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“Het seizoen daarop vonden de verkenners een nog betere 

ijsberg, groter en met rijkere visgronden. En ondanks dat 

het aanlokkelijk was om te zeggen dat de kolonie al genoeg 

veranderingen had doorgemaakt en voor altijd op hun 

nieuwe ijsberg zou blijven, deden ze dat niet. Ze gingen 

opnieuw verhuizen.” 

Kotter en Rathgeber (2006) 
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Samenvatting 

 

De colleges van Noordoostpolder en Urk hebben 18 augustus 2015 besloten om via een 

businesscase een mogelijke samenwerking tussen beide wijkbeheren uit te werken en te 

toetsen op haalbaarheid. De uitkomsten van de businesscase vormen de basis voor beide 

gemeentebesturen om eventuele besluiten te nemen over verdergaande samenwerking 

van wijkbeheer en in welke vorm. 

 

In dit document is in hoofdstuk 3 een toekomstscenario ‘bedrijfsvoeringsorganisatie 

Noordelijk Flevoland 2020’ uitgewerkt en een toekomstscenario voor twee separate 

wijkbeheren. Met als hoofd taken: 

 Afhandelen melding openbare ruimte. 

 Afhandelen calamiteiten openbare ruimte. 

 Ondersteunen inwonersinitiatieven voor de openbare ruimte. 

 Informeren inwoners en ondernemers over de openbare ruimte. 

 Controleren en toezicht op werkzaamheden van derden in de openbare ruimte. 

 Monitoren kwaliteit en gebruik openbare ruimte (ogen en oren). 

 

Er wordt per scenario ingegaan op de visie, missie, organisatievorm, benodigd personeel 

en de verwachte exploitatie. Ook is per scenario ingegaan op risico’s, aandachtpunten en 

de transitie.  

 

Het scenario wijkbeheer Noordelijk Flevoland is vergeleken met het scenario waarin het 

wijkbeheer Urk en Noordoostpolder (hoofdstuk 4 en 5) apart van elkaar doorontwikkelen 

op de volgende aspecten: 

 De kwaliteit van de dienstverlening. 

 De kwaliteit van de processen. 

 Robuustheid van het wijkbeheer. 

 De gevolgen voor het personeel. 

 Kosten. 

 

Het wijkbeheer ontwikkelt in beide gemeenten door naar een ‘serviceorganisatie’. 

Dienstverlening staat hoog in het vaandel. Klantprocessen zijn zo ingericht dat het voor 

inwoners en ondernemers gemakkelijk is om verzoeken en meldingen te doen. De 

(backoffice)processen zijn zo efficiënt mogelijk ingericht met oog voor voldoende 

flexibiliteit om op de (steeds) veranderende behoeften, vragen en ontwikkelingen die op 

wijkbeheer afkomen in te kunnen inspelen. En het uitvoerende werk dat planbaar is 

wordt steeds verder uitbesteed, waarbij de taak van wijkbeheer nog is om hier toezicht 

op te houden.  

 

Dat betekent wel dat minder uitvoerend personeel nodig is en dat er sprake is van kleiner 

wordende organisaties. Gevolgen voor het personeel zijn er sowieso. Dus ook wanneer 

beide organisaties separaat doorontwikkelen. Met het uitgangspunt dat transities zonder 

gedwongen ontslagen tot stand komen, betekent dat voor medewerkers soms (deels) 

andere taken uitvoeren en scholing volgen daarvoor. Het betekent eveneens fasegewijs, 

op basis van uitstroom van personeel, meer cyclisch werk gaan uitbesteden. Iets wat 

binnen Noordoostpolder, gezien het gemiddelde leeftijdsniveau, sneller zal verlopen dan 

op Urk. 

 

Wijkbeheer Noordoostpolder heeft nog een flinke doorontwikkeling voor de boeg richting 

de geschetste serviceorganisatie. Naar verwachting zal dit op termijn kostenverlaging 

opleveren. Wijkbeheer Urk is nu al een kleine(re) organisatie en om de kwaliteit en 



 

4 

 

robuustheid op peil te houden, zal daar naar verwachting op termijn meer budget nodig 

zijn.  

 

Wanneer wijkbeheer Urk en Noordoostpolder samen gaan lijkt (nog) meer efficiency 

mogelijk dan wanneer beide organisatie los van elkaar doorontwikkelen. Er ontstaat een 

robuustere organisatie. Er is in dit geval wel sprake van extra gevolgen voor het 

personeel. Zoals veranderende huisvesting, aansturing en cultuur. Hiervoor is aandacht 

nodig.  

 

Samengaan levert ook vraagstukken op over de beste organisatievorm voor een 

gezamenlijk wijkbeheer, huisvesting, de aansturing en controle vanuit beide gemeenten 

daarvan en de wijze waarop deze organisatie gefinancierd en gefaciliteerd gaat worden. 

