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Onderwerp 
 
Rekenkameronderzoek "Uitbesteding buitendienst gemeente Weert".  
 
Voorstel 
 
1. Kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en aanbevelingen van de 
rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Uitbesteding buitendienst 
gemeente Weert". 
2. Het college op te dragen een procedurevoorstel voor de raad uit te werken met 
betrekking tot de overgenomen aanbevelingen. 
 
Inleiding 
 
De rekenkamer is een adviesorgaan van de gemeenteraad en brengt in die hoedanigheid 
via eindrapporten van door haar uitgevoerde onderzoeken conclusies en aanbevelingen 
onder de aandacht van de raad.  
Op 4 december 2019 is het eindrapport naar aanleiding van het onderzoek "Uitbesteding 
buitendienst gemeente Weert" aangeboden aan de gemeenteraad. Bij dit eindrapport is 
een bestuurlijke reactie door het college van burgemeester en wethouders uitgebracht. De 
reactie van de rekenkamer op deze bestuurlijke reactie is opgenomen in het eindrapport. 
Het onderzoek is uitgevoerd door Public Profit B.V. 
De doelstelling van dit raadsvoorstel is uw raad kennis te laten nemen van de resultaten 
van het onderzoek en een besluit te doen nemen over de conclusies en aanbevelingen van 
de rekenkamer.  
 
Beoogd effect/doel 
 
Doel van het onderzoek was inzicht bieden aan de gemeenteraad hoe het 
besluitvormingsproces van uitbesteden van de buitendienst zich heeft voltrokken, hoe de 
gemeenteraad daar sturing aan heeft kunnen geven en heeft gegeven, de mate waarin de 
destijds geformuleerde doelen zijn gerealiseerd en welke aanknopingspunten dit aanreikt 
voor de duiding van de gewenste situatie per 1 januari 2020.  
 
Argumenten  
 
Als centrale vraagstelling voor het onderzoek geldt: werkt de huidige manier van 
uitbesteding van de buitendienst zoals beoogd? Is de huidige manier van uitbesteding van 
de buitendienst sociaal voor de medewerkers, financieel duidelijk, effectief en worden de 
beoogde doelen bereikt (doeltreffend)? Wat kan de raad hieruit leren ook met het oog op 
de nabije toekomst? 
 
Om de centrale vraagstelling te kunnen beantwoorden zijn de volgende vragen 
onderzocht: 
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1. Hoe heeft de besluitvorming in 2015 plaatsgevonden en wat was daarbij de 
informatiepositie van de gemeenteraad? 

2. Welk contract heeft de gemeente Weert precies gesloten met de commerciële 
partij over de uitbesteding van de buitendienst? Welke doelen werden daarmee 
beoogd?  

3. In welke mate zijn de beoogde doelen gerealiseerd? Op welke wijze is de 
gemeenteraad hierover gedurende de looptijd geïnformeerd? 

4. Wat is de actuele situatie met betrekking tot: 
a. De mate van kwaliteit van dienstverlening door de commerciële partij? 
b. Onderstaande specifieke aandachtspunten, voor zover ze niet reeds bij de 

uitwerking onderzoeksvraag 3 als doel worden onderkend: 
i. De mate van tevredenheid van de betreffende medewerkers in de buitendienst; 
ii. De ontwikkeling van de overhead in relatie tot de discussie in de besluitvorming 

over dit onderwerp in 2015; 
iii. De mate van klantgerichtheid in de dienstverlening door de commerciële partij; 
5. Hoe tevreden zijn de directbetrokkenen van de gemeente Weert met de huidige 

wijze van samenwerken? 
6. Tot welke conclusies leidt dit alles, bezien vanuit het perspectief van de 

gemeenteraad? 
7. Welke aandachtspunten kan de raad uit dit onderzoek halen voor de toekomstige 

organisatie van de buitendienst, wat zijn aandachtspunten bij continuering van de 
uitbesteding dan wel heroverweging tot inbesteding?  

 
Kanttekeningen en risico’s  
 
De Rekenkamer Weert trekt op basis van de gemaakte analyse de volgende conclusies: 
  

1. De gemeenteraad is tussen 2010 en 2015 ondanks slordigheden, voldoende 
geïnformeerd. De OR is niet zo proactief betrokken door de organisatie, terwijl het 
college en de raad dat wel als wens hebben geuit.  

