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Zaaknummer(s)
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Portefeui I lehouder(s)

Hoeven Tel.: (0495)

57 52 40
Nummer B&W-advies:
BW-008070

A.A.M.M. He¡jmans

ONDERWERP

Voortgangsrapportage bestuursopdracht'Samenwerken en uitbesteden', deelopdracht
Stadstoezicht.

ADVIES

- Kennis nemen van bijgevoegde voortgangsrapportage d.d. 26 januari 2015.
- De rapportage ter kennis brengen van de gemeenteraad.
TOELICHTING
Relatie met vorig voorstel :
BW-007337 Voortgangsrapportage juni 2014

Algemeen:
Zie bijgevoegde rapportage
Arqumenten:
Zie bijgevoegde rappoftage
Kanttekeningen:
Zie bijgevoegde rapportage.

JURIDISCHE GEVOLGEN (o.a. FATALE TERMIJNEN/ HANDHAVING)
Fase III van de bestuursopdracht dient in 2015 tot besluitvorming van de gemeenteraad
te leiden. Gestreefd wordt naar besluitvorming in het 2e kwartaal van 2015.
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FINANCIËLE EN PERSONELE GEVOLGEN
Begrotinqspost
N.v.t.
Beschikbaar bedrag:

N.v.t.
COM M U NICATIE/

PARTICIPATIE

Voor wie is dit advies van belang?:

* Raadsleden
Nadere specificatie: De raadsleden krijgen de rapportage schriftelijk toegezonden

*

Brief +

T¡LS

Nadere specificatie: Zie bijlage bij het advies.

*

:

Niet van toepassing
OVERLEG GEVOERD MET

Intern:
Teamleider Toezicht en Handhaving.
Extern

N.v.t.
BIJLAGEN
Ooenbaar:
Niet van toepassing

Niet-openbaar:
Niet van toepassing
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Leden gemeenteraad

Weert, 27 januari 2OI5
Onderwerp

:

Voortga ngsra pportage Bestuu rsopd racht Stadstoezicht en Open baa r
gebied

Geacht raadslid,

Bijgaand doe ik u de voortgangsrapportages van de bestuursopdracht'Samenwerken en
uitbesteden'toekomen. De rappoftages hebben betrekking op zowel de deelopdracht
'Stadstoezicht' als de deelopdracht 'Openbaar gebied' en zijn 27 januari 2015 besproken in
de vergadering van het college van burgemeester en wethouders.
Met vriendelijke groet,

namens bu

r en wethouders,

Gerard van
Hoeven
hoofd
ng Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Bijlage(n)

Voortgangsrappoftage

Wilhelminasingel 101
Correspondentie: Postbus 950, 6000 AZ Weert
Telefoon: t4 0495 of (0495) 57 50 00 - E-mail: gemeente@weert.nl
Website: www.weert.nl - Twitter: www.twitter.com/gemeenteweeft

Voo

rta Coll e B&W en gemeenteraad
Samenwerken en uitbesteden
Deelproject:'Stadstoezicht'

an sra

Bestemd
College en
Periode Juni 2014 - januari 201-5
gemeenteraad
voor
Status
Openbaar
Datum
26 januari 2015
1. Organisatie
a) bestuurlijk
Gemeenteraad (bestuursopdracht RAD 000451 en op basis van
opdrachtgever
besluit RAD 000936 dd L2 februari 201,4)
Portefeuillehouder: burgemeester Heijmans

b)ambtelijk
opdrachtgever
c) opdrachtnemer

c) projectleider

2. Projectresultaat

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur, Marc Knaapen
G ed el egee rde o pd rachtgeversrol d eel p roject'stadstoezicht' bij
sectordirecteur Myriam Meertens.
Hoofd afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving, Gerard van
der Hoeven.
Gerard van der Hoeven
ln 2015 wordt fase lll van het deelproject afgerond en vindt
besluitvorming plaats.

3. Stand van zaken
a) Voorafgaand

t.
2.

3.
4.

Bestuursopdracht vastgesteld (RAD 000451), 6 juli 2011
Te onderzoeken gebieden vastgesteld (RAD 000567), 8 februari
2012
Rapportage BMC besproken (DT), 20 november 2013
Besluít gemeenteraad uitwerking modellen (RAD 000936), 12
februari 2014

Kort resumé.
Fase ll is afgerond na het

besluitvan de raad dd. L2februari2OI4
om de voorgestelde modellen verder uit te werken.
Het besluit van de gemeenteraad dd. 12 februari2OL4, op basis
van een raad breed overgenomen amendement, leidt tot de
volgende opdracht aan het college:

1.

2.

uit te gaan van het in het in het rapport van BMC
omschreven scenario 1 en dit uit te werken en tevens een
uitwerking te maken van het groeimodeltaar volledige
uitbesteding;
voor beide inzicht te geven op de criteria kwaliteit,
flexibiliteit, de inhoud van de functie dienstverlening, de
integrale kostenberekening (kosten en inkomsten) en de
rechtspositie van de betrokken medewerkers, voor de korte

3.
4.

en de lange termijn;
na de afronding van Fase III een definitief besluit te nemen;
instemmen met de door het college van B&W opgelegde

geheimhouding met betrekking tot de bijlage (tabel 2.2.)uit
de rapportage van BMC d.d. september 2013 nr. 448082 op
grond van artikel 10,lid 2, sub b en g WOB.

lll: is de fase van de definitieve besluitvorming. Daarna
worden de genomen besluiten uitgevoerd.
Voor fase lll is een Plan van Aanpak opgesteld.
Fase

b) Stand van zaken

Het Plan van Aanpak: 'Fase lll deelopdracht Stadstoezicht'
beschrijft de aanpak en uitgangspunten voor de uitwerking van
fase lll.
ln deze fase worden de twee modellen en de consequenties voor
de interne organisatie verder onderzocht en uitgewerkt:

