,
riolering, technische insta llaties, afua linzameling, straatreiniging etc.
Op dit moment wordt in eigen beheer nog uitvoering gegeven aan service - onderhoud. Dat is
hoofdzakelijk gericht op incidentenbeheer (n.a.v. meldingen die niet bij de aannemers worden
uitgezet) en handmatige straatreiniging (o.a. het legen van de afualbakken). Deze laatste taak wordt
op basis van natuurlijk verloop in de markt gezet.
Rond 2020 moet er zo sprake zijn van een afgeslankte buitendienst, gericht op verlenen van service
waarbij in toenemende mate een beroep gedaan wordt op burgerparticipatie en de
verantwoordelijkheid die de burger zelf heeft voor een schone leefomgeving.

Maastricht.
25 maart jl. heeft het overleg met gemeente Maastricht plaats gevonden. Gesprekspartners waren
dhr. Simons, manager Ruimte en dhr. Van Eck, teammanager Beheer en Wonen.
Gemeente Maastricht heeft op basis van politiek draagvlak gekozen om het onderhoud van de
openbare ruimte niet verder te privatiseren. Als voornaamste reden wordt aangegeven het behoud
van sturingsmogelijkheden. Op de achtergrond speelde ook mee de overweging om basis te bieden
voor een werkbedrijf. Via het werkbedrijf worden mensen ingezet waarbij het management
onderkent dat er sprake zou kunnen zijn van verdringing op de arbeidsmarkt. ln Maastricht gaat het
om grote aantallen mensen die via het werkbedrijf worden ingezet.
De keuze is gemaakt zonder inhoudelijke onderbouwing aldus dhr. Simons.
De afdelingen hebben wel allemaal een efficiencytaakstelling meegekregen van L0% tot en met 2018.
Meer specialistische werkzaamheden zoals het onderhoud van OV en VRI en taken waarvoor inzet
van specifiek materieel noodzakelijk is, zijn uitbesteed.
Maastricht en omliggende gemeenten richten zich op een brede regionale samenwerking waarbij
Maastricht de rol van centrumgemeente inneemt.

MarcelSchoonen
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Bijlage 2

Beoordeling 4'K's Onderhoud openbaar groen

Onderhoud openbaar groen

Het grootste deel van het onderhoud is eerder al uitbesteed.
Het onderhoud aan groenvoorzieningen dat nog in eigen beheer wordt uitgevoerd, betreft vooral
onderhoud van openbaar groen in het buitengebied met een nadruk op het groen waarlangs de

recreatieve routes lopen en de landschapselementen.
Het onderhoud van bomen in het buitengebied is integraal onderdeel van het bestek dat eerder al

is uitbesteed.

Kwaliteit.
Rapportage 2013.
Kwaliteit is minimaal gelijk op basis van opdracht. Mogelijk hoger omdat kans op achterstallig
onderhoud minimaal is.

Bomen
Na aanbesteding in 201-4: De kwaliteit van het snoeien van de bomen is gelijk aan de kwaliteit van

het eigen beheer maar wordt nu structureel ingebed in de uitvoering van het bomenbestek.

Kleine la ndschapselementen
Na aanbesteding in 2014:
Het groen in het buitengebied wordt opgenomen in de beheerovereenkomst met de Bosgroep. Op

basis van het alleenrecht voor het onderhoud van het groen zal de uitvoering van de

werkzaamheden aan de Risse bedrijven worden opgedragen. De huidige taakopdracht van de

eigen dienst zijn genomen in de opdrachtformulering, ook is er een relatie met het beheerplan
van de recreatieve routes.

coNctusrE.
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Kwetsbaarheid.
Rapportage 2013.
De dienstverlening is niet meer afhankelijk van inzetbaarheid eigen personeel en materieel
Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor risico van uitval medewerkers en materieel.

Na uitbesteding.
Bij uitbesteding is de marktpartij verantwoordelijk voor de inzet van bevoegde medewerkers en

het vereiste materieel. De gemeente is daardoor minder kwetsbaar. De werkzaamheden passen

binnen de bedrijfsvoering van de Risse bedrijven.(winterwerk).
Binnen de huidige beschikbare formatie is het niet mogelijk een snoeiploeg tegen de benodigde n
continuiteit in te zetten.

CONCLUSIE.
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Klantgerichtheid.
Rapportage 201-3.

Het programma van eisen is bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als

aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te
voorkomen.

Na uitbesteding.
Het programma van eisen van de kleine landschapselementen en de eisen in het beheerplan van
de recreatieve routes zijn opgenomen in het aanbestedingsdocument. Daarin is verwerkt dat met
name de klanten optimaalgebruik kunnen maken van de

recreatievevoorzieningen.(mountainbikeroute, wandelroutes enz.) De werkzaamheden worden
niet meer Ad- Hoc uitgevoerd.

coNcrusrE.
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Kosten.

Rapportage 2013.
Uitbesteden kan tot een besparing leiden wanneer we de 'kale uitvoeringskosten' vergelijken en
planmatig uitbesteden .

lndicatie jaarlijkse besparing met een bandbreedte tussen € 26.000,- en € 5L.000,-

Na aanbesteding2OL4.
De raming geeft aan dat de kosten van het onderhoud van het groen ongeveer € 40.000,00 per
jaar gaan kosten. Op dit moment worden jaarlijks houtopstanden gesnoeid op basis van
winterwerk. Ook hier is sprake van snoeíwerk in de winterperiode. De werkzaamheden zoals ze

eerder uitgevoerd werden tijdens winterwerk kunnen nu structureel in een meerjarenplan worden
gezet.

