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BESLUITVORMENDE NOTA
AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS
No. 

Afdeling/eenheid/cluster: Projectnaam: Bijl.: Datum: Steller:
Directie Samenwerking 

wijkbeheer
1 11-09-2016 Petra Boekhout

Portefeuille: A. van der Werff

Onderwerp: Businesscase samenwerking wijkbeheer Noordoostpolder en Urk

Voorgesteld besluit
1. Kennis nemen van de businesscase Wijkbeheer Flevoland en het voornemen 

uitspreken om het wijkbeheer voor Noordelijk Flevoland gezamenlijk uit te voeren.
2. De directies van Noordoostpolder en Urk de opdracht geven om een “business – en 

transitieplan” voor te bereiden in lijn met scenario 3.
3. De raad van Noordoostpolder en Urk vragen naar hun wensen en bedenkingen.
4. De ondernemingsraden informeren over dit voornemen.

Inleiding
Op 25 augustus 2015 hebben de colleges van de gemeente Urk en Noordoostpolder 
besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar verdere (ambtelijke) samenwerking 
tussen beide wijkbeheren. Dit om te beoordelen welke doelen en welke resultaten we 
denken (beter) te kunnen bereiken door het samengaan van wijkbeheer Urk en 
Noordoostpolder.

Als vorm heeft u gekozen voor een businesscase, waarin twee toekomstscenario’s naast 
elkaar gezet zijn:

1. Scenario 1: een gezamenlijk wijkbeheer Noordelijk Flevoland 2020 in lijn met de 
door u meegegeven uitgangspunten

2. Scenario 2: twee gescheiden wijkbeheren voor Urk en Noordoostpolder in 2020.
Bovenstaande scenario’s zijn de afgelopen periode opgesteld en met elkaar vergeleken. 
De resultaten hiervan zijn opgenomen de businesscase samenwerking wijkbeheer.

Er zijn een aantal opties mogelijk als het gaat om organisatievorm, huisvesting en 
ondersteunende diensten. Deze zijn geschetst in hoofdstuk 6 van de businesscase. Met 
als laatste in paragraaf 6.4 een scenario 3, wijkbeheer Noordelijk Flevoland uitgevoerd 
door een organisatie met naast de gezamenlijke huisvesting in Emmeloord een steunpunt 
op Urk.

Doelstelling
Bestuurlijke besluitvorming over het al dan niet samenwerken en ( in welke vorm) van 
het wijkbeheer Noordoostpolder en Urk.

Argumenten
1.1.  Met deze samenwerking worden krachten gebundeld waardoor efficiency en 

kwaliteitsvoordelen ontstaan.
Conclusie uit de businesscase is: schaalvergroting en doorontwikkelen tot een 
serviceorganisatie levert op de langere termijn een hogere kostenbesparing op dan los 
van elkaar doorontwikkelen. Het separaat doorontwikkelen van het wijkbeheer 
Noordoostpolder een verlaging van kosten zal leveren, voor de gemeente Urk is dit niet 
het geval. Bij het samen uitvoeren is een (hogere) verlaging van kosten voor beide 
gemeenten mogelijk. 
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In onderstaand overzicht is dit per scenario weergegeven. 

Scenario NOP kosten
verlaging

Urk kosten
verlaging

Separaat wijkbeheer  2016 2016 - -

Separaat wijkbeheer  2020 e.v.  (scenario 2) 2           222.500        -77.800 

Wijkbeheer NFL  2020 (scenario 1)
Indien taakstelling bestuurdiensten ad 285.000 en 95.000 
worden behaald. Zie argument 2.3

1

615.751 277.749 

Wijkbeheer NFL  2020 door één gemeente  met een 
steunpunt op Urk1 (scenario 3) 

3           615.751       210.259

1.2.  Schaalvergroting levert, voornamelijk voor Urk, een verbetering van de robuustheid 
en continuïteit van de dienstverlening op.

Wijkbeheer Urk is nu al kleiner dan wijkbeheer Noordoostpolder. Om de continuïteit te 
waarborgen is een minimaal aantal medewerkers nodig. Door samen te gaan met 
Noordoostpolder ontstaat een groter team dat met elkaar het hele areaal kan oppakken. 

1.3. De businesscase is opgesteld door een ambtelijke werkgroep, getoetst door een 
extern adviesbureau en daarna definitief gemaakt.