Model 1 ltaken uitbesteden t taken in eiqen beheer)
Ga uit van de huidige organisatievorrn waarin een deel van de taken
is uitbesteed en een deel van de taken door de gemeente in eigen
beheer wordt uitgevoerd. Onderzoek in hoeverre dit model kan
worden geoptimaliseerd en werk dit uit, waarbij inzícht wordt
gegeven in:
a
kwaliteit
a
flexibiliteit
o
de inhoud van de functie dienstverlening
o
de integrale kostenberekening (kosten en inkomsten)
a
de rechtspositie van de betrokken medewerkers (voor
de korte en de lange termijn)
Model 2 (alle taken uitbesteden)
Ga uit van de huidige organisatievorm waarin een deel van de taken
is uitbesteed en een deel van de taken door de gemeente in eigen
beheer wordt uitgevoerd. Onderzoek in hoeverre dit model kan
groeien naar een volledige uitbesteding van alle taken, waarbij
inzicht wordt gegeven in:
. kwaliteit

o
.
o
o

flexibiliteit
de inhoud van de functie dienstverlening
de integrale kostenberekening (kosten en inkomsten)
de rechtspositie van de betrokken medewerkers (voor
de korte en de lange termijn)

Voor de uitwerking wordt gebruik gemaakt van de kaders van de
bestuursopdracht en de aanvullende kaders die de raad met het
besluit van 12 februari 20I 4 heeft meegegeven.
De manier waarop we de vervolgstappen gaan invullen, wordt in het
plan van aanpak verder uitgewerkt.

Aan de hand van de kaders wordt concreet in de markt onderzocht
wat de consequenties zijn van de voorgestelde modellen.
Dit 'onderzoek' start met een zogenaamde marktverkenning,
gevolgd door een marktconsultatie. Deze markconsultatie is in
overleg met CBP uitgevoerd en in 2014 afgerond.
De informatie uit deze marktconsultatie zal verwerkt worden in het
definitieve plan van aanpak. De markt consultatie is wijblijvend
uitgevoerd en verplicht de gemeente tot niets richting de
geconsulteerde marktpartij en.
De marktconsultatie kan niettemin als basis dienen voor een
eventuele aanbestedingsprocedure.
Het aanbestedingsproces wordt pas gestart als de raad een besluit
heeft genomen over het al dan niet volledig of gedeeltelijk
uitbesteden van taken van de eenheid Stadstoezicht.

Betrokkenheid medewerkers.
Kenmerk voor de aanpak in Fase ll was de grote mate van
betrokkenheid van de medewerkers van de eenheid Stadstoezicht
en de transparante aanpak.
Die aanpak wordt ook bij Fase lll voortgezet.
Medewerkers nemen deel aan een klankbordgroep en het
onderwerp is een vast agendapunt in het werkoverleg.
De OR wordt tussentijds geïnformeerd via de
begeleidingscommissie van de OR.
Domein.
Om te bepalen welke functies deel uit maken van het onderzoek en
waarop dus het sociaal plan van toepassing zou kunnen worden, is
in het Plan van Aanpak een domein afgebakend.
Het gaat daarbij om 9,09 fte personele capaciteit die is verbonden
aan alle taken zoals benoemd in de rapportage Bestuursopdracht
FLOW "Samenwerken of Uitbesteden", Deelopdracht:
Stadstoezicht, behandeld in de gemeenteraad d.d. L2 februari
20L4.
c) Doorkijk

Voor de verdere uitwerking en voorbereiding van de
besluitvorming in fase lll is het Plan van Aanpak door het college
van B&W (onder voorbehoud van een positief advies van de OR)
vastgesteld op 7 oktob er 20L4. De OR heeft op 18 december 2014
positief geadviseerd.
Belangrijk onderdeelvan het Plan van Aanpak is de formele
afbakening van het eerder genoemde domein. Daarmee wordt
helder op welke personeelsleden het Sociaal Plan van toepassing is
bij het implementatie traject.
De uitwerking van Fase lll zal door dezelfde onderzoekers

(adviesbureau BMC) plaatsvinden die ook Fase ll hebben begeleid
De doorlooptijd van het onderzoek is 3 maanden en is op 20
januari 2015 gestart met een bijeenkomst waar alle direct
betrokkenen aanwezig waren (delegatie personeel Stadstoezicht,
delegatie OR, leiding VTH, directeur sector Ruimte en BMC).
ln de bijeenkomst werd het Plan van Aanpak gepresenteerd en gaf
BMC een doorkijk in hun aanpak van de uitwerking van Fase lll.
Belangrijk punt hierin is: de uitwerking van model 2 (volledig
uitbesteden van de taken). ln de uitwerking van dit model 2 zullen
3 implementatietrajecten in beeld worden gebracht, namelijk:
- 2a; uitbesteden per direct
- 2b: uitbesteden via 'natuurlijk verloop'
- 2c; uitbesteden via 'gestuurd verloop'
Door middel van interviews, een analyse van het
personeelsbestand en de bestudering van de resultaten van de
eerder gehouden markconsultatie, zal door BMC een eindrapport
worden opgeleverd. Het eindrapport moet de raad in staat stellen
een definitief besluit te nemen. Het rapport zal ingaan op de door
de raad geformuleerde criteria en de vragen van de OR.

4. Kwaliteit
Toetsing aan de hand
van PvA.

Zal onderdeel zijn van de eindrapportage.

5. Planning
Toetsing aan de hand
van planning in PvA.

Gestreefd wordt naar besluitvorming fase lll in de
raadsvergadering in het 2e kwartaal van 20L5.