Het voordeel is berekend op structureel € 41.366,--. De werkzaamheden worden in samenwerking
met de Bosgroep overgeheveld naar de Risse. Het voordeel is de overhead doorberekening aan 1

fte.
De werkzaamheden worden gecombineerd, en gecoördineerd door de Bosgroep waardoor de

we rkza a m hed en pla n matige r, gestructuree rd wo rde n u itgevoerd.

CONCLUSIE.
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Bijlage 3

Beoordeling 4'K's onderhoud Wegen en kunstwerken

Wegen en kunstwerken.
Betreft hoofdzakelijk het onderhoud van de onverharde wegen en de bermen. Deze taak is
meegenomen bij de aanbesteding van het groot onderhoud aan de wegen in Weert en

Nederweert.
Kwaliteit.
Rapportage 2013.
De markt is in staat om gespecialiseerd materieel in te zetten, specifiek afgestemd op de situatie.
De kwaliteit kan worden verhoogd door de expertise van de markt te gebruiken bij de omvorming
van onderhoud intensieve wegen wanneer dat economisch voor beide partijen interessant is.

Na uitbesteding.
o De opdracht is erop gericht om eerst alle onverharde wegen te frezen, opnieuw te

profileren en af te walsen en tevens de bermen zo af te werken dat een goede afwatering
gegarandeerd is.

¡ Hierbij wordt het hele weglichaam (over de volledige breedte) onder profiel gebracht in

plaats van het aanvullen van de gaten en slechte delen. Na deze inhaalslag wordt bekeken
met welke frequentie (eventuele) herstelwerkzaamheden nodig zijn.

o Uitgangspunt is dat door deze aanpak de onderhoudsfrequentie wordt verlaagd.
Uiteraard zaler hierbij qua frequentie een verschilontstaan tussen onverharde wegen die
drukker worden bereden dan bijvoorbeeld onverharde wegen die doodlopend is en waar
maar 2 woningen staan.

CONCLUSIE
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Kwetsbaarheid.
Rapportage 201-3.

Bij uitbesteding is gemeente minder kwetsbaar omdat marktpartijen verantwoordelijk zijn voor
risico van uitval van medewerkers en materieel. Het materieel dat voor de nieuwe werkwijze nodig
is, is specialistisch en heeft de gemeente niet in eigen bezit.

Na uitbesteding.
. Bij de aanbesteding is de zorg voor de inzet van menskracht en materieel bij de markt

weggelegd. De verantwoordelijkheid voor de continuiteit ligt geheel bij de aannemer.
¡ De inzet van het materieel hoeft niet meer te worden afgestemd met andere activiteiten

waar het materieel ook voor wordt ingezet. De inzet van het specialistisch materieel is

verwerkt in de eenheidsprijzen.

coNcLustE.

Klantgerichtheid.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Rapportage 2013.
Het programma van eisen is bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als

aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te
voorkomen.

Na uitbesteding.
o Doel van de wijze waarop de opdracht nu is geformuleerd is om alle onverharde wegen in

één ronde goed af te werken op een manier die de kwaliteit van de weg verbeterd.
o De opdracht is erop gericht dat er in de toekomst minder vaak op ad hoc basis aan de

hand van meldingen hoeft te worden gehandeld.
o Dit wordt mede bewerkstelligd door de werkzaamheden op een planmatige wijze en met

het specialistische materieel uit te voeren.

coNctustE

Kosten.

Rapportage 2013.
Door inzet van meer gespecialiseerd materieel en een meer planmatige vorm van onderhoud kan

uitvoering door de markt voor een lagere prijs dan nu bij uitvoering in eigen beheer het geval is.

Na uitbesteding.
Binnen deze deelopdracht is sprake van grote mate van inzet van eigen personeel. De

werkzaamheden zijn uitbesteed naar een extern aannemer. Dit levert vanaf 201-8 een structureel
voordeel op van € 300.586,-.
ln de jaren 2016 en 2OL7 is het voordeel lager vanwege extra werkzaamheden aan

bermverlagingen. De bermverlagingen maken het onderhoud aan de onverharde wegen beter
beheersbaar. Voor de bermverlagingen is een bedrag van € 70.000 beschikbaar.

coNctustE

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Bijlage 4

Beoordeling 4'K's onderhoud riolering

Onderhoud Riolering: onderdeel reiniging en 1" lijns storingsdienst drukriolering
Betreft hoofdzakelijk het eerste lijns onderhoud van de drukrioolgemaaltjes op basis van
meldingen.
Kleinere bestanddelen zoals het schoonhouden van de roosters in duikers en waterlopen zijn

ondergebracht in de concessie.

Kwaliteit.
Rapportage 20L3.
ls minimaalgelijk aan huidige wijze van uitvoering indien markt gestuurd wordt op vermindering
van storingen en de koppeling met het elektrotechnisch onderhoud.
De markt is met technieken als GPS in staat om direct bij de uitvoering van het onderhoud het
areaal exact in beeld te brengen.
Door meer planmatig te reinigen en onderhoud uit te voeren neemt het aantal meldingen waar nu

ad hoc op wordt ingesprongen, af.

ln samenwerking met WBL:

o Het reinigen van de drukrioolgemalen wordt in tijd, hoedanigheid en wijze afgestemd op
de behoefte van de onderhoudswerkzaamheden onder regie van WBL;

¡ Door verbetering van interne processen wordt de kwaliteit van het product verbeterd.
. B¡j storingen wordt tijd gewonnen doordat de locaties van de pompsystemen exact in GPS-

coördinaten bekend zijn;
¡ Door verbeterd inzicht in het functioneren van het areaal kan lokaal aanvullend risico

gestuurd preventief worden gereinigd en zal het aantal storingen verder afnemen;
. Bij deze werkwijze worden alle gemalen gegarandeerd ten minste l- maal per jaar

gereinigd;

CONCTUSIE:

Kwetsbaarheid
Rapportage 20L3.
De dienstverlening is niet meer afhankelijk van inzetbaarheid van eigen personeel en materieel
Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor risico van uitval van medewerkers en materieel.

ln samenwerking met WBL:

Doordat de medewerker onder de paraplu van WBL zijn taken voortzet kunnen de

reinigingstaken bij afwezigheid worden uitgevoerd door anderen die ook de benodigde
kennis en kunde beschikken;

De zorg voor de inzet van menskracht en materieel is bij WBL weggelegd. De

verantwoordelijkheid voor de continuiteit en het halen van de afgesproken norm ligt
geheel bij WBL, ongeacht omstandigheden als ziekte, onderhoud en uitval materieel,

a

a

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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leverantie mater¡alen.