We hebben een extern adviesbureau gevraagd het opgestelde concept te beoordelen op 
volledigheid van de businesscase en de mate waarin de geschetste 
samenwerkingsvarianten met elkaar vergelijkbaar zijn. De ontvangen input is gebruikt 
ter vervolmaking van de businesscase. Belangrijkste aandachtspunt dat zij daarnaast 
meegeven voor een mogelijk vervolgtraject is het verder in beeld brengen van de 
opleidingskosten en communicatie.

2.1. In een business- en transitieplan wordt meer in detail uitgewerkt hoe de 
samenwerking vormgegeven wordt en de wijze waarop hier naar toegewerkt wordt.

In de businesscase zijn een aantal aandachtspunten geschetst en zijn aandachtspunten 
voor de transitie aangestipt. Dit wordt dan verder onderzocht en uitgewerkt. De aspecten 
genoemd onder 1.4 worden hier eveneens in meegenomen.

2.2. De organisatievorm van scenario 3 is eenvoudiger te regelen en brengt minder 
bestuurlijke drukte dan een bedrijfvoeringsorganisatie in scenario 1.

De politieke aansturing en verantwoording blijft gekoppeld aan de individuele 
gemeenteraden.

In de businesscase is in paragraaf 6.1 uitgebreid ingegaan op de voor –en nadelen van 
de verschillende organisatievormen. Hoofdlijn is dat uitvoering door één gemeente een
geschikte vorm is om schaalvoordelen te realiseren en de kwetsbaarheid van de 
ambtelijke organisatie te beperken. Dat zijn de redenen geweest om samenwerking 
verder te onderzoeken.

Het is in alle vormen belangrijk om heldere afspraken te maken over de werkzaamheden 
die uitgevoerd worden en welke bijdrage daar tegenover staat. En hoe bijvoorbeeld om 
te gaan met meerwerk dat ontstaat. Dit om voldoende (bestuurlijke) grip te houden op 
het wijkbeheer. Dit kan geregeld worden via een dienstverleningsovereenkomst.

2.3. In scenario 1 moeten beide gemeenten bijdragen verstrekken aan de zelfstandige 
organisatie voor bedrijfsvoeringskosten met als gevolg een taakstelling voor beide 
bestuursdiensten. In scenario 3 speelt dit (bijna) niet.

                                        
1 In de businesscase Hoofdstuk 6 zijn de meerkosten voor een steunpunt op Urk verder toegelicht. 
Het totaalbedrag betreft € 67.500 voor beheer en onderhoud.
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In de businesscase is geschetst dat een zelfstandige bedrijfsvoeringsorganisatie betekent 
dat de ondersteunende (picofah)-diensten ook zelf geregeld worden. Beide gemeenten 
leveren hiervoor een bijdrage, totaal wordt dit geschat op € 380.000. Wanneer deze 
diensten niet meer afgenomen worden van de bestuursdiensten, zijn de budgetten en het 
personeel dat hiervoor beschikbaar is overtollig. En moet dit binnen de bestuursdienst 
bezuinigd worden. Bestaande budgetten kunnen worden afgeroomd. Voor de personele 
inzet is dit moeilijker te realiseren omdat het erg versnipperde formatie betreft. 

Wanneer de ondersteunende diensten door één gemeente worden uitgevoerd, speelt 
bovenstaande minder. Vooral wanneer dit uitgevoerd wordt door Noordoostpolder. 
Immers 75% van de budgetten en capaciteit hiervoor is bij Noordoostpolder beschikbaar. 
In principe zou Urk wel een bijdrage aan Noordoostpolder moeten verstrekken ad.
€ 95.000 met eenzelfde taakstelling tot gevolg. De directies verwachten dit in de 

praktijk op een andere manier te kunnen opvangen. Onder andere doordat naar 
verwachting ook samengewerkt gaat worden op het gebied van personeels- en 
salarisadministratie.

2.4. In scenario 1 is uw uitgangspunt van gezamenlijk huisvesting uitgewerkt, in scenario 
3 is rekening gehouden met een steunpunt op Urk ten behoeve van de voortgang 
van dagelijkse werkzaamheden op Urk.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan enerzijds het ontstaan van één team wijkbeheer 
dat zich gezamenlijk verantwoordelijk voelt voor het grondgebied Noordelijk Flevoland. 
Iets wat wenselijk wordt gevonden door beide directies en de OR-en. Aan de andere kant 
is voor de voortgang van de servicewerkzaamheden op Urk wel een steunpunt nodig voor 
opslag en logistieke zaken. Zo wordt onnodig heen en weer rijden voorkomen. In 
paragraaf 6.2 is dit verder uitgewerkt.