Er zijn diverse opties mogelijk, afwijkend van de uitgangspunten zoals de colleges in 

augustus 2015 hebben meegegeven. Daarom is in hoofdstuk 6 ingegaan op een aantal 

alternatieve opties binnen het scenario van de bedrijfsvoeringsorganisatie. Na 

beschrijving van de opties met voor –en nadelen, resulteert dit resulteert in paragraaf 

6.4 tot een alternatief onder de naam scenario 3. In dit scenario komt de stuurgroep  

met een andere organisatievorm voor het gezamenlijke wijkbeheer: uitvoering bij een 

gemeente. 

 

In dit document is na het vergelijken van de scenario’s ‘samen – versus apart in 2020’ 

wel een conclusie over deze vergelijking opgenomen maar geen advies. Het document 

levert input voor beide besturen om over voor-en nadelen met elkaar in gesprek te gaan 

en keuzes te maken.  
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1. Inleiding 

1.1. Algemeen 

Zowel op Urk als in Noordoostpolder heeft de gemeente een afdeling of cluster 

wijkbeheer. Zij zorgen dat de openbare ruimte schoon, (fysiek) veilig en heel is. De 

dagelijks uit te voeren werkzaamheden zijn (bijna) identiek voor beide wijkbeheren en 

dat weten ze van elkaar. De laatste jaren wordt dan ook steeds vaker de 

samenwerking gezocht en is men naar elkaar toegegroeid. Dit geldt ook voor de 

medewerkers van wijkbeheer.  

 

Sinds 2014 loopt er een traject over doorontwikkeling van wijkbeheer. Dat is gestart 

met een verkenning, samen met de medewerkers, naar verdergaande samenwerking 

tussen de wijkbeheren van Noordoostpolder en Urk. Ook omdat de huidige samenwerking 

versnipperd is gebaseerd op verschillende onderlinge afspraken.  

 

Gedeelde uitkomst van deze verkenning is dat beide organisaties in het kader van 

efficiency steeds meer cyclisch werk1 gaan uitbesteden en (mede) daardoor zullen de 

wijkbeheren kleiner worden. De verwachting is dat door het samengaan van 

wijkbeheer Urk en Noordoostpolder (schaalvergroting) op de langere termijn een 

robuuste(re) organisatie kan worden behouden en de continuïteit beter gewaarborgd kan 

worden. 

 

1.2. Samengaan wijkbeheer 

Wanneer je wilt gaan samenwerken is het belangrijk om samen met je toekomstige 

partners te komen tot een gedeelde visie en ambitie, waarin recht gedaan wordt aan de 

belangen van samenwerkende partners2. De uitdaging is te focussen op de 

overeenkomsten en een oplossing te vinden voor eventuele verschillen. Uiteindelijke 

reden om te kiezen voor samenwerken is het samen beter en slimmer organiseren 

van wat beide wijkbeheren separaat van elkaar ook al (willen) doen. 

 

Samengaan moet dus een meerwaarde hebben voor beide gemeenten, vooral voor het 

gezamenlijk gebied en de mensen die daar wonen3. Daarom hebben de colleges van 

Noordoostpolder en Urk 18 augustus 2015 de opdracht gegeven om de mogelijke 

samenwerking in de vorm van een businesscase uit te werken. Een toekomstscenario te 

schetsen en dit te toetsen op haalbaarheid en maatschappelijke betekenis4. Dit met als 

doel om meer inzicht te krijgen in op welke wijze samenwerking tussen de beide 

wijkbeheren verder vormgegeven kan worden. 

 

De randvoorwaarden die de colleges van Urk en Noordoostpolder hebben meegegeven 

voor de businesscase zijn5: 

 

 De huidige kwaliteit van het dienstverlening/serviceniveau behouden. 

 De samenwerking mag niet meer gaan kosten. 

                                           
1 Werk dat periodiek uitgevoerd moet worden en goed planbaar is. 
2 Onder verwijzing naar het Kijkglas voor samenwerking van Robin Bremekamp, Edwin Kaats en 
Wilfried Opheij. 
3 Vrij vertaald uit artikel in Somsam Magazine van Twijnstra en Gudde (Joost van der Kolk). Zie 
ook hoofdstuk 2. 
4 Zie hoofdstuk 2. Wijkbeheer betekent meewerken aan de leefbaarheid in dorpen, buurten, wijken. 

Dit is iets wat beide wijkbeheren anno 2016 ook al nastreven. 
5 Los hiervan hebben de directies aan de ondernemingsraad gezegd dat deze ontwikkeling zonder 
gedwongen ontslagen  
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 7 dagen/24 uur service kunnen verlenen. 

 Professionele serviceorganisatie. 

 Eenheid in uitvoering, uitstraling en communicatie.  

 Verhouding t.o.v. politieke bestuur moet gelijk zijn voor beide organisaties. 

 Eén aansturing voor beide organisaties. 

 Gezamenlijke huisvesting. 