CONCLUS¡E

Klantgerichtheid.

Rapportage 2013.
Het programma van eisen ¡s bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als
aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te
voorkomen.

ln samenwerking met WBL

. Het hoge niveau van dienstverleninB blijft24/7 gehandhaafd;

. De storingsdienst wordt door WBL verzorgd door deskundige specialisten. Op termijn zal

ook de klachtenontvangst gefaseerd (onder regie van Weert) worden overgenomen;
. Door het terugdringen van storingen neemt de beschikbaarheid van het systeem toe. De

klachten nemen af en de klanttevredenheid neemt toe waardoor wordt voldaan aan de
hoge kwaliteit van klantgerichtheid;

coNcrusrE

Kosten.

Rapportage 2013.
Uit vergelijking en van recent aangeboden tarieven blijkt dat er sprake is van fors lagere

markttarieven. lndicatie van de jaarlijkse besparing tot ca. € 38.000,-

Na uitbesteding.
Door samenwerk¡ng wordt een structureel voordeel behaald van € 111.366,--. De uitbesteding van
deze werkzaamheden is voorlopig gegund aan WBL. Het behaalde voordeel komt ten gunste van de
reserve vervangingsinvesteringen Rioleringerì, c.g. het rioolrecht.

coNctusrE
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Bijlage 5

Beoordeling 4'K's onderhoud technische installaties.

Technische installaties (OV/ VRl.)

Betreft hoofdzakelijk het onderhoud van de openbare verlichting OV en verkeersregelinstallaties
(VRl's).

Het areaal VRI's in Weert is bijna helemaal vernieuwd. Dat betekent dat er in de praktijk een

afname is van het aantal storingen.
Voor de OV geldt dat het onderhoud in Stramproy al is uitbesteed. Dit wordt nu opgenomen in de

ln het bestek dat in 2OL4 op de markt is gezet wordt ook een aantal taken georganiseerd die tot op
dat moment ad hoc extern werden geregeld.

Kwaliteit.
Rapportage 20L3.
Uitgangspunt is de opdracht die wordt verstrekt door de gemeente. Ook hier geldt dat door meer
planmatig onderhoud uit te voeren, het aantal meldingen en storingen afneemt en de

lichtkwaliteit toeneemt.

Na uitbesteding.
De aannemer garandeert (na het eerste jaar) een uitvalpercentage van maximaal t%o. Door
wijkgericht lampen te vervangen neemt het aantal storingen af, hoeft er minder ad hoc op
meldingen te worden gereageerd en is de lichtopbrengst hoger. Bij de uitvoering in eigen beheer
wordt een lamp vervangen wanneer deze niet meer brandt. (Dat betekent echter dat de

lichtopbrengst daaruoor al onder de norm is.)

Daarnaast zijn er taken in het bestek opgenomen die op dit moment niet in eigen beheer kunnen
worden uitgevoerd, zoa ls:

-Onderhoud markt- en evenementen kasten
-Organiseren lnstallatieverantwoordelijkheid op werkzaam heden aannemer
-Oplossen van storingen aan eigen netten
-lnstellen van een wacht- en storingsdienst voor VRI en OV 24/7

Het aantal storingen van VRI's wordt wel minder door vernieuwing van het areaal. Door

structureel technisch en functioneel beheer uit te voeren zullen de VRI's beter blijven
functioneren. Dit is zo afgesproken in de VRI-nota die samen met de provincie Limburg en de

ander gemeenten tot stand is gekomen.

CONCLUSIE.
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Kwetsbaarheid.
Rapportage 2013.
Bij uitbesteding is gemeente niet meer afhankelijk van inzetbaarheid van eigen mensen en

materieel. Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor risico van uitval medewerkers en materieel

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Na uitbesteding.
Bij de aanbesteding is de zorg voor de inzet van menskracht en materieel bij de markt weggelegd.
De verantwoordelijkheid voor de continuiteit en het halen van de afgesproken norm ligt geheel bij
de aannemer, ongeacht omstandigheden als ziekte, onderhoud en uitval materieel, leverantie
materialen. Tevens is de opdrachtnemer bevoegd voor alle voorkomende werkzaamheden. De

eigen medewerkers zijn dat niet. Er is dan altijd personeel beschikbaar dat voldoet aan bijzondere
vereisten.

De inzet van het materieel hoeft niet meer te worden afgestemd met andere activiteiten waar het
materieel ook voor wordt ingezet.

CONCLUSIE.

Klantgerichtheid.
Rapportage 2013.
Het programma van eisen is bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als
aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te
voorkomen.

Na uitbesteding.
Waar nu vooral reactief wordt gewerkt aan de hand van meldingen is de opzet volgens het meer
planmatig uitvoeren van het onderhoud om uitval van verlichting te voorkomen en dus meldingen
van defecte lampen te voorkomen.