2. Vanaf 2015, dus vanaf het moment van het daadwerkelijk ingaan van de concessie 
tot op heden, had de raad beter geïnformeerd moeten worden. Met name met 
betrekking tot het punt van de juridische onmogelijkheid om onderdeel 3 van de 
motie uit te voeren. De rapportage over fase 4 van FLOW, waarin de 
onderbouwing van deze onmogelijkheid is uitgewerkt, is voor zover bekend, ook 
niet aan de raad aangeboden. De raad is uitsluitend via de TILS-lijst geïnformeerd 
over het besluit van het college, zonder dat de rapportage zelf met de raad is 
gedeeld. Het verschaffen van deze rapportage door het college aan de raad, had in 
de geest van de actieve informatieplicht en op de cruciale inhoud niet misstaan: er 
kon immers niet voldaan worden aan een door de raad gesteld kader. De 
concessie heeft een looptijd van 10 jaar, terwijl onderdeel 3 van de motie vraagt 
om een onderzoek tot samenvoeging van de concessie met de huisvuilinzameling 
per 2020 en dus na 5 jaar.  

3. Of de beoogde taakstelling met betrekking tot de kosten daadwerkelijk behaald is, 
is vooralsnog niet vast te stellen. Renewi heeft weliswaar binnen de concessie vier 
jaar 5% minder gefactureerd en daarmee heeft de gemeente de taakstelling 
geëffectueerd. Echter of Renewi de taken daadwerkelijk heeft kunnen uitvoeren 
tegen de als taakstelling gegeven bedragen is onduidelijk. Renewi heeft recent 
aangegeven dat dit niet het geval lijkt te zijn. En dat is nu juist het punt waar het 
gesprek van de partijen in het kader van het overleg zoals opgenomen in de 
concessieovereenkomst, om te bepalen of de concessieovereenkomst per 1 januari 
2020 van rechtswege eindigt of niet, over zou gaan.  

4. Door het genoemde onder conclusie 2 en 3, zijn er verschillende verwachtingen en 
uiteenlopende ideeën ontstaan over wat de ‘evaluatie’ in zou houden, die plaats 
diende te vinden in 2019. Onduidelijk is wat de inhoud is van een voorstel wat in 
2019 nog aan de raad zal worden voorgelegd. 
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5. De concessie heeft positief bijgedragen aan 3 van de 4 K’s: de kwetsbaarheid is 
afgenomen, de kwaliteit van de dienstverlening is toegenomen, de 
klantgerichtheid/klanttevredenheid is toegenomen. Van een systematische 
leveranciersbeoordeling is evenwel nog geen sprake. 

6. De uitvoerend medewerkers die gedetacheerd zijn, zijn (zeer) ontevreden. 
Directbetrokkenen van de gemeente zijn tevreden. Dit is een duidelijk contrast en 
vraagt om nader onderzoek. 

7. De overheaddiscussie liep door de besluitvorming van deze concessie heen. De 
overheaddiscussie was echter een onderwerp wat de gehele organisatie en het 
gehele FLOW-traject betrof.  Deze discussie is weggeëbd en het wel of niet 
behalen van de doelstellingen zijn niet bekend. 

 
De Rekenkamer komt tot de volgende aanbevelingen voor de gemeenteraad van Weert: 
  

1. Zorg dat u volledig, juist en tijdig geïnformeerd bent met betrekking tot de 
concessie reinigingsdienst Weert:  

a. Vraag aan het college of de door u gestelde kaders en de beoogde 
doelstellingen met betrekking tot de concessie behaald worden; in het 
bijzonder of de taakstelling met betrekking tot de kosten daadwerkelijk 
behaald wordt per 1-1-2020, gebaseerd op een éénduidige grondslag van 
FTE-taken-euro’s;  

b. Vraag actief periodiek, op kaderstellend niveau, naar de stand van zaken. 
Neem de gestelde en besloten kaders als uitgangspunt en vraag een 
concreet antwoord op de stand van zaken van elk kader.  

c. Geef het college opdracht de in 2015 vastgestelde raadskaders met 
betrekking tot de concessie, geldend te laten zijn gedurende de gehele 
looptijd en dus tot 2025.  

d. Vraag het college of en welk besluitpunt u voorgelegd wordt, mede naar 
aanleiding van het overleg met Renewi. Als u een besluit wordt 
voorgelegd, omdat de concessie wordt gestopt, vraag aan het college 
(éénduidig uitgewerkte, zero-based) alternatieven van uitbesteding of 
inbesteding, op basis van alle taken en werkzaamheden van het openbaar 
gebied.  
 