  

1.3. Businesscase 

Een businesscase wordt meestal opgesteld ten behoeve van besluitvorming over het al 

dan niet starten met een project. De inhoud van een businesscase hangt af van de vraag 

die beantwoord moet worden. Ofwel er is sprake van een maatwerkdocument. Vertaald 

naar het nu voorliggende vraagstuk gaat het in deze businesscase om nader te 

onderzoeken of wijkbeheer Urk en Noordoostpolder 6samen moeten gaan.  

 

Dit is onderzocht7 door een toekomstscenario voor een wijkbeheer Noordelijke 

Flevoland te beschrijven. Als streefjaar is hierbij 2020 genomen. Hierin is verwerkt welke 

taken een dergelijke samenwerking zou kunnen uitvoeren, welke partijen hier bij 

betrokken zijn en wat de financiële en organisatorische consequenties zijn.  

 

Dit toekomstscenario wordt vergeleken met de situatie waarin de wijkbeheren 

onderdeel blijven van de twee onafhankelijke gemeenten en de wijze waarop zij 

verwachten door te ontwikkelen richting 20208. Dit wordt gedaan op basis van de 

volgende criteria: 

 Kwaliteit van dienstverlening. 

 Kwaliteit van de processen. 

 Robuustheid. 

 Gevolgen voor personeel. 

 Kosten. 

 

Op deze wijze ontstaat er een beter beeld van:  

• Welke doelen en welke resultaten Urk en Noordoostpolder beter denken te kunnen 

bereiken via deze samenwerking.  

• Op welke wijze de samenwerking tussen de beide wijkbeheren verder 

vormgegeven kan worden. 

• Welke aandachtspunten er zijn. 

 

Verder reduceren van kosten voor het beheer en onderhoud is op zich geen doel. Het 

gaat er in eerste instantie om dat ook op de langere termijn wijkbeheer wordt uitgevoerd 

met minimaal dezelfde kwaliteit (als anno 2016) en de daarvoor benodigde robuustheid, 

flexibiliteit en continuïteit. 

 

Let wel: een businesscase is nog geen businessplan. Maar is wel dusdanig doordacht 

en doorgerekend dat het een goede basis is voor een eventueel later op te stellen 

businessplan. Aannames worden gedaan op basis van de huidig beschikbare kennis 

en feiten.  

 

                                           
6 Deze businesscase richt zich alleen op samenwerking tussen beide wijkbeheren, het 
toekomstscenario.  
7 Een werkgroep heeft aan de hand van een door de stuurgroep geaccordeerd projectplan en 

planning deze werkzaamheden uitgevoerd. 
8 De basis voor beide scenario’s is begroting en taken in 2016. De vergelijking richt zich vervolgens 
op 2020. Omdat beide wijkbeheren anno 2016 deze doorontwikkeling ook al beogen. 
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Door het op deze wijze aan te pakken wordt aan de hand van de businesscase reëel in 

beeld gebracht of samenwerking kan (en op welke termijn) en wenselijk is. Op basis van 

de businesscase kunnen beide gemeentebesturen besluiten over verdergaande 

samenwerking van wijkbeheer en in welke vorm. En de opdracht verstrekken om hier 

een businessplan voor op te stellen. 

 

1.4. Leeswijzer 

In dit document starten we met een introductie over wat wijkbeheer is, waar zij voor 

staan (Hoofdstuk 2). Daarna wordt een samenwerkingsscenario “Wijkbeheer Noordelijk 

Flevoland 2020” geschetst (Hoofdstuk 3). Dit omdat de businesscase bedoeld is om 

mogelijke samenwerking van beide wijkbeheren uit te werken in een scenario en te 

vergelijken. Daarna volgt het vergelijkinsscenario van zowel een apart wijkbeheer voor 

de gemeente Noordoostpolder en de gemeente Urk (Hoofdstuk 4 en 5). In alle scenario’s 

komen risico’s en het proces hoe te komen tot deze scenario’s aan de orde.  

 

Daarna wordt ingegaan op een aantal mogelijke alternatieven voor het toekomstscenario 

wijkbeheer Noordelijk Flevoland (Hoofdstuk 6). De businesscase sluit af met de 

vergelijking van de scenario’s en een advies over samenwerking van de wijkbeheren 

(Hoofdstuk 7). 

 

Scenario wijkbeheer Noordelijk 
Flevoland

2020

H3

Scenario 
wijkbeheer 

NOP 
2020

H4

Scenario 
wijkbeheer 

Urk 2020

H5

Alternatieven 

H6

VERGELIJK & CONCLUSIE 

H7

 
Figuur 1 leeswijzer 
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2.  Wijkbeheer 

2.1. Wat is wijkbeheer? 

De openbare ruimte is een integraal samenspel van verschillende ‘functies’ zoals 

verkeer, groen, wonen en ondernemen. Een gemeente heeft onder andere als taak om 

de openbare ruimte in haar grondgebied te beheren en te onderhouden. Voor Urk en 

Noordoostpolder worden deze werkzaamheden uitgevoerd door een ‘buitendienst’. 