CONCLUSIE

Kosten.
Rapportage 2013.
Na een volledige vervanging van verouderde lampen door lampen met een langere levensduur,
nemen de kosten voor onderhoud verder af.

lndicatie jaarlijkse besparing met een bandbreedte tussen € LL.000,- en € 33.000,-

Na uitbesteding.
Het voordeel is berekend op structureel € 152.841,--. Diverse werkzaamheden in dit kader zijn
geinventariseerd en vervolgens op basis van aanbesteding, voorlopig gegund. De herschikking van
de werkzaamheden heeft geleid tot een efficiëntere combinatie van de werkzaamheden.

coNctusrE.
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Concessie : m¡l¡eustraat, afvalinzameling en straatreiniging
Kwaliteit.
Rapportage 20L3.
Marktpartijen spelen sneller en slagvaardiger in op innovaties en ontwikkelingen in de wereld van
verwerking van afual. Op basis van de opdracht levert de markt minimaal dezelfde kwaliteit.

Na contractering concessie:
Voorop staat dat de gemeente als opdrachtgever en samenwerkingspartner in de concessie

volledig de regie heeft en kan sturen op de opdracht.
Door een concessie aan te Baan met een gespecialiseerde marktpartij voorzien we dat de taken
efficiënter kunnen worden georganiseerd. Materieel en menskracht kunnen door o.a.

routeoptimalisatie, inzet specifiek materieel en de kennis en ervaring van de marktpartij
effectiever worden ingezet. Door dit soort maatwerk moet de kwaliteit toenemen.
Door de samenwerking aan te gaan met een marktpartij voor de aansturing van de concessie
hebben we als gemeente sneller en eenvoudiger toegang tot nieuwe ontwikkelingen op het
vakgebied wanneer dit voor beiden leidt tot besparing op de uitvoeringskosten tegen minimaal
gelijkblijvende kwaliteit.
De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe door het samenwerken met een marktpartij omdat
de marktpartij garant staat voor de uitvoering volgens de opdracht.

coNcrusrE.
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Kwetsbaarheid.
Rapportage 20L3.
De dienstverlening is niet meer afhankelijk van inzetbaarheid eigen personeel en materieel
Marktpartijen zijn verantwoordelijk voor risico van uitval medewerkers en materieel.

Na contractering concessie:

Door de samenwerking met een marktpartij als concessiehouder ligt de verantwoordelijkheid voor
de continuileit van de dienstverlening bij de marktpartij. De concessiehouder heeft door de

schaalgrootte meer mogelijkheden om flexibel in te spelen op ontwikkelingen die de
dienstverlening d reigen te verstoren.

coNctustE.

Klantgerichtheid.
Rapportage 20L3.
Het programma van eisen is bepalend voor de mate van klantgerichtheid. Klantgerichtheid als

aspect van dienstverlening moet worden vertaald in het programma van eisen om willekeur te

Bijlage 6

Beoordeling 4'K's Milieustraat, afvalinzameling en straatreiniging ( Concessie).

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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voorkomen

Na contractering concessie:

Hetzelfde programma van eisen is bepalend voor de klantgerichtheid. De klantgerichtheid moet
daardoor minimaal het huidige niveau evenaren. De gemeente heeft hierop als opdrachtgever de
regie.

De garantie voor de continuiteit van de dienstverlening door de concessie werkt positief door in

de klantgerichtheid.
De combinatie in de concessie van het dienstverlenende karakter van de gemeente met de meer
bedrijfsmatige belangen van een marktpartij moet zorgen voor een meer planmatige uitvoering
van de werkzaamheden. Het doel is klachten en meldingen te voorkomen . Dit komt de
klantgerichtheid in algemene zin ten goede.

coNctustE.
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Kosten.
Rapportage 2013.
Uitbesteden 'milieustraat' levert uiteindelijk een besparing op die voor een belangrijk deel wordt
veroorzaakt door mogelijkheden die de markt heeft om ingezamelde componenten tegen
gunstiger tarieven af te zetten. Daarnaast zijn de loonkosten bij marktpartijen lager.

lndicatie jaarlijkse besparing milieustraat ca. € L20.000,-
Voor afualinzameling en straatreiniging is de indicatie van de jaarlijkse besparing gelegen tussen
€ 113.000 en 213.000,- (bij volledige uitbesteding )

ln het geval de gemeente de taken in de concessie zelf blijft uitvoeren díent er een investering te
worden opgenomen voor de komende jaren om het materieel te vervangen. Voor een belangrijk
deel zijn die kapitaallasten niet opgenomen in de begroting. Aanvullend op hetgeen in de

begroting is opgenomen moet rekening worden gehouden met een forse investering .

Na aanbesteding verwerking componenten en contractering concessie 2014.
Milieustraat: voor de afname en verwerking van de op de milieustraat ingezamelde componenten
is een aanbesteding gehouden in 2OL4. Dat leverde eerder al een besparing op van ca. € L00.000,-
t.o.v. het in de begroting20L4 opgenomen bedrag.
Voor de uitvoering van de in de concessie opgenomen taken geldt dat er in een periode van vier
jaar een besparing wordt behaald van2O%o t.o.v. de uitvoeringskosten begroting 2015.
Het voordeel bedraagt vanaf dat moment structureel € 7.347.gLO,--. Dit bedrag bestaat uit een

groot gedeelte overhead. ln deze deelopdracht komt dit nadrukkelijk naar voren vanwege het feit
dat een groot aantal fte's wordt gedetacheerd bij van Gansewinkel overheidsdiensten.
Uiteindelijk zullen alle medewerkers op basis van natuurlijk verloop kunnen uitstromen en zijn er
geen loonlasten meer verbonden aan de concessie. Wel zullen er uitvoeringskosten zijn verbonden
aan de concessie.

CONCLUSIE.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Bijlage 7

Financiéle gevolgen spoor 1.

