SAMENWERKEN OF UITBESTEDEN
Bestuursopdracht van 6 juli 2011 (RAD-000451)

Deelopdracht:
“Uitvoerende taken in het Openbaar Gebied”

AANLEIDING
Coalitieakkoord 2010 – 2014
Taakstellende bezuiniging op de personele formatie

Bestuursopdracht Samenwerken of uitbesteden
Slimmere taakuitvoering (kwaliteit, flexibel, minder kwetsbaar, kostenbesparend).
Fase I:

welke activiteiten (raadsbesluit RAD‐000567 d.d. 8 februari 2012).

Fase II:
Fase III:

nader onderzoek van activiteiten
besluitvorming

Onderzoeksopdracht “Uitvoeringstaken in het openbaar gebied”
Onderzoek mogelijkheden (RAD‐000917 d.d. 11 december 2013).

DE AANPAK
(Besluit: RAD‐000451 d.d. 6 juli 2011)

DE AANPAK
(Besluit: RAD‐000451 d.d. 6 juli 2011)

Fase 1: WAAR CONCENTREREN WE ONS OP.

WAT ONDERZOEKEN (20 – 80 REGEL)
(Besluit: RAD‐000567 d.d. 8 februari 2012)

1.
2.
3.
4.
5.

Uitvoerende en toezichthoudende taken openbaar gebied
Exploitatie, beheer en onderhoud maatschappelijk vastgoed
Personeel, informatie, organisatie en administratie (PIOA)
Belastingen
Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving :
a. Boa toezicht in de openbare ruimte
b. RUD
6. Werk, inkomen en zorgverlening
7. Erfgoedvoorzieningen
Opm.

Project 3 gaat uit van intergemeentelijke samenwerking .
De projecten 5b en 6 volgen een eigenstandig traject.
Project 7 is aangehouden in afwachting van principebesluit Raad.

dec. 2013
2014
2014
febr. 2014

febr. 2014

Aangehouden

DE AANPAK
(Besluit: RAD‐000451 d.d. 6 juli 2011)

FASE 2 EN 3: ONDERZOEKEN, BESLUITEN, DOEN.

KADERSTELLING BESTUURSOPDRACHT
Uitvoerende taken niet meer zelf doen.
Uitbesteden: “Ja, tenzij, met een omgekeerde bewijslast”
Wegingscriteria:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Er wordt ingeleverd op beoogd maatschappelijk effect
Er onvoldoende sprake is van een bezuiniging
Niet alle doelgroepen blijvend worden bereikt
Er onvoldoende grip kan blijven op de bereikte resultaten
Er geen partij is om de taken over te nemen
Er niet adequaat kan worden ingespeeld op ontwikkelingen
Er meer ambtelijke sturing nodig is
Er meer ambtelijke ondersteunende capaciteit nodig is
Er sprake is van een verdieneffect bij behoud

Vier K’s: Klantgerichtheid, Kwaliteit, Kwetsbaarheid, Kosten

AANPAK in de 2e FASE

DEELOPDRACHT:

“UITVOERENDE TAKEN IN HET OPENBAAR
GEBIED”
RAD‐000917
11 december 2013

DE AANPAK VAN DE DEELOPDRACHT
Gewenst resultaat:
Voorstel aan de raad voor het meest effectieve en efficiënte scenario voor de uitvoering van
de geselecteerde onderwerpen/ producten.

Toegepaste randvoorwaarden:
•weging criteria bestuursopdracht
•huidige norm/ te leveren prestatie als uitgangspunt
•proces moet transparant verlopen
•samen met betrokken medewerkers

Organisatie:
•Proces doorlopen met inzet productgroepen, klankbordgroep
•Afstemming OR
•Toets door Expertiseteam: 24 juni en 29 augustus 2013

TE ONDERZOEKEN ACTIVITEITEN OPENBAAR GEBIED
Tweede zeefproces op basis van zeven hoofdproducten:
Straatreiniging en afvalinzameling
Onderhoud wegen en kunstwerken
Milieustraat
Onderhoud riolering
Onderhoud groen
Onderhoud verlichting en verkeersregelinstallaties
Verhuur materialen aan derden

ca. 16,4 fte
ca. 4,2 fte
ca. 4,1 fte
ca. 3,8 fte
ca. 2,5 fte
ca. 1,2 fte
nihil

Totaal
• Overige activiteiten (toegevoegd door medewerkers)

ca. 32,2 fte

•
•
•
•
•
•
•

WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE ?
•

Personele omvang van operationele taken:
•

•

Totaal 39,7 fte (41 medewerkers) betrokken bij operationele taken

Uitvoering onderhoud openbare ruimte:
•

Grotendeels al uitbesteed; meer dan 70%; onderzoek richt zich op 30%
Rolverdeling bij uitbesteding:
• Functioneel beheerders
• Directievoering en toezicht
• Uitvoerende partijen
Rollen opdrachtgever – opdrachtnemer:
• In doorontwikkeling

