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ONDERWERP

Bestuursopdracht'Samenwerken of Uitbesteden' onderdeel Stadstoezicht.

ADVIES

- Instemmen met het Plan van Aanpak Fase III voor de uitwerking van de
bestuursopdracht'Samenwerken of Uitbesteden' onderdeel Stadstoezicht.
- Instemmen met het inschakelen van BMC consultants voor het opstellen van het
eindadvies ten behoeve van besluitvorming door de gemeenteraad.
- Het Plan van Aanpak voor advies voorleggen aan de OR en onder voorbehoud van een
positief advies van de OR definitief vaststellen.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel:
BW-007337 Voortgangsrapportage bestuursopdracht'Samenwerken en Uitbesteden'
deelopdracht Stadstoezicht (besluit 10 juni 2074).
Algemeen:
De gemeenteraad heeft het college van B&W verzocht over te gaan

tot het voorbereiden
van de afronding van Fase III van de bestuursopdracht'Samenwerken of Uitbesteden',
voor het onderdeel Stadtoezicht. Hiertoe heeft de raad begin 2014 besloten. Om deze
besluitvorming voor te bereiden heeft de gemeenteraad een nadere onderzoeksrichting
geformuleerd bij de besluitvorming over Fase II (raadsbesluit 12 februari 2074).
Met de uitwerking van Fase III is intussen gestaft door het houden van een
marktconsultatie. Daarnaast is een analyse opgesteld van de huidige personele bezetting,
uitgesplitst naar dienstjaren, formatieomvang e.d..
Weert,
30 september 2014
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De thans beschikbare informatie dient te worden getoetst aan de kaders en

uitgangspunten die van toepassing zijn voor de uitwerking van de bestuursopdracht Fase
Het resultaat zal moeten zijn: een eindadvies aan de gemeenteraad.

III.

Adviserino door ondernemingsraad
Met de vaststelling van het Plan van Aanpak wordt tevens het domein vastgesteld waarop
het onderzoek in Fase III betrekking zal hebben.
Daarmee wordt bedoeld dat wordt bepaald welke organisatie-eenheid en welke functies bij
de uitwerking van de deelopdracht zijn betrokken en dus ook voor welke functies het
Sociaal Plan (incl. Addendum) en de Loonsom Maatregelen gelden.
Gelet op het vorenstaande wordt het Plan van Aanpak voorgelegd aan de OR teneinde
deze in de gelegenheid te stellen hierover advies uit te brengen. De adviesprocedure duuft
circa 5 weken (inclusief zgn. overlegvergadering met de WOR bestuurder) zodat op zijn
vroegst medio november 2014 het advies van de OR kan worden verwacht.
Argumenten:
Teneinde inzicht te geven in de kaders en de wijze waarop het advíes zal worden
opgesteld, is een plan van aanpak opgesteld. Het plan van aanpak is bijgevoegd.
Voor het opstellen van het eindadvies aan de gemeenteraad wordt voorgesteld externe
ondersteuning in te schakelen. Hierbij wordt gedacht aan BMC consultants. Zij hebben ook
het rapport voor de besluitvorming in Fase II opgesteld. De beoogde consultants van BMC
zijn ingevoerd in de materie en de specifieke situatie van Weert.
Kanttekeningen:
Voor het inhuren van (externe) ondersteuning ten behoeve van de bestuursopdracht is
budget beschikbaar. Naarverwachting is een bedrag van € 13.750,= nodig voorde
afronding van fase III, onderdeel Stadstoezicht.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/HANDHAVING)
De personele consequenties zullen helder worden zodra de raad een definitief besluit
neemt over het model dat moet worden toegepast voor de uitvoering van de
bestuursopdracht. In de uitvoering van Fase III wordt het personeel van de eenheid
Stadstoezicht betrokken door middel van een klankbordgroep en via het werkoverleg.
Het streven was om in december2OT4 terug te gaan naarde gemeenteraad voorde
definitieve besluitvorming Fase III. Dit blijkt niet haalbaar.
De volgende planning wordt nu aangehouden voor de behandeling van het eindadvies
januari 2015
DT:
OR op basis van adviesaanvraag: januari 2015
college van burgemeester en wethouders: februari 2015
informatiebijeenkomst:
2el3e cyclus 2015

raadscommissie:
gemeenteraad:

2el3e cyclus 2015

2"/3e cyclus 2015

FINANCIELE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotingsoost:
Budget 922OOO7/6300000 (Onderzoekskosten FLOW). De Algemeen directeur is
budgethouder.

Beschikbaar bedrao:
Van budget 922OOO7/6300000 van € 80.000,= is, wat op dit moment bekend is, nu nog €
42.518,= beschikbaar. De inschakeling van BMC voor de afronding van Fase III zal €
13.75O,= kosten.
Na aftrek van dit bedrag resteert een bedrag van € 28.768,=
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Voor wie is dit advies van belang?:
* Interne organisatie
Nadere specificatie:

.t Overig
Nadere specificatie:
.t
*

Klankbordgroep
Overig
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Financiën: John Camp
Personeel : Willie Coumans
Budgethouder: Marc Knaapen
Extern:
BMC consultants
BIJLAGEN
Openbaar:
Niet van toepassing
Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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