Outsourci ng Onderhoud Groen

Beschikbare middelen in de begroting met ingang van 2015.

extern budg, personeel kostprijs

6622R¿toRuimteOG

Uitgaande kale tarief
van L,0ftexL3Otx37,75 49075 49.075,æ

Diverse werkzaamheden groen, wi nterwerk
overdracht naar Risse

huidige begrotingssituatie, op basis van kale tarieven 49.075,00

opdrachtwaarde van de uitbesteding, conform de

voorlopige gunni ng aan, uiteinde I ijk 49.075,00

Voordeel
Voordeel overhead

Totaal Voordeel
41.366,00

4L.366,00

Outsorc¡ ng Onde rhoud Groe n

Overheadberekening L,00fte x 41.366 euro 41.366,00

Meerjarenbeeld 20L6 2017 2018 2019

voordeel onderdeelopenbaargror 41.366,00 41.366,00 4L.366,00 41.366,00

1.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Financiële gevolgen spoor 1

Beschikbare middelen in de begroting met ingang van 2015.

extern budget personeel

2100300 6343300mate rialen
2100300 6343702huur

div 6622R40RuimteOG

Uitgaande kale tarief
van 4,23fte x 1300x 37,75

5075

9246

4,23fte

huidige begrotingssituatie, op basis van kale tarieven

opdrachtwaarde van de uitbesteding, conform de

voorlopige gunning aan, uiteindelijk

Voordeel
Voordeel overhead

Totaal Voordeel

nderhoud Wegen en Kunstwerken

Overheadberekening 4,23ft.e. x 41.366 euro

Meerjarenbeeld 20L6 20t7 2018

L74.978,æ

2019

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Financiële gevolgen spoor 1.

Beschikbare middelen in de begroting met ingang van 2015.

extern budget personeèl

7 22O2OO 6343101o n d e rho ud,ste I post

div 6622R¿l0RuimteOG

Uitgaande kale tarief
van l,Ofte x 1300x 3275

1 fte

huidige begrotingssituatie, op basis van kale tar¡even

opdrachtwaarde van de uitbesteding, conform de

voorlopige gunning aan WBI structureel
nieuwe begrotingssituatie, op basis van aanbesteding

Voordeel
Voordeel Overhead

Totaal voordeel

220.925,æ

200.000,00

70.000,00

41.366,00

111.366,00

rf l)irtiilr;ir¡ Onderhoud Riolering WBL

Overheadberekening 1,0 fte x 41.366 euro 41,.366,00

Meerjarenbeeld 20L6 2017 2078 2.019,00

voordeel Onderdeel riolering -L11.366,00 -111.366,00 -1L1.366,00 -11L.366,00

Let op! Dit voordeel komt ten gunste van de gesloten financiering Riolering!!!

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Financiële gevolgen spoor 1.

Beschikbare middelen in de begroti
extern budget

van 2015.

21-0100 6343100onde rhoud

21IOO3 6343100o n d e rh o u d

210L003 6622R40Ru i mte OG

Uitgaande kale tarief
van L,4fte x l-30Ox 37,75

2622L4

25658

€

€

262.2L4,æ

25.658,00

KR9O8

l_,4 fte € 68.705,00

tractie hoogwerker
incl usief vrijval kapitaal lasten

dus verkoop! € 25.476,88

huidige begrotingssituatie, op basis van kale tarieven € 382.053,88

opdrachtwaarde van de uitbesteding, conform de

voorlopige gunning aan Cityteg 988.500 : 4 jr €

bij: bijdrage grootschalige basiskaart €

bij: kosten feestverlichting, jaarlijks €

bij: kosten Stedin, aan- en afsluitkosten €

247.t25,OO

15.000,00

15.000,00

10.000,00

nieuwe begrotingssituatie, op basis van aanbesteding € 287.125,æ

Voordeel

Voordeel Overhead

totaal voordeel

Overheadberekening 'J,,4fte x 4L.366 euro

Meeriarenbeeld 20t6 20L7 2018 2019

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Bijlage 8

Financiële gevolgen spoor 2.

Beschikbare middelen in de begroting met ingang van 20L5.

extern budget personeel kostprijs

specificaties Budgette n

budgethouder TPIAK

550235 603.582,00

L.110.000,00

15L,0L3,00

Ruimte OG

24,3fte ( i ncl kol ke nzuige n.)

24,3 salariskosten

opdrachtwaarde van de uitbesteding, conform de

voorlopige gunning aan, uiteindelijk

tractieve rgoed i ng

voo rde e I 20% x 603.582+1110000

na 4 jaar

overheadberekening: 24,3x4L366
Totaal Voordeel

Afval i nzame I i ng en Straatrei nigi ng

Overheadberekening 24,3fle x 41.366 euro

Meerjarenbeeld 2016 2017 2018

1.00s.19400

20L9
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Bijlage 9

Vergelijking'oprichting ent¡te¡t vs detachering'.

ln de onderstaande tabel zijn de kenmerken van het model van detachering en het model van een
entiteit op basis van de relevante criteria ten opzichte van elkaar in beeld gebracht. De beoordeling is

gebaseerd op de resultaten van de marktconsultatie en de adviezen uit de projectgroep.

Criteria Modellen
Kosten Detachering Entiteit (NV/ BV)

Haalbaarheid besparing
op uitvoeringskosten

Prikkelop efficiency

Kosten voortvloeiend uit
rechtspositie
medewerkers

Oprichtingskosten entiteit

Risico bij negatief
bedrijfsresultaat

Mogelijke veranderingen
in BTW regime

Resultante van de

haalbaarheid van een
bezuiniging is gelijk. Moet
worden geregeld in SOK .

ln beide gevallen wordt de
marktpartij gevraagd aan te
geven welke besparing hij
denkt te realiseren en in
welke jaren van de looptijd
van de PPS dit gebeurt.

ln beide gevallen gelijk,

regelen in SOK

ruimte voor marktpartíj om
bed rijfsmatig te werken

+ Geen aanvraag 83 status
nodig, geen onderhandeling
met ABP over compensat¡e

+ Geen kosten

ls in beide gevallen neer te
leggen bij marktpartij.