Wijkbeheer werkt (mee) aan de leefbaarheid in dorpen, wijken, buurten en buitengebied 

door te zorgen voor een schone, hele en fysiek veilige leefomgeving. Dat is een continu 

proces· van onderhoud, exploitatie, signaleren van eventuele tekortkomingen en initiëren 

en sturen van verbeteringen.  

 

 
Figuur 2 openbare ruimte 

 

De medewerkers van wijkbeheer zijn ‘op straat’, in de dorpen, wijken, buurten en het 

buitengebied. Zij zien hoe de wijken erbij liggen en weten vaak wat er speelt. Ze 

fungeren als ‘ogen en oren’ van de gemeente als het gaat om de staat en het gebruik 

van de openbare ruimte. Ze kunnen daar waar nodig collega’s en samenwerkingspartners 

attenderen op situaties die zijn ontstaan. Dit is duurzaam wijkbeheer: door 

aanhoudende aandacht de leefbaarheid op een constant niveau houden. 

 

2.2. Ontwikkelingen voor wijkbeheer richting 2020 

Omdat we in deze businesscase toekomstscenario’s schetsen van wijkbeheer in 

Noordoostpolder en op Urk in 2020, proberen we onderstaand een beeld te schetsen over 

een aantal ontwikkelingen en de invloed daarvan op wijkbeheer. 

 

In 2020 is er sprake van een ‘coöperatiemaatschappij9’. Gemeente, inwoners en 

ondernemers beseffen dat zij van elkaar afhankelijk zijn en de beste resultaten bereiken 

door samen te werken. Iedereen brengt op basis van zijn of haar kennis, kunde en 

mogelijkheden wat in. De informatiemaatschappij is nog verder ontwikkeld. Inwoners 

en ondernemers doen steeds meer digitaal zaken met de gemeente en verwachten 

snel antwoord. Ze maken gebruik van social media om in hun ogen ‘misstanden’ aan de 

orde te stellen.  

 

Als het om de openbare ruimte gaat, voelen inwoners en ondernemers zich 

verantwoordelijk voor hun eigen woon –en werkomgeving. Ze willen helpen en 

meedenken om verbeteringen door te voeren. Geven actief signalen door over 

knelpunten en mankementen in de openbare ruimte. En zetten social media in om 

medestanders te vinden.  

                                           
9 Vrij naar artikel ‘van participatiesamenleving naar coöperatiemaatschappij”, website 
Socialevraagstukken.nl 
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Als gemeente en wijkbeheer wordt hier op ingespeeld via het ontplooien en faciliteren 

van initiatieven ter verbetering van de openbare ruimte. Zo zijn de gemeenten optimaal 

van betekenis voor hun inwoners en ondernemers. 

 

2.3. Organisatie  en taken wijkbeheer  in 2020 

2.3.1. Organisatie 

Wijkbeheer is de uitvoeringsorganisatie van de gemeente als het gaat om het beheer en 

onderhoud van de openbare ruimte. Zowel de gemeente Urk als Noordoostpolder wil de 

kwaliteit van hun dienstverlening10 garanderen èn de werkzaamheden zo efficiënt 

mogelijk organiseren.  

 

In 2020 is daardoor de focus van wijkbeheer verder verschoven naar het zijn van een 

serviceorganisatie. Klantprocessen zijn zo ingericht dat het voor inwoners en 

ondernemers gemakkelijk is om verzoeken en meldingen te doen. De 

(backoffice)processen zijn zo efficiënt mogelijk ingericht met oog voor voldoende 

flexibiliteit om op de (steeds) veranderende behoeften, vragen en ontwikkelingen die op 

wijkbeheer afkomen in te kunnen spelen. Het cyclisch werk, wat nu door uitvoerende 

medewerkers wordt verricht, wordt uitbesteed. Op de uitvoering daarvan wordt toezicht 

gehouden.  

 

2.3.2. Taken 

Hoewel, wanneer verder ingezoomd wordt, er sprake kan zijn van accentverschillen, 

geldt voor alle scenario’s in dit document dat wijkbeheer in 2020 onderstaande taken11 

uitvoert.  

 

 Afhandelen melding openbare ruimte. 

Coördineren en afhandelen van meldingen over de openbare ruimte op een 

klantvriendelijke en efficiënte wijze (waar mogelijk maatwerk). Deze meldingen zullen 

steeds meer digitaal gedaan worden, waarbij de melder snel antwoord verwacht. 

 

 Afhandelen calamiteiten openbare ruimte. 

Met spoed oppakken van calamiteiten in het kader van het bewaken van de veiligheid 

in de openbare ruimte. 

 

 Ondersteunen inwonersinitiatieven voor de openbare ruimte. 

De beste resultaten voor de openbare ruimte bereiken door gezamenlijk met 

inwoners, ondernemers en gemeente samen te werken (maatwerk). 

 

 Informeren inwoners en ondernemers over de openbare ruimte. 