•

Kwaliteit van uitvoering dienstverlening:
•

•

Focus op basistaken en opdracht

Kwetsbaarheid:
•

Mens en materieel

BASISTAKEN EIGEN UITVOERING (1)
Afval & Straatreiniging:
•
•
•
•
•
•

lediging containers restafval, plastic en glas
opruimen bij plaatsingen rondom containers
opruimen zwerfvuil en illegale dump
lediging afvalbakken
reiniging binnenstad
machinaal vegen

Onderhoud wegen en kunstwerken:
•
•
•

(omvang ca. 11%)

uitvoering kleine reparaties vanwege winterweer
onderhoud onverharde wegen
aanvullen bermen wegen buitengebied

Milieustraat:
•
•

(omvang ca. 41%)

beheer milieustraat
afvoer aangeboden afvalstromen

(omvang ca. 10%)

BASISTAKEN EIGEN UITVOERING (2)
Onderhoud riolering:
•
•

Reiniging kolken
Schoonmaken gemalen drukriolering

Onderhoud openbaar groen
•
•
•

(omvang ca. 6%)

Onderhoud recreatieve routes
Onderhoud zitbanken en picknicksets
Snoeiwerk in buitengebied (buiten bestek)

Onderhoud OV en VRI’s (technische installaties):
•
•

(omvang ca. 10%)

(omvang ca. 3%)

Onderhoud openbare verlichting (m.u.v. kern Stramproy)
Verkeer Regel Installaties (1ste lijn onderhoud )

Verhuur materialen aan derden

(omvang < 1%)

Overige activiteiten
•
•

Veelal onder te brengen per product
Storingsdienst activiteiten (beschikbaarheid mens en materieel)

ONDERZOEK OPTIES “SLIMMER ORGANISEREN”
Uitbesteden:
•
•

De 1e focus ligt hier op (reden: vastgestelde kaders raad)
Kansrijk op basis van de 9 criteria, de 4 K’s
• Over te dragen taken:
• Uitvoering van de basistaken
(ca. 32,2 fte medewerkers uitvoering)
• Teamleiding
(2 fte teamleiding )
• Achterblijvende taken
(ca. 7,5 fte)
• kinderboerderij, wegbebakening, eigen evenementen, betaald parkeren, schouwplicht,
organisatorische ondersteuning

Samenwerken:
•
•

Mogelijkheden van samenwerking zijn verkend
Oriëntatie bij omliggende gemeenten Nederweert, Leudal en Cranendonck

Verzelfstandigen:
•

Mogelijkheden zijn verkend

Efficiënter werken:
•

Lopende het onderzoek inzet om efficiënter te werken.

UITBESTEDEN IS MAATWERK !
Beheersbaar maken (is een omvangrijke operatie):
•
•
•

Faciliteren proces
Doorontwikkeling regiefuncties
Risico van personele frictiekosten (kwetsbaarheid medewerkers, verwevenheid taken)

Voorstel om twee modellen verder uit te werken:
Model I:

Verzelfstandigen milieustraat, afvalinzameling en straatreiniging onder
aansturing van een marktpartij (PPS model).

Argumenten:

‐ verwevenheid inzet mens en materieel (beheersing)
‐ minimaliseren personele frictiekosten
‐ geleidelijke transformatie van overheidstaak naar markt

Model II:

Uitbesteden resterende taken op gebied onderhoud groen, wegen,
riolering, OV/VRI, levering materialen aan derden.

Argumenten:

‐ minder omvangrijke en afgebakende taken die al overwegend zijn uitbesteed
‐ logische aansluiting op contracten, heldere grenzen in het werkveld
‐ benodigd tijdpad voor transformatie is kort.

KENMERKEN PPS MODEL
Verzelfstandiging onder aansturing van marktpartij:
•

Maximale zeggenschap gemeente in de uitvoering

•

Flexibiliteit in bijsturing op maatschappelijke ontwikkelingen

•

Vaste en lagere kosten (meerjarige afspraak over financieel resultaat)

•

Financieel resultaat is vast onderdeel gemeentelijke begroting

•

Transparant in opdracht, uitvoering en verantwoording

Vergelijking met Gemeenschappelijke Regeling:
•

Gedeelde zeggenschap met financieel risico bij de deelnemers

•

Lage prikkel om efficiënter te opereren

ROLLEN IN EEN PPS MODEL
Rol gemeente
•

Rol marktpartij

Oprichten NV,

•

Inbreng van mensen en middelen

•

(100%) Aandeelhouder

•

Formuleren van de opdracht

•

Bepalen van het taakstellende budget

•

Geen verantwoordelijkheid voor

•

Inbreng kennis en ervaring

•

Grotere schaal (minder kwetsbaar)

•

Bedrijfsmatig functioneren

•

Manager van de NV

•

Verantwoordelijk voor exploitatierisico

exploitatie risico’s
•

Waarborgen onderhandelingspositie

DRIE OVEREENKOMSTEN BINNEN EEN PPS MODEL
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST

Gemeente richt een NV op
en contracteert private partij
voor management.
MANAGEMENTOVEREENKOMST

Gemeente legt de financiële
kaders vast.

Gemeente verstrekt opdracht
voor het managen van NV
aan een private partij.
UITVOERINGSOVEREENKOMST

Gemeente bepaalt en
geeft opdracht.
Gemeente bepaalt het
definitieve budget.

ZEGGENSCHAP BINNEN EEN PPS MODEL
•

Weert is aandeelhouder NV en heeft dus 100% zeggenschap

•

Gemeente geeft goedkeuring aan inzet manager private partij

•

Gemeente legt exploitatierisico’s marktpartij vast in een overeenkomst.

•

NV neemt middelen en mensen over van gemeente

•

NV maakt jaarlijks een toegesneden werkplan op basis van gemeentelijk beleid

•

NV verzorgt periodiek verantwoording richting gemeente

•

Vaste overlegstructuur met borging regie gemeente

•

Gemeente bepaalt uitstraling

GEVOLGEN VOOR DE EIGEN ORGANISATIE
•

Principe ‘mens volgt werk’

•

Gelijkblijvende arbeidsvoorwaarden

•

Sociale return kan worden ingebracht

•

Doorgroei‐ en ontwikkelmogelijkheden

SOCIAAL PLAN
RANDVOORWAARDE IN FASE III
VOOROP STAAT

BEGELEIDING VAN WERK NAAR WERK
• Principe “MENS VOLGT WERK” !!
• In dienst bij nieuwe werkgever:
• Garantie arbeidsvoorwaarden d.m.v. pakketvergelijking en afweging plussen
en minnen tot gelijkwaardigheid.
• voor geval alsnog werkloos bij nieuwe werkgever: middels
werkloosheidsuitkeringvangnet aanspraak op aanvulling uitkering tot hoogte
en duur “wachtgeld” gemeente Weert. Voor gemiddelde werknemer is dit
11 jaar.

• Niet in dienst bij nieuwe werkgever:
• 1e optie is intern herplaatsen
• In geval van boventalligheid hst. 10‐d CAR‐UWO ‐> VanWerkNaarWerk traject
(doorlooptijd 27 maanden).
• Flankerend Beleid tot welslagen VWNW traject.
Personeel en OR staan achter de inzet van ‘t addendum van het huidige sociaal plan
• Inzet van het bestuur in de onderhandeling met het GO

MOGELIJKE BESPARINGEN
(EXCLUSIEF FRICTIEKOSTEN)

•

Uitvoeringskosten:

bandbreedte € 415.000 tot € 660.000 per jaar.

•

Overhead:

10 % op de formatie van ondersteunende diensten.

•

Exploitatielasten:

globaal € 54.218 per jaar.

•

Huisvestingslasten:

boekwaarde € 3.448.703.

•

Investeringen:

vervangingsinvesteringen € 1.118.872.

Niets doen is geen optie !

PROCES
Wat is het advies van het college:
• De raad te adviseren de in het rapport voorgestelde modellen voor uitbesteding in
fase III verder te laten uitwerken
• Na uitwerking van Fase III de raad definitief te laten besluiten.
Wat is het (preadvies) van de OR (gericht op aandachtspunten)
• Sociaal kader
• Versterking regierol
• Adviesaanvraag per product
• Uitwerking financiële en personele consequenties.
Formele besluitvormingsproces
5 november:
20 november:
27 november:
11 december:

behandeling advies in college
informatiebijeenkomst leden van de raad
behandeling voorstel door commissie EZ
behandeling voorstel door de raad