+ ongewijzigd in vergelijking
met BTW verrekening zoals

die met een 'eigen dienst' zou

Resultante van de

haalbaarheid van een

bezuiniging is gelijk. Moet
worden geregeld in SOK

ln beide gevallen wordt de

marktpartij gevraagd aan te
geven welke besparing hij
denkt te realiseren en in welke
jaren van de looptijd van de
PPS dit gebeurt.

ln beide gevallen gelijk,

regelen in SOK

ruimte voor marktpartij om
bed rijfsmatig te werken

-/-Onderha ndeling over
pa kketvergelijking met de

bonden
Onderhandeling met ABP over
83 status/financiële
consequenties aan verbonden
(voornamelijk voor
pensioenen) - hoogte
onduidelijk.

-/- eenmalige kosten ca. €
40.000,-
Jaa rlijkse bed rijfsvoering
kosten ca. € 10.000,-

ls in beide gevallen neer te
leggen bij marktpartij.

? Veranderingen door
Europese wetgeving mogelijk.
ln dat geval is het risico dat de
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Grip op ontwikkeling
kosten

zt]n

Meer sturing op kosten nodig

kosten voor de gemeente
stijgen doordat BTW niet
verrekend zou kunnen worden

Minder sturing op kosten
nodig

Kwaliteit Detachering Entiteit (NV/ BV)

Regiepositie gemeente

Verantwoording door
marktpartij

neutraal, kwaliteit geregeld

via specificatie vraag ,

gekoppeld aan SOK

Te benadrukken via
Bonus/malus regeling
Risico is dat marktpartij
nadrukkelijker op kosten gaat

sturen.

Maatregel : kwaliteitseisen en

eisen t.a.v. flexibiliteit aan de

voorkant goed regelen en

evaluatiemomenten regelen in

overeenkomst.

Gelijk, moet in SOK worden
geregeld.

Marktpartij kan

verantwoordelijk worden
gesteld om aan te tonen dat
aan kwaliteit wordt voldaan

+, kwaliteit geregeld via

specificatie vraag , gekoppeld

aan SOK

Te benadrukken via
Bonus/malus regeling
Wel is het verschil dat

Bemeente meer invloed heeft
omdat ze eigenaar is van de

entiteit.

Gelijk, moet in SOK worden
geregeld.

Marktpartij kan

vera ntwoordelijk worden
gesteld om aan te tonen dat
aan kwaliteit wordt voldaan

Klantger¡chthe¡d Detachering Entiteit (NV/BV)

flexibiliteit Neutraal, uitgangspunt is een

zo goed mogelijke beschrijving
van de te leveren prestaties.

ln de SOK moeten afspraken
vastgelegd worden over de
gewenste mate van flexibiliteit
in de bedrijfsvoering. Dat
werkt door in de prijsstelling.
Gelet op de intentie vanuit
een PPS hebben beide partijen
baat bij goede afspraken
hierover.
Risico: kostenverhogende
factor door bijstelling
opdracht.

Maatregel : jaa rlijkse eva luatie
van uitvoeringsprogram ma

+ Hoge mate van flexibiliteit -
entiteit is eigendom en dus
ook makkelijk om invloed uit
te oefenen - risico:
kostenverhogende factor.
Basis voor de klantgerichtheid
is wat er in de SOK over
kwa liteit wordt afgesproken.

Maatregel: jaarlijkse evaluatie
van uitvoeringsprogram ma

Kwetsbaarheid Detachering Entiteit (NV/BVl
gebrek aan continuiteit

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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door uitval mens en
materieel is

vera ntwoordelijkheid voor
marktpartij

afspraken over
coördinatie en

afstemming met andere
taakvelden

gelijk, regelen in SOK

Gelijk: is te regelen in SOK

gelijk, regelen in SOK

Gelijk: is ter regelen in SOK

Positie medewerkers Detachering Entiteit (NV/BV)

Rechtspositie

Pensioenrechten

arbeidsongeschiktheid

+ personeel blijft in dienst
gemeente, geen

aanpassrngen,

+ geen aanvraag vrijwillige
aansluiting ABP nodig omdat
status niet verandert.

I nspa nningsverplichting bij
beide constructies gelijk -
indien iemand'boventallig'
wordt, dan uitga ngspunt
onderzoek tot
plaatsing/ind ienstname bij de
maatschappij van de
particuliere partner.

-/- personeel gaat over naar
entiteit, pa kketvergelijkingen,
compensatie
-/- Onderhandeling met ABP

noodzakelijk.
Risico op verhoging kosten

-/- onderhandelingen met ABP

en bonden vergen meer tijd.
Risico: vertraging, verlies
draagvlak.

I nspanningsverplichting bij
beide constructies gelijk -
indien iemand'boventallig'
wordt, dan uitgangspunt
onderzoek tot
plaatsing/indienstname bij de
maatschappij van de
particuliere partner

Voo rbe reid ingl beëi nd iginel
aanpassing tijdens looptijd

Detachering Entiteit (NV/ BV)

Voorbereidingen tot operationele
uitvoering PPS

+ Minder administratieve last

Meer aandacht bij opstellen
ovk

-/- administrat¡eve
handelingen om te komen tot
oprichting NV of BV

-/- na verloop van tijd wordt
de entiteit in stand gehouden
voor een sterk afgenomen
aantal medewerkers in dienst
van de entiteit

Beëindiging opdracht + geen opheffing van entiteit
nodig

Personeel terug naar de
gemeente

Risico: boventa lligheid

-/- entiteit opheffen wanneer
deze'leeg'is

Personeelblijft in de
organ¡satie (in de entiteit)
weliswaar onder
verantwoordelijkheid van de

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Maatregel:
inspanningsverplichting voor
marktpartij opnemen in

overeenkomst om
boventa lligheid te voorkomen

gemeente.
Risico: boventa lligheid
Maatregel:
inspa nningsverplichting voor
marktpartij opnemen in

overeenkomst om
boventa lligheid te voorkomen

Mogelijkheid van uitbreiding
opdracht .