Dorpen, wijken buitengebieden, verenigingen, ondernemers informeren over de 

(veranderingen) in de fysieke openbare ruimte. Dit zal steeds meer digitaal gaan en 

vanuit de inwoners, ondernemers en andersom. 

 

 Controleren en toezicht op werkzaamheden van derden in de openbare 

ruimte. 

                                           
10 Dat komt het meest terug in servicewerkzaamheden. Voorbeelden uit den lande laten zien dat 

het uitbesteden van servicewerkzaamheden vaak gepaard gaat met een lagere service en kwaliteit. 
11 De taken wijken niet wezenlijk af van wat in 2016 de taken van wijkbeheer zijn. Er is hooguit 
sprake van een accentverschuiving qua inwonersparticipatie en het uitbesteden van werk. 
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Toezicht houden op en controleren kwaliteit van de door beide gemeenten uitbestede 

werkzaamheden in de openbare ruimte. En het toezicht houden op werkzaamheden in 

de openbare ruimte door inwoners, verenigingen en bedrijven. 

 

 Monitoren kwaliteit en gebruik openbare ruimte (ogen en oren). 

Het monitoren op het gebruik en de kwaliteit van de openbare ruimte. In beeld 

hebben en houden van het ontstaan van verloedering of onveilige situaties, met 

aandacht voor het sociale aspect hierbij. En indien nodig de samenwerkingspartners 

hierover informeren. 
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3. Scenario wijkbeheer Noordelijk Flevoland 2020 

3.1. Algemeen 

In onderstaande paragrafen wordt een scenario geschetst van een zelfstandig opererend 

wijkbeheer voor de gemeente Urk en Noordoostpolder onder de werknaam: wijkbeheer 

Noordelijk Flevoland. Deze bedrijfsvoeringsorganisatie is de uitvoeringsorganisatie 

voor beide gemeenten als het gaat om onderhoud, beheer en toezicht van de openbare 

ruimte. Ze beheert totaal 705 km2, waarvan 471 km2 land. 

 

 

 
Figuur 3 Samengaan in één wijkbeheer 

 

3.2. Visie en missie wijkbeheer Noordelijke Flevoland  

De inwoners en ondernemers van Urk en Noordoostpolder in hun fysieke leefomgeving 

staan binnen wijkbeheer centraal. Wijkbeheer Noordelijk Flevoland zet zich in om de 

samenleving te verbinden en toekomstgericht te bewegen.  

 

Visie 

Wijkbeheer Noordelijk Flevoland vormt een eenheid in uitvoering, uitstraling en 

communicatie richting inwoners en ondernemers. Zij kunnen van beide gemeenten 

dezelfde kwaliteit en werkwijze in hun openbare ruimte verwachten. Inwoners en 

ondernemers weten dus waar wijkbeheer Noordelijk Flevoland voor staat. Zij zoeken 

(digitaal) contact met vragen, opmerkingen of suggesties over hun woon- en 

werkomgeving. Ze melden knelpunten en mankementen in de openbare ruimte.  

 

De betrokken medewerkers zetten hun kennis en kunde–ook van de dorpen, wijken, 

buurten en het buitengebied-in om hun service- en toezichtwerkzaamheden snel en 

adequaat uit te voeren. Voor het cyclische onderhoud12 werkt wijkbeheer Noordelijk 

Flevoland intensief samen met de ingenieursbureaus van beide gemeenten. Die werken 

                                           
12 Werk dat periodiek gedaan moet worden en goed planbaar is. 
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ook samen als het gaat om aanbesteden van de bestekken voor noordelijk Flevoland. 

Wijkbeheer houdt regie op uitvoerende werkzaamheden door derden. 

 

De missie van wijkbeheer Noordelijk Flevoland 2020 is: 

Samen met onze inwoners en ondernemers zorgen voor een veilige, schone en 

hele leefomgeving in Urk en Noordoostpolder. 

 

3.3. Strategie en kernwaarden wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

Wijkbeheer Noordelijk Flevoland zorgt voor een veilige, schone en hele openbare ruimte 

door: 

 

 Snel en adequaat te reageren op meldingen openbare ruimte en calamiteiten. 

 Verbinding te leggen en houden tussen inwoners, ondernemers en gemeenten. 

 Toezicht te houden op gebruik openbare ruimte. 

 Toezicht te houden en regie te voeren op uitbestede werkzaamheden. 

 

Wijkbeheer Noordelijk Flevoland beheert de openbare ruimte volgens de vastgestelde 

normen zoals opgenomen zijn in een overeenkomst met Urk en Noordoostpolder. Er is 

een basispakket aan werkzaamheden overeengekomen dat door beide gemeenten 

wordt afgenomen. Daarnaast is er sprake van maatwerk per gemeente waar apart 

afspraken over zijn vastgelegd13. 

