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Aan de leden van de gemeenteraad Dronten

Onderwerp

Uitbesteden van onderhoud aan de openbare ruimte

Geachte leden van de raad,
Gisteren heeft het college van B&W een voorgenomen besluit genomen over het uitbesteden van
onderhoud aan de openbare ruimte. Dit besluit gaat over de organisatie en bedrijfsvoering van de
taken waarover het college beslist. Besluitvorming over het kwaliteitsniveau van onderhoud aan de
openbare ruimte, dat de burgers mogen verwachten en waarvoor de raad kaders stelt, volgt in de
e
2 helft van dit jaar. Een aantal vergaande scenario’s zijn niet voorgesteld in dit besluit (grotendeels
of geheel uitbesteden). Gekozen is voor het uitbesteden van het groenbulkwerk en groenspecialistisch werk per 2013, waarbij per 2008 gestart wordt met het uitbesteden van het groenbulkwerk
(maaien: klepelen en gazon) en zwerfafvalverwijdering. Ter voorbereiding hierop zal na OR advies
en het definitief besluit van het college een aanbestedingsprocedure worden gestart. Een definitief
besluit over het uitbesteden van onderhoud aan de openbare ruimte is afhankelijk van het aanbestedingsresultaat, het bereiken van overeenstemming met het GO over het sociaal plan; de hoogte
van de frictiekosten c.q. terugverdienperiode en een te nemen besluit over het differentiëren van
het onderhoudsniveau in de openbare ruimte.
In het besluit is een heldere randvoorwaarde opgenomen: het moet goedkoper dan momenteel het
geval is (de toekomstige exploitatielasten moeten lager zijn dan de huidige exploitatielasten).
Verder is over de snelheid van het proces (2008 tot 2013) opgemerkt dat dit afhankelijk is van
personeelsverloop en transformatiekosten. Zoveel mogelijk wordt door natuurlijk verloop de
organisatie omgevormd. Het voorgenomen besluit houdt rekening met de wensen van de
medewerkers (verwoord in hun brief aan directie en college), de preadviezen van de OR en de
klankbordgroep en de veranderinspanning die voor de gemeente Dronten realistisch is.
De bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden (gemeentesecretaris) zal over dit
voorgenomen besluit een advies vragen aan de OR.
Eventuele vragen over dit besluit kunnen door de verantwoordelijk portefeuillehouder –
ing. H. Engelvaart – tijdens het vragenuurtje in de commissievergadering van 5 juli aanstaande
worden beantwoord. Donderdagochtend wordt tijdens de persbijeenkomst de pers geïnformeerd
over het voorgenomen besluit.
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