Wanneer het niets te maken
heeft met het principe 'mens
volgt werk' dan zal steeds het
aanbestedingsbeleid moeten
worden gevolgd

+ bij NV of BV is inbesteden
mogelijk, kan opdracht
uitgebreid worden.

Risico' s aangaan nieuwe
dienstverbanden door
management van marktpartij

Niet aan de orde Bij een entiteit kan het
manaBement mensen
aanstellen in de entiteit ook al

is dat in strijd met de

afspraken die in de

sa menwe rkingsovereen komst
worden vastgelegd.

Conclusie.
Voor de meeste criteria geldt dat er niet veel verschillen zijn tussen de twee modellen.
ln de afweging van de keuze tussen een vorm van detachering en het oprichten van een entiteit zijn
twee factoren die een doorslaggevende rol kunnen spelen. Enerzijds is er de grotere invloed vanuit
de gemeente op de entiteit omdat deze eigendom i s van de gemeente. Dit betekent dat een beroep
gedaan kan worden op een hogere mate van flexibiliteit bij de marktpartij. Hetgeen overigens een

kostenverhoging tot gevolg zal hebben wanneer hier te vaak gebruik van wordt gemaakt.

Anderzijds is er bij een entite¡t sprake van verandering qua rechtspositie die gecompenseerd moet
worden door de gemeente en waarover onderhandeld moet worden met bonden en ABP.

Het is aannemelijk dat dit zal leiden tot een stijging van kosten als gevolg van de afkoop van te
derven premie inkomsten bij het ABP en onderhandelingen leiden tot een vertraging van de start
van de nieuwe organisatie.

Minder zwaarwegend is het gegeven dat er bij een entiteit vooraf meer administratief geregeld moet
worden zoals het oprichten van de entiteit en de kosten die daaraan verbonden zijn, maar ook de
jaarlijkse lasten voor de financiële verantwoording van de entiteit die eigendom is van de gemeente.

Dit overwegende is het advies van de Projectgroep om bij de uitvraag naar de aansturing en

bedrijfsvoering van de uitvoering van de taken 'milieustraat, afualinzameling en straatreiniging' uit te
gaan van een model waarbij de betrokken medewerkers gedetacheerd worden.

Fase lll 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'
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Criteria als bedoeld in artikel 169 van de gemeentewet.

ADV¡ES
De raad mede delen dat wordt ingestemd met het ínitiatief-voorstel van het CDA,

TOELICHTING

Bij besluit van 4 juni 2002 werden door uw Colfege criteria voorgesteld als bedoeld in arlikel
169 van de gemeentewet.
Tijdens de raadsvergadering van 12 december 2OO2is het betreffende voorstelvoor nader
beraad in commissieverband teruggenomen. vervolgens is door het cDA een
initiatiefuoorstel aangekondigd dat inmiddels is geagendeerd voor de raadsvergadering van 3
april a.s.
Het initiatief voorstel is hierna letterlijk weergegeven waarbij het verschil met het eerdere
voorstel van uw college cursief en tussenhaakjes is aangegeven.

ln artikel 160 van de Gemeentewet zijn bevoegdheden van het coflege van B&w
opgenomen. De tekst van dit artikel luídt:
Het college is ieder geval bevoegd:
a) het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet b'rj of krachtens de

wet de raad of de burgemeester hiermee is belast;
b) beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de

wet de burgemeester hiermee belast is;
c) regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met

uitzondering van de organisatie van de griffie;
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d) ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de gritfie werkzame ambtenaren, te
benoemen, te schorsen en te ontslaan,

e) tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten
f) te besluiten rechtsgedingen, bezwaarproceduresofadministratieve

beroepsprocedures namens de gemeente of het gemeentebestuur te voeren, of
handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, tenzij de raad, voor zover het de
raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

g) ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging;
h) jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen.

Aftikel 169.4 van de Gemeentewet regelt de positie van de raad aangaande bevoegdheden
van het college die in artikel 160 zijn genoemd. Artikel 169.4 luidt:

'Zij (de leden van het college te zamen en ieder afzonderlijk) geven de raad vooraf
inlichtingen over de uitoefenrng van de bevoegdheden, genoemd in artikel 160,
eerste lid, ondere, f, g en h, indien de raad daarom vezoektof indien de uitoefening
ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. ln het laatste geval neemt het
college geen besluit dan nadat de raad zijn wensen en bedenkingen ter zake ter
kennis van het college heeft kunnen brengen."

Deze tekst houdt in dat de raad categorieén besluiten als bedoeld in artikel 160 onder e, f, g
en h kan vaststellen voor welke het college de raad vooraf de gelegenheid moet geven zijn
wensen en bedenkingen kenbaar te maken- Overigens blijft het college ook in deze gevallen
bevoegd zelfstandig een besluit te nemen. Voor gevallen die niet in de vastgestelde
categorieën vallen, hoeft het college de raad niet te raadplegen, Echter, ongeacht deze
afspraak houdt de raad de bevoegdheid om over alle gevallen informatie te vragen, zowel
voor als nadat het college een besluit heeft genomen.