 

Hiervoor heeft wijkbeheer een vaste kern van multidisciplinaire medewerkers in 

dienst die werken vanuit één gezamenlijke gemeentewerf 14waar de benodigde 

materialen en voertuigen aanwezig zijn. Het cyclisch werk is uitbesteed, op de uitvoering 

daarvan wordt toezicht gehouden.  

 

Kernwaarden 

Medewerkers van wijkbeheer werken goed samen met collega’s binnen hun eigen 

organisatie en met de vakafdelingen van beide gemeenten. Zij durven 

verantwoordelijkheid te nemen en komen hun afspraken na.  

 

Zij zijn als medewerkers van wijkbeheer Noordelijk Flevoland herkenbaar, 

aanspreekbaar en benaderbaar voor inwoners en ondernemers uit beide gemeenten. 

Zij bereiken dit door hun betrokkenheid bij het beheer van de openbare ruimte. Ze 

hebben vakkennis en gebiedskennis. Ze willen kwaliteit leveren. Ze houden oog voor 

ontwikkelingen en innovaties in de openbare ruimte. En denken mee over mogelijke 

veranderingen in werkwijzen hierdoor binnen wijkbeheer zelf of in de samenwerking met 

beide gemeenten. 

 

 

                                           
13 Er is voor deze indeling gekozen om verderop in deze businesscase een ‘goed’ vergelijk te 

kunnen maken.  
14 Er zijn meerdere alternatieven denkbaar. Die worden in het hoofdstuk 6 geschetst met daarbij 
behorende voor- en nadelen.  
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Figuur 4 Kernwaarden  

 

3.4. Organisatie wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

Wijkbeer is uitvoeringsgericht en beleidsarm. Maar wanneer het servicewerkzaam-

heden in dorpen, wijken, buurten en buitengebied betreft, moeten deze wel ‘dichtbij’ 

georganiseerd worden. Dat is te realiseren via wijkbeheer Noordelijk Flevoland waarbij 

medewerkers zich begeven in de dorpen, wijken, buurten en het buitengebied.  

 

Bij de servicewerkzaamheden past slagvaardigheid en een beperkte bestuurlijke 

aansturing. Dit is te realiseren15 via een zelfstandig opererende 

“bedrijfsvoeringsorganisatie” (BVO). Deze sinds 2015 nieuw toegevoegde 

samenwerkingsvorm16 is bedoeld voor samenwerkingen die gericht zijn op uitvoering en 

veelal beleidsarm zijn.  

 

Een bedrijfsvoeringsorganisatie heeft een eenvoudige bestuurlijke structuur/aansturing. 

Ze heeft echter wel rechtspersoonlijkheid en kan dus zelfstandig overeenkomsten 

afsluiten en eigen personeel aanstellen.  

                                           
15 Via een BVO is een fiscaal vriendelijke opzet te realiseren m.b.t. BTW en BTW-compensatie. 

Tevens valt dit onder vrijstelling voor vennootschapsbelasting. En naar verwachting niet 

aanbestedingsplichtig. Daarom is  in het scenario hiervoor gekozen. Alternatieve vormen met voor 
–en nadelen komen in Hoofdstuk 6 aan de orde.  
16 Zoals opgenomen in de Wet gemeenschappelijke regelingen.  
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Figuur 5 Organisatieplaat 

 

3.4.1. Sturing wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

De ideale situatie voor een samenwerking(sverband) is een goede vertrouwensband met 

“smart” afspraken over de samenwerking, waarbij het bestuur op hoofdlijnen17 stuurt en 

de samenwerkingsorganisatie zelfstandig kan sturen. Dat vormt de basis voor de 

organisatie om door te ontwikkelen en te innoveren. 

  

Onderstaand een schets hoe de sturing van de BVO eruit kan zien: 

 De bestuurlijke verantwoordelijkheid ligt bij de colleges, maar de directies 

van beide gemeenten zorgen voor de aansturing. Het bestuur van de BVO bestaat 

uit twee collegeleden18, één per deelnemende gemeente met wisselend 

voorzitterschap, aangewezen voor een tijdvak gelijk aan raadsperiode. Beide 

colleges hebben tevens één plaatsvervangend lid per deelnemende gemeente 

aangewezen. 

 De operationele bevoegdheden zijn gemandateerd naar directie en het 

management van de BVO. De directie van de BVO wordt gevormd door één 

directielid per deelnemende ambtelijke organisatie. Een van directieleden fungeert 

als secretaris van het bestuur, de ander als plaatsvervangend secretaris. 

 De directie heeft een manager BVO wijkbeheer Noordelijk Flevoland aangesteld 

die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding van de BVO. Directie en 

manager voeren een keer per maand overleg met elkaar. En vaker wanneer dit 

gezien ontwikkelingen door een van hen gewenst wordt.  

 In een door beide colleges vastgestelde regeling of overeenkomst zijn de uit te 

voeren taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden en stemrecht verder 

vastgelegd. In de regeling zijn tevens regels opgenomen over de wijze waarop, op 

hun verzoek, informatie aan de raden wordt verstrekt. 

 Er is daarnaast (mogelijk) een  dienstverleningsovereenkomst voor de door 

wijkbeheer af te nemen ondersteunende diensten van de gemeenten.  

                                           
17 De flexibiliteit en de stabiliteit van het samenwerkingsverband stagneert wanneer over iedere 
beslissing eerst overeenstemming moet zijn binnen het bestuur. 
18 Bij een bestuur/directie met een even aantal leden kan het gebeuren dat de mening van het 
bestuur/directie fiftyfifty is. Wanneer wijkbeheer daadwerkelijk samen gaat moet hier aandacht 
voor zijn. Wijze waarop zeggenschap tussen Noordoostpolder en Urk verdeeld wordt. 
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 Financiële verantwoording richting beide gemeenten vindt plaats via het 

jaarlijks aanbieden van een begroting en een jaarrekening aan beide 

gemeenteraden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figuur 6 sturing bvo 

In het hoofdstuk 6 komen eventuele alternatieve organisatievormen, met voor -en 

nadelen aan de orde. Dit als opmaat naar een uiteindelijk advies. 

 

 

3.4.2. Organisatiestructuur wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

Als alle cyclische werkzaamheden zijn uitbesteed, blijft voor service en regie een 

compacte organisatie over. Er is sprake van:  

 Een aanzienlijk lagere formatie doordat meer cyclisch werk is uitbesteed en 

efficiency in de servicewerkzaamheden wordt gerealiseerd. Totaal naar verwachting 

voor wijkbeheer Noordelijk Flevoland nog 40 fte19. 

 

 Minder materiaal/tractie: Groot en klein materiaal en tractie is gestandaardiseerd en 

alleen nog in eigendom voor service- en toezichthoudende werkzaamheden20. De 

huidige tractie wordt hiervoor zoveel mogelijk ingezet. 

 

 Er wordt gewerkt in multidisciplinaire serviceteams en een team dat zich richt op 

regie en toezicht: 

o Een manager (1fte) stuurt deze organisatie aan. 

o Er is een teamleider voor Service en een voor het team Regie. 

o Er zijn twee contactpersonen dorpen/wijken die  

a. samenwerking en overleg in wijken en dorpen initiëren en stimuleren. 

b. als aanspreekpunt voor inwoners en ondernemers fungeren wanneer zij 

initiatieven ontplooien voor de openbare ruimte.  

o Daarnaast worden ondersteunende / dienstverlenende werkzaamheden op de 

gemeentewerf uitgevoerd, zoals receptie, accountmanagement, administratie, 

planning, tractie en werfbeheer.  

                                           
19 Het ideale plaatje voor een gezamenlijk wijkbeheer is bepaald door beide managers wijkbeheer 
op basis van huidige situatie en gewenste taken en (aantal) functies die daarbij passen. Zie ook 
paragraaf 3.5. Aantal fte nu 56,2 Fte en 21,2 fte, waarbij geldt dat 9 fte vacatures betreft die niet 

meer ingevuld worden. 
20 Per taakgebied bepaald. Totaal van 34 naar 26 voertuigen (toezichthouders hebben auto) en 
halvering overig materieel. 

Bestuur BVO wijkbeheer
 

Directie BVO
 

Manager BVO
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Figuur 7 Organogram wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

 

3.5. Personeel wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

De ontwikkeling naar een serviceorganisatie en het uitbesteden van cyclische 

werkzaamheden betekent dat er minder uitvoerende medewerkers voor wijkbeheer 

nodig zijn. In een gezamenlijk wijkbeheer wordt extra efficiency beoogd door: 

 

 Verlaging van fte in de aansturing, qua management en teamleiding. 

 Efficiency in de regie door met grotere en gezamenlijke bestekken te werken. 
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 Verdere efficiency in de servicewerkzaamheden21 doordat door het grotere gebied 

de capaciteit efficiënter ingezet kan worden. 

 Efficiency door het samen uitvoeren van de ondersteunende diensten. 

 

Voor het scenario wijkbeheer Noordelijk Flevoland wordt het aantal benodigde fte 

daardoor geschat op totaal 40 fte. 

 

Een gezamenlijk wijkbeheer voor de gemeenten Noordoostpolder en Urk betekent wel 

een (cultuur)verandering voor de medewerkers van beide wijkbeheren. Zij worden 

medewerkers van wijkbeheer Noordelijk Flevoland22 met aansturing van mogelijk een 

andere manager en/of teamleider. De ontwikkeling naar een professionele 

serviceorganisatie vraagt (soms) ook andere competenties van de medewerkers. 

 

3.6. Huisvesting 

Wijkbeheer Noordelijk Flevoland werkt in dit toekomstscenario vanuit een gezamenlijke 

huisvesting23. In dit scenario gaan we ervan uit dat de gemeentewerf van 

Noordoostpolder de gemeentewerf noordelijk Flevoland24 is geworden. Dit vanwege: 

 

 De grootte van deze gemeentewerf, ruim voldoende voor het gehele team. 

