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Betreft: Offerte 'Kansrijk in de wijk' 

01 FEB mi 
Geachte

Kansrijk in de Wijk is als initiatief opgestart met als belangrijkste doelen: 

1. het activeren dan wel actief houden van deelnemers in het traject bij Werk.Kom om hiermee 

een bijdrage te leveren aan hun re-integratieproces; 

1) door het verrichten van werkzaamheden in de wijk een bijdrage leveren aan de 

participatiesamenleving; 

2) het verbeteren van de leefbaarheid in de wijken. 

Het project Kansrijk in de Wijk draagt bij aan het re-integratieproces van deelnemers in het traject bij 

Werk.Kom. Gemeente Weert faciliteert Kansrijk in de Wijk, zij dragen financieel bij aan het project en 

leiden inwoners die vallen onder Participatiewet toe naar Werk.Kom. Naast de opdrachten die vanuit 

de diverse afdelingen vanuit de gemeenten en woningbouwverenigingen worden aangedragen, werft 

Werk.Kom ook andere partijen voor klussen die uitgevoerd kunnen worden door Kansrijk in de Wijk, 

om zo een zo breed mogelijk spectrum aan klussen te kunnen aanbieden voor inwoners in een 

traject. Werk.Kom sluit met deze partijen zelf overeenkomsten af, gemeenten zijn hierin geen 

deelnemende partij. 

De geboekte resultaten in de afgelopen twee jaar bevestigen de toegevoegde waarde van Kansrijk in 

de Wijk. Doelstellingen en ontwikkelingen van het project Kansrijk in de Wijk dragen bij aan de 

beweging en de effecten die we met de brede aanpak in het sociaal domein voor ogen hebben, zoals 

vastgesteld in de nota 'Samen aan de slag! Op weg naar een waarden gedreven samenwerking". 

Ontwikkelpunten 

De eis voor Kansrijk in de Wijk is en blijft dat er sprake moet zijn van dóórontwikkeling van de 

initiatieven. Doel is om in de toekomst uit te groeien tot een allround klussendienst. Burgers kunnen 

dan bijvoorbeeld tegen inlevering van een voucher gebruik maken van Kansrijk in de Wijk voor 

klussen in en om het huis. 
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Risse Groep, PSW, Widdonck en Maaskei werken intensief samen door: 
Een gezamenlijke start met drie bussen 

Het uitwisselen van werkzaamheden; gezamenlijk uitvoeren van werkzaamheden 
Eén loket voor aanmelden en verdelen van werkzaamheden 

Het uitwisselen van deelnemers 

Klussen voor verschillende beleidsterreinen 

In onderstaand overzicht een greep van de taken die de afgelopen periode zijn uitgevoerd voor de 
betrokken beleidsterreinen. Een uitputtende lijst vindt u in de bijlagen. 

Zwerfvuil 
Zwerfvuil en dumpingen opruimen en ophalen 
Monitoren waar in de buurt van containers afval wordt gedumpt 

Openbaar Gebied 
Allerlei werkzaamheden in de openbare ruimte die anders blijven liggen: 

Reinigen verkeersborden, banken, signaleringspalen, schrikhekken, speeltoestellen e.d. 

Speeltuinen schoonhouden 

Jeu de boules banen aanleggen en onderhouden 
Opknapwerkzaamheden in buurtcentra 

Planten die een gevaar vormen voor mens en dier verwijderen, zoals de berenklauw en de 
duizendknoop 

Het dichten van gevaarlijke gaten langs de weg 

Kleine bestratingen aanleggen 
Gevaarlijke begroeiing weghalen 

Snoeiwerkzaamheden 
Schoonmaakwerkzaamheden bij begraafplaatsen en andere openbare plekken 

Langer Thuis 
Voor mensen die zelf beperkt zelfredzaam zijn en klussen hebben waar de Wmo of andere wetgeving 
niet in voorziet, verzorgt Kansrijk in de Wijk werkzaamheden. Zij ondersteunen inwoners op allerlei 
manieren zodat ze langer thuis kunnen blijven wonen. Bijvoorbeeld door het verrichten van: 

Opruimingen woningen met in acht name gezondheidsrisico's 
Opschonen tuinen waar bijvoorbeeld ratten zitten of hardnekkige begroeiing 
Kleine verhuizingen 

Klein onderhoud tuinen 

Eenvoudig schilderwerk 
Eenvoudige reparaties in woningen 

In de toekomst: Kleine klussen in en om huis: wc-bril vervangen, lamp ophangen. 

Deze taken worden in de toekomst verder uitgebreid, zodat Kansrijk in de Wijk ook onmisbaar wordt 
voor huis-tuin-en-keukenklussen, waarvoor geen bedrijven kunnen worden ingehuurd. 
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Armoede 
Iedere week brengt Kansrijk in de Wijk het Nationaal Jeugdontbijt rond bij zo'n 150 gezinnen 

in Weert en Nederweert 
Kansrijk in de Wijk speelde sinterklaas en zwarte piet voor kinderen die in armoede leven. 

Het team bracht 3 avonden lang cadeautjes rond bij 30 gezinnen 
Kansrijk in de Wijk was betrokken bij de Kledingdagen in Weert. Ze bouwden de stands op, 

zorgden voor het vervoer van kleding en telden bijvoorbeeld de muntjes die mensen 

mochten besteden in zakken en braken de stands weer af. 

Uiteraard kunnen bovenstaande taken op de diverse terreinen verder uitgebreid worden. 

Doelen voor de toekomst 

Toegevoegde waarde voor burgers vergroten 
Toegevoegde waarde voor deelnemers vergroten 
Efficiënter samenwerken 

Participerende partijen 

Deze offerte is gericht op een overeenkomst tussen Werkvoorzieningschap Weert en omstreken 'De 
Risse' en de gemeenten Nederweert en Weert. 
'De Risse' schakelt voor de uitvoering van het project haar dochtermaatschappij Werk.Kom B.V en 
samenwerkingspartner Attender Groen in. 

Duur van de overeenkomst 

Deze offerte is gebaseerd op een structurele voortzetting van het initiatief Kansrijk in de Wijk en kent 
derhalve geen einddatum. 
Een eventuele opzegging kan enkel per heel kalenderjaar. Dit dient uiterlijk zes maanden voor het 
einde van het komende kalenderjaar schriftelijk aangegeven te worden bij ondergetekende. 

Evaluatie 

Op initiatief van de projectgroep Kansrijk in de Wijk zal er minimaal 1 maal per jaar en zo nodig 
meerdere keren, een evaluatie plaatsvinden met alle betrokken partijen. 

Stijgende kosten ten opzichte van 2019/2020 
Toelichting; 

De gewijzigde tarieven voor belasting en fijnstofuitstoot. 
Offerte 2019/2020 was gebaseerd op 10.000 gereden km op jaarbasis, werkelijk zijn er in 
2020 28566 km gereden. De begroting is nu gebaseerd op 25000 km op jaarbasis. 
Eerder werd gebruik gemaakt van een "boventallige" aanhanger. Deze is inmiddels versleten 
en dient vervangen te worden voor de juiste uitvoering van werkzaamheden. 
Loonkostenstijging van de voorman. 
Steeds diverser aanbod van werkzaamheden vragen om specifieke gereedschappen. Om de 
ploeg te kunnen blijven voorzien van degelijk gereedschap is er een verhoging doorgevoerd. 
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Bestekpost Naam Calc prijs 

101 A'schnjvini; bus € 2.900.00 

102 B'-anosto' bus € 4,00X1,00 

103 VerzcKe-lrg bus € 440,00 

104 Belasting bus (incl. hjnstofuitstootl € 3.22SOO 

105 Onde-houG bus € 2.500,00 

106 Aanhang'.vagen € 1 200,00 

107 Voorn-an € 52.143.47 

lOS \iedir-gpakket € 2.200,00 

109 Ge"eeöscnaooen/materialen € 100X1,00 

€ 69.611,47 

Bij bovenstaande berekening is uitgegaan van boekhoudkundige afschrijvingen en werkelijke 

getallen. 

Kostenverdeling; 

2022 

• Gemeente Weert 

• Gemeente Nederweert 

2023 en verder 

• Gemeente Weert €40.831 

• Gemeente Nederweert € 29.162 

De Risse zal aan partijen bovengenoemde bedragen factureren, steeds verdeeld over 12 

maandelijkse termijnen. 

Offertevoorwaarden 

Deze offerte heeft een geldigheidsduur van 30 dagen vanaf het moment van dagtekening. 

Op deze offerte en eventueel daaruit voorvloeiende opdrachten zijn de inkoopvoorwaarden van de 

gemeente van toepassing. 

Ik vertrouw erop u hiermee een passende aanbieding te hebben aangeboden en zie de gezamenlijke 

opdracht van de gemeenten Weert en Nederweert gaarne tegemoet. 

Met vriendelijke groet, 

Directeur Risse Groep 

€ 35.000 

€ 25.000 
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