De volgende regeling wordt voorgesteld

Privaatrechtelijke rechtshandelingen

we rk i n e sove re e n kom ste n.

Het college neemt pas een besluit nadat het de raad de gelegenheid heeft gegeven zijn
wensen en bedenkingen kenbaar te maken in de volgende gevallen.
A. De verkoop van grond in añruíjking van het vastgestelde grondpnjsbeleid. (B&W

voorstel: " en de verkoopprijs van de grond , al dan niet met opstallen meer bedraagt
dan 500.000 euro")

B. De verkoop van grond met opstailen indien de verkoopprijs meer bedraagt dan €
300.000. (B&W voorstel: 500.000 euro)

C, De aankoop van gronden, al dan niet met opstallen, indien het aankoopbedrag hoger
is dan € 300.000 (B&w voorstel: waarbij de bedragen zoals opgenomen in de
goedgekeurde gemeentebegroting dan wel in een vasfgesfe/de exploitatieopzet
worden overschreden: dus geen bedrag genoemd)

D. De aankoop van gronden, al dan niet met opstallen, indien daarmee de voor de
betreffende aan koop geldende begrotingspost of exploitatie-opzet wordt
overschreden. (B&w voorstel: waarbíj de bedragen zoals opgenomen in de
goedgekeurde gemeentebegroting dan wel in een vastgesfe/de exploitatieopzet
worden overschreden)

E Het aangaan van een grondruil waarbij door de ruil de hiervoor geldende
begrotingspost of exploitatie-opzet wordt overschreden. (B&W voorstel: waarbij de
waarde van de grond die door een der partijen wordt ingebracht meer bedraagt dan



500.000 euro tenz¡i de transactie in overeenstemming is met of het vastgestetde
grondprijzenbeleid, of de goedgekeurde gemeentebegroting of een vastgesfeide
exploitatieopzet).
Het aangaan van een grondruil waarbij de waarde van de grond die door een der
partijen wordt ingebracht meer bedraagt dan € 300.00o. (B&w voorstel: waarbij de
waarde. van de grond die door een der paftijen wordt ingebracht meer bedraagt dan
500.000 euro tenzij de transactie in overeenstemming is met of het vastgesúe/de
grondprijzenbeleid, of de goedgekeurde gemeentebegroting of een vastgestetde
exploitatieopzet.)
De vestiging van zakelijke rechten waarbij de jaartijkse vergoeding die de gemeente
ontvangt of betaalt meer bedraagt dan € 25.000 (B&w voorstet: geen verschíl)
lndien afgeweken wordt van de gebruikelijke berekenings- en waarderingswijze van
de gemeentelijke inbreng of van de gebruikelijke toerekening van gemeentelijke
kosten. (B&W voorstel: kende deze voonuaarde niet)

Rechtsgedingen, bezwaarprocedu res en admin istratieve beroepsprocedures
ln de eerste plaats gaat het om procedures tegen besluiten van de gemeenteraad. Het
college vertegenwoordigt daarin de raad en verdedigt het besluit van de raad. Uit de aard van
de zaak zijn regels of voonraarden van de raad hiervoor niet nodig.
De bestaande afspraak over het informeren van de raad door het college over procedures
bl'rjft gelden.

Als het college in een bepaald geval een juridische procedure niet te voeren of voort te
zetten, moet het de raad de gelegenheid geven zijn wensen en bedenkingen kenbaar te
maken.
Voor alle overige procedures en rechtsgedingen stelt de raad geen voorwaarden of regels
voor de uitoefening van deze bevoegdheid door het college, Voor deze gevallen geldt wel
onverminderd de actieve informatieplicht van het college, die geformuleerd ís in artikel 16g.2:
"Zij (de leden van het college) geven de raad alle Ínlichtingen die de raad voor de uitoefenÍng
van ziln taak nodig heeft."
(88,W voorstel: " alle rechtsgedingen over privaatrechtelijke aangelegenheden die eerder op
verzoek van de gemeenteraad of op initiatief van burgemeester en wethouders aan de
gemeenteraad zijn voorgelegd tenzij de spoedeisendheid zich daaftegen verzet.)

Voorbereiding van civiele verdediging
De raad stelt geen voonruaarden en regels voor de uitoefeníng van deze bevoegdheid door
het college. (B&W voorstel: geen verschit)

Jaarmarkten en marktdagen
De raad steft geen voon¡¡aarden en regels voor de uitoefening van deze bevoegdheid door
het college. (88,W voorstel: geen verschil)

Nadere standpuntbepalin g
Conform het duale stelstel betreft het bestuursbevoegdheden van uw college waarbij de raad
de gelegenheid wordt geboden sturing te geven indien de uitoefening ingr¡þende gevotgen
kan hebben voor de gemeente.
Hoewel normen altijd discutabel zíjn is ook het initiatiefuoorstel van het CDA o.i. met deze
uitgangspunten in overeenstemming.
Gezien de bedragen die worden voorgesteld gaat het in de praktrl-k om een beperkt aantal
onroerend goed transacties die in het algemeen van wezenlijke betekenis zullån zijn.
Tegen het voorstel van het cDA bestaan o.i. dan ook geen overuvegende bezwaren.
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Mede gezien de eerder gevoerde discussies in de commissie R,O. en in de gemeenteraad

wordt voorgesteld de gemeenteraad mede te delen dat met het initiatiefuoorstel van het CDA

wordt ingestemd.

FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN

Geen
GOMMU NICATIE.ASPECTEN

Over dit voorstel is spreekrecht mogelijk.
H. Kessels.
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Voorstel; Vaststellen van de eriteria voor besleiten a1s bealoeld in artikel 160 van de

geneentevet d,ie ingrtjpende gevolgen voor d.e geneente knnaen hebben
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