 De kwaliteit van deze gemeentewerf voldoet aan de huidige eisen (ten opzichte 

van de gemeentewerf in Urk). 

 Nieuwbouw van een gezamenlijke gemeentewerf geen reële optie lijkt in verband 

met de hoge investeringskosten.  

 De geografisch gezien centrale ligging in Noordelijk Flevoland. 

 

Een alternatief voor de huisvesting-een vestiging zowel in Emmeloord als op Urk-komt in 

het hoofdstuk 6 aan de orde. 

 

3.7. Automatisering 

Ook al is er sprake van een zelfstandig opererend wijkbeheer, er blijft een zeer nauwe 

verbintenis met beide gemeenten. In de dagelijkse samenwerking vooral met het 

Ingenieursbureau en het KCC. Voor inwoners en ondernemers blijft er sprake van één 

ingang en dat is bij beide gemeenten en via de verschillende kanalen. 

 

Dat betekent dat wijkbeheer Noordelijk Flevoland gebruik maakt van één van de 

gemeentelijke netwerken en waar van toepassing applicaties met elkaar gekoppeld 

worden25.  

 

3.8. Ondersteunende diensten 

Ondersteuning voor de directe dagelijkse bedrijfsvoering van wijkbeheer Noordelijk 

Flevoland is opgenomen in de organisatie, zoals in paragraaf 3.4 geschetst. Overige 

ondersteunende diensten voor de bedrijfsvoering  betrekt wijkbeheer vanuit de 

gemeenten. Er blijft immers een nauwe band. Personeel valt onder de gemeente-c.a.o. 

                                           
21 I.v.m. continuïteit en kwaliteit van de dienstverlening is er anno 2016 overcapaciteit voor 
servicemedewerkers. Deze medewerkers worden ingezet voor bestekswerkzaamheden.  
22 Eventueel via een detacheringsconstructie vanuit beide gemeenten. 
23 Dit was uitgangspunt voor deze businesscase.  
24 Budgetten voor gebruikersonderhoud ad € 110.000 zijn voor wijkbeheer Noordelijk Flevoland, 

gemeente Noordoostpolder verrekent in de huur het eigenaarsonderhoud ad € 52.000. 
25 Hoe exact zal onderzocht moeten worden als een bedrijfsplan wordt opgesteld. Ook welke kosten 
dit met zich meebrengt. 
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en -regelingen, ook wanneer ze direct in dienst zouden komen bij een zelfstandig 

wijkbeheer.  

 

In de exploitatiebegroting is een budget van € 380.00026 opgenomen voor overige 

bedrijfsvoeringskosten. Dit budget wordt in dit scenario verstrekt27 aan wijkbeheer 

Noordelijk Flevoland voor het bekostigen van ondersteunende middelen(software) en 

diensten voor: 

 Personeels- en salarisadministratie. 

 Personeelsadvies. 

 Juridisch advies. 

 Financieel advies en ondersteuning t.b.v. de jaarstukken. 

 ICT-ondersteuning (inclusief telefonie). 

 Materiële budgetten voor huur, onderhoud software, schoonmaak, telefonie etc. 

 

3.9. Financiën wijkbeheer Noordelijke Flevoland 

In deze paragraaf wordt op basis van in dit hoofdstuk beschreven verwachte wijzigingen, 

een financiële doorvertaling gemaakt. Voor de doorrekening van de verschillende 

opties in deze businesscase is de meerjarenbegroting 2016 als basis gebruikt. Van 

daaruit is een doorvertaling naar 2020 gemaakt. Er is gekozen om voor de berekening de 

focus te leggen op: 

 Personeel. 

 Materieel/Tractie. 

 Huisvesting.  

Dit zijn de grootste kostenposten van wijkbeheer. Hierin verwachten we de grootste 

verschuivingen.  

 

3.9.1. Uitgangspunten financiële doorrekening 

Uitgangspunten voor de doorrekening van dit toekomstsscenario28: 

 

 Basis is de begroting 2016. 

 Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte blijft gelijk ten opzichte van 2016. Er 

worden wel meer cyclische werkzaamheden uitbesteed en de directievoering is 

ondergebracht bij het Ingenieursbureau (zie paragraaf 3.4). Hierdoor is er minder 

uitvoerend personeel in (vaste) dienst nodig. 

 Het gemiddeld schaalniveau van de ‘overgebleven’ medewerkers ligt naar 

verwachting wel iets hoger. Omdat het werk dat door medewerkers met de lagere 

salarissen wordt uitgevoerd uitbesteed zal worden.  Voor 2020 is gerekend met 

gemiddelde salariskosten van € 55.00029 per fte t.o.v. 2016 afgerond € 50.000. met 

ervoor dat dit € 55.000. 

                                           
26 Noordoostpolder heeft voor de verzelfstandiging van hun afdeling Culturele zaken in 2011 
gedetailleerd in beeld gebracht