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Onderwerp

Kenmerk

Wensen en bedenkingen initiatiefuoorstel onderzoek rekenkamer
uitbesteding buitendienst gemeente Weert.
815726/909888

Geachte raadsleden,

Op 11 december 2019 is het eindrappoft naar aanleiding van het onderzoek "uitbesteding
buitendienst gemeente Weert' en de bestuurlijke reactie van het college besproken in de
raadscommissie R&E. Op 18 december 2019 ligt dit eindrapport samen met een
initiatiefuoorstel van de commissie over te nemen conclusies en aanbevelingen voor in de
gemeenteraad. Het college maakt graag van deze gelegenheid gebruik om enkele wensen en
bedenkingen uit te spreken over dit initiatiefuoorstel.

Bestuurlijke reactie
Het college heeft op 4 december 2019 een bestuurlijke reactie gegeven op het eindrapport
van de rekenkamer. Hierin brengt het college enige nuances aan in de bevindingen van de
rekenkamer. Ook zijn tijdens de commissievergadering nog aanvullende nuances
aangebracht. Het college spreekt de wens uit dat de gemeenteraad deze nuances in
overweging neemt bij de behandeling van het initiatiefuoorstel.

Aanbevelingen
Sommige aanbevelingen zijn reeds achterhaald door de tijd. Andere aanbevelingen zijn
eerder genuanceerd of aan de raad gericht. Het college reageert op de aanbevelingen die
gericht zijn aan het college en nog actueel zijn. Het college kiest er voor om een algemene
reactie op deze aanbevelingen te geven en kiest er niet voor de aandachtpunten één voor één
te voorzien van een reactie.

De rekenkamer adviseert de gemeenteraad er voor te zorgen volledig, juist en tijdig
geïnformeerd te worden met betrekking tot de concessie reinigingsdienst Weeft. Wij delen de
wens om maximale transparantie na te streven. Er is daarom tijdens de
commissievergadering R&E van 11 december 2019 reeds toegezegd om tijdens de
informatieavond in maart 2020 samen met de raad in gesprek te gaan over de wijze waarop
de raad in de toekomst geïnformeerd zal worden over de concessie.
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Bij aanvang van de concessie in 2015 zijn er afspraken gemaakt over de manier van
dienstverlening en de wijze waarop deze wordt beoordeeld. Met een eventuele verlenging van
de overeenkomst kunnen op dit gebied nieuwe aanvullende afspraken worden gemaakt. Het
is noodzakelijk dat deze afspraken objectief en meetbaar zijn. Een
leveranciersbeoordelingssysteem is een mogelijkheid om dit vast te leggen.

Naast deze beoordeling is het noodzakelijk dat de afspraken vanuit de overeenkomst worden
bewaakt. Dit kan worden voorzien in een contractmanagement systeem. Hierover zijn de
eerste verkennende gesprekken reeds gevoerd.

Het college ziet geen meen¡¡aarde in een onderzoek naar de verschillen in tevredenheid van
de medewerkers die gedetacheerd zijn en de medewerkers binnen de gemeente Weert die
betrokken zijn bij de uitvoering van de concessie. Zoals besproken in de raadscommissie R&E
van 11 december jl. zijn arbeidsvoorwaarden van de groep gedetacheerde medewerkers niet
veranderd. Wel zijn de werkomstandigheden veranderd. Deze groep medewerkers voert
andere taken uit dan voor de start van de concessie. De keuze voor de soort werkzaamheden
maakt onderdeel uit van de bedrijfsvoer¡ng van de concessie.

Tot slot
Alles overwegende uiten wij de wens om voorstel 2 van het raadsvoorstel (Het college op te
dragen een procedurevoorstel voor de raad uit te werken met betrekking tot de overgenomen
aanbevelingen) niet over te nemen omdat alles wat actueel is, al in gang is gezet.
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