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Samenwerken en uitbesteden
Deelproject: 'Uitvoerende taken in het openbaar gebied'

Bestemd
voor

College en
gemeenteraad

Periode augustus - december 2OI4

Status Openbaar Datum 22 januari 2OL5

L. Organisatie
a) bestuurlijk
opdrachtgever

Gemeenteraad (bestuursopdracht RAD 000451 en op basis van
besf uit RAD 000917 dd II december 2013)
Portefeuillehouder: wethouder Litjens

b)ambtelijk
opdrachtgever

Gemeentesecretaris / Algemeen directeur, Marc Knaapen
Gedelegeerde opd rachtgeversrol deelp roject'U itvoerende taken in
het openbaar gebied' bij sectordirecteur Myriam Meertens.

c) opdrachtnemer Hoofd afdeling Openbaar Gebied, Peet Dekker
c) projectleider Marcel Schoonen

Voortgangsrapportage College B&W en gemeenteraad

2. Projectresultaat ln 2015 wordt fase lll van het deelproject afgerond en vindt
beslu itvorming plaats.

3. Stand van zaken

a) Voorafgaand 7. Bestuursopdrøcht vastgesteld (RAD 000451.),6 juli 20L1.

2. Te onderzoeken gebieden vostgesteld (RAD 000567),8 febr 2012
3. Plannen van aanpak vastgesteld (DT), 3 oktober 20L2
4. Besluit uitwerking voorgestelde modellen (RAD 000977), 17

december 2073

Kort resumé.

ln het coolitieakkoord 2010 - 2014 is een herbezinning opgenomen
op de wijze waarop de gemeente Weert de uitvoering van haar
taken heeft georganiseerd. De herbezinning dient mede bijte
dragen in de realisering van een bezuiniging van 20% op de
personele kosten.

Eén von de deelopdrachten die daoroon bij kunnen dragen heeft
betrekking op de uitvoerende taken in het openbaar gebied.
Fose ll (noder onderzoek) is afgesloten met het besluit van de
gemeenteraad dd. LL december 2073:

7. het college opdracht te geven om de in het rapport
voorgestelde uitwerkingsrichtingen voor uitbesteding in
Fase lll verder uit te werken;

2. aon Fase lll wordt toegevoegd een uitwerking van de rol van
het college, hoe opdrochtgeverschap en aandeelhoudersrol
in de organisatie worden belegd, hoe sturing en controle



vorm krijgen en waarborging flexib¡lite¡t, doorkijk longe
termijn kostenontwikkeling, 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 (elke cyclus

rapporteren);
3. na de uitwerking van Fase lll een definitief besluit te nemen;
4. de door het college van B&W opgelegde geheimhouding

met betrekking tot de ropportoge deelopdrocht
'Uitvoerende taken in het openbaor gebied' op grond van

artikel 10 lid 2 sub ben g WOB, bekrachtigen tot na de

definitieve besluitvorming door de gemeenteraad.

Fase lll: de fase van de definitieve besluitvorming waarno de
genomen besluiten worden uitgevoerd.
Voor die fose is een plan van oanpok opgesteld dat nu wordt
uitgerold.

ln de voortgongsrapportoge von mei 2074 bent u gei'nformeerd

over het besluit von het college dd. 22 opril jl. over belangrijke
uitgangspunten voor de nadere uitwerking.
Dat betrof:

o de oanpok met de drie pijlers van FLOW (mens volgt werk,
inzet von flonkerend beleid gericht op vermindering risico op
boventalligheid en toepassing loonsom maatregelen);

o de domeinbepaling en
o behoud van de loonsomperiode tot 2020, gericht op

moge lijkhe de n m aatwe rk.

Doornoast hebben we u gei'nformeerd over het overleg met de
gemeenten Venlo en Maastricht woarom u heeft gevraogd.

b) Stand van zaken Op basis van het raadsbesluit von 77 december 2073 zijn de

afgelopen periode drie sporen uitgewerkt.
1. Uitbesteding von de taken die nu nog in eigen beheer

worden uitgevoerd op het gebied von onderhoud openbaar
groen, wegen, riolering, openbare verlichting en de

v e rke e rs re g e I i nsta I I oti e s.

2. De verzelfstondiging van de uitvoeringstoken milieustraat,
ofvalinzameling en straatreiniging in de vorm von een

concessie.

3. De orgonisotie von de ochterblijvende taken binnen de

afdeling Openbaar Gebied.

Ad. L

Er zijn aanbestedingen gehouden en onderhandelingen gevoerd



met marktpart¡jen om goed te kunnen beoordelen wat de
consequenties zouden zijn van uitbesteding van de genoemde
taken. Voor een aontaltaken is de uitvoering gegund oan een
marktpartij m.u.v. de onderdelen die nu in eigen beheer worden
uitgevoerd.

Ad.2
Er heeft een procedure plaatsgevonden t.b.v. de selectie von een
portner die in staot zou zijn de uitvoerende taken'milieustraat,
ofvalinzameling en straatreiniging' aon te sturen, kostenbesparing
te realiseren en de bedrijfsrisico's voor haar rekening te nemen.
We zijn hierover dit moment in onderhandeling met Van

G a nsewi n kel Ove rheidsdi e nste n.

Ad.3
Op bosis von het besluit van de raod in december 201.3 blijft een
beperkt aontol uitvoerende taken ochter. Het gaat doarbij om
locatiebeheer von de kinderboerderij, de instandhouding van de
verkeersborden en wegbebakening en de uitvoerende taken
porkeerbeheer.

Daornaost wordt in dit team de borging van de kwaliteit van de
uitvoering van beheer en onderhoud van het openbaar gebied
georgoniseerd in de vorm van toezicht en directievoering op de
uitvoerende taken.

Er is bij de betrokken medewerkers interesse voor de geboden
mootwerkregelingen. Gesprekken hierover lopen en leiden tot
afsproken gericht op vrijwillig vervroegd uittreden.

Tussentijds is hierover frequent overleg met betrokken
medewerkers en OR.

Eerder is in 2073 geconstateerd dat uitbesteding (op maat) kansrijk
lijkt wanneer dat wordt afgezet tegen de 4 K's (klantgerichtheid,
kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid). Dit zijn de foctoren aon de
hand woarvan geobjectiveerd moet worden wat de effecten zijn.
Nu veel sporen qua uitwerking hun einde naderen, worden de
effecten op de 4'K's beoordeeld en worden de consequenties
integraal in beeld gebracht.

c) Doorkijk Aon de hand von de beoordeling van de 4'K's en de integrale
consequenties is onze bedoeling de raad op 25 maart een voorstel
oon te bieden voor de definitieve besluitvorming. Op 77 maart
willen we de commissie hieroon voorafgaand informeren.

4. Kwaliteit

Toetsing aan de hand ,\,,, 1'/,r':,;i ,¡¡,i,¡. ,¡¡ i:l.lit \/,lt),ti. i,tI,i)tii



VAN PVA

5. Planning

Toetsing aan de hand
van planning in PvA.