2. Zorg in het algemeen voor een gestructureerd debat:  
a. Behandel een onderwerp door de tijd heen in dezelfde raadscommissie; 
b. Benoem onderwerpen, moties en amendementen eenduidig en duidelijk 

(zorg dat de titel de lading dekt); 
c. Wees scherp op geheime documenten, vertrouwelijke bijeenkomsten. 

Baseer dit op kennis van het proces van opleggen, bekrachtigen en 
opheffen van geheimhouding.  Hef de geheimhouding op (de delen van) de 
concessieovereenkomst Reinigingsdienst Weert op, waar dat mogelijk is. 

  
3. Geef het college opdracht om:  

a. Beter zorg te dragen voor juiste, tijdige en volledige informatie aan de 
raad, door: 

i. Toezeggingen en afspraken na te komen en duidelijk te maken wanneer 
een door de raad aangenomen motie (deels) onuitvoerbaar is;   

ii. Gestructureerd, schriftelijk, informatie te verschaffen op het niveau van de 
door de raad gestelde kaders, en deze te baseren op éénduidige 
nulmetingen, zodat er éénduidige en met elkaar in verbinding gebrachte 
informatie over beleid, personeel en financiën voorhanden is;  

iii. Een helder en kwalitatief goed leveranciersbeoordelingssysteem op te 
zetten, voor gemeente Weert breed. 

b. Opdrachtgeverschap professioneel vorm te geven, waarbij benodigde 
toezichthoudende taken binnen de gemeente aanwezig komen c.q. blijven. 
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4. Geef het college opdracht om nader onderzoek te doen naar het opvallende 

verschil in tevredenheid van de medewerkers die gedetacheerd zijn (ontevreden) 
en de medewerkers binnen de gemeente Weert die betrokken zijn bij de uitvoering 
van de concessie (tevreden). 

 
Financiële gevolgen 
 
De financiële gevolgenvan de uitwerking van deze conclusies en aanbevelingen zijn thans 
nog niet aan te geven. 
 
Uitvoering/evaluatie  
 
De overgenomen aanbevelingen worden op de voortgangsrapportage toezeggingen en 
aangenomen moties geplaatst. De stand van zaken van de implementatie van de 
overgenomen aanbevelingen wordt op deze manier regelmatig teruggekoppeld aan de 
raad. 
 
Communicatie/participatie  
 
Het eindrapport met de bestuurlijke reactie is, gelijktijdig met het aanbieden van het 
eindrapport aan de gemeenteraad, op de website van de gemeente Weert geplaatst. Na de 
raadsbehandeling zal er een brief naar de rekenkamer uitgaan, met daarin het 
raadsbesluit. 
 
Advies raadscommissie  
 
De commissie R&E acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad, als bespreekstuk. De 
commissie doet uw raad onderhavig voorstel. 
 
Bijlagen  
 
Rekenkameronderzoek "Uitbesteding buitendienst gemeente Weert".  
 
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 
 
De raadscommissie Ruimte & Economie, 

 
P.J.A. van Beerendonk               J.E.H.M. Stroek 
Commissiegriffier                      Commissievoorzitter 
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RAADSBESLUIT 
 
 
De raad van de gemeente Weert, 
 
gezien het voorstel van de raadscommissie R&E van 11 december 2019, 
 
 
 
 besluit: 
 
 
1. Kennis te nemen van en over te nemen de conclusies en aanbevelingen van de 
rekenkamer Weert naar aanleiding van het onderzoek "Uitbesteding buitendienst 
gemeente Weert". 
2. Het college op te dragen een procedurevoorstel voor de raad uit te werken met 
betrekking tot de overgenomen aanbevelingen. 
 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 18 december 2019. 
 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
 
M.H.R.M. Wolfs-Corten 

 
 
 
 
A.A.M.M. Heijmans 

 