3.1. We willen de raad in de gelegenheid stellen mee te denken over deze vorm van 
samenwerken.
Hoewel het college niet voornemens is een bedrijf of stichting op te richten met de keuze 
voor scenario 3, is het wenselijk om bij een dergelijke vorm van samenwerking de 
mening van de gemeenteraad te peilen. Dat wordt vormgegeven via deze procedure. De 
colleges nemen pas een definitief besluit, nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn 
wensen en bedenkingen ter kennis van het beide colleges te brengen. 

4.1. De ondernemingsraden zijn in het traject van de businesscase betrokken en geven 
aan positief te staan tegenover een gezamenlijk wijkbeheer.

De ondernemingsraden (OR) zijn op verschillende manieren betrokken. Zo hebben twee 
OR-leden actief deelgenomen aan de werkgroep. Daarnaast is de OR geïnformeerd door 
de directies en hebben zijn concepten ontvangen en meegesproken over deze concepten. 
Dit heeft geresulteerd in een brief aan de directies waarin beide Or-en aangeven dat zij 
positief staan tegenover een gezamenlijk wijkbeheer. Waarbij de voorkeur wordt 
uitgesproken om hierbij te kiezen voor het oprichten van één team. 

Kanttekeningen
1.1. De totaal geschetste efficiency zal, wanneer de transitie zonder gedwongen 

ontslagen verloopt, naar verwachting pas in 2024 gerealiseerd zijn.
De directies hebben toegezegd aan de OR dat zij als uitgangspunt kiezen voor een 
transitie zonder gedwongen ontslagen. Dit betekent langzaam toegroeien naar het 
toekomstsscenario. Op basis van de nu voorziene uitstroom door FPU/Pensioen. Dit is 
mogelijk door de nog in dienst zijnde medewerkers in te zetten voor cyclische 
werkzaamheden. Deze worden vervolgens fasegewijs verder uitbesteed.

In Noordoostpolder is sprake van een groot team, waarvan we kunnen voorzien dat zij 
tussen 2017 en 2023 uitstromen. Binnen wijkbeheer Urk is dit gezien de gemiddelde 
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leeftijd niet te verwachten. In de transitieparagrafen van scenario 1 en 2 is het 
verwachte verloop en de hiermee nog gemoeide kosten verder uitgewerkt. 

1.2. Om de samenwerking daadwerkelijk tot stand te krijgen moet wel rekening 
gehouden worden met incidentele kosten.

In de businesscase is opgenomen dat voor de transitie de komende vier jaren minimaal 
€ 121.000 per jaar nodig zal zijn. Daarnaast is nog eens € 100.000 opgenomen voor 
onvoorzien. Bij het opstellen van het business- en transitieplan zal dit verder uitgewerkt 
worden en worden deze bedragen mogelijk iets anders. Maar op basis van de 
businesscase lijken de incidentele kosten op te wegen tegen de verwachte 
efficiencywinst.

2.1. Kiezen voor samenwerking betekent wel een verandering voor de medewerkers van 
wijkbeheer.

Er is aandacht nodig voor de personele gevolgen en het 'cultuuraspect’. Hiervoor zijn 
extra incidentele opleidings– en trainingskosten nodig, naast de bestaande 
opleidingsmiddelen die hiervoor (deels) benut kunnen worden. Daarnaast is bij de 
transitiekosten rekening gehouden met extra middelen. Zie ook argument 2.4 en 
kanttekening 1.1.

2.2. Scenario 3 en definitieve vormen en keuzes moeten verder onderzocht worden op 
aanbestedingsplicht, vennootschapsbelasting en BTW-plicht.

Dit wordt fiscaal-juridisch beoordeeld en daarna opgenomen in het op te stellen 
businessplan.

Planning/Uitvoering
 Vervolgstappen worden uitgevoerd nadat beide colleges het voornemen hebben 

uitgesproken om het wijkbeheer voor Noordelijk Flevoland gezamenlijk te willen 
uitvoeren.  Daarna volgen onderstaande stappen.

 Nadat dit duidelijk is worden de brieven gestuurd aan de raad en de OR om hen te 
informeren en hun mening/advies te vragen.

 Behandeling wensen en bedenkingen in de gemeenteraad in december 2016.
 Eerste helft 2017 opstellen business- en transitieplan.
 Tweede helft 2017 definitieve besluitvorming.
 Feitelijke start van de samenwerking zal niet eerder dan 2018 kunnen plaatsvinden.

Bijlagen
Businesscase samenwerking wijkbeheer (docnr. 426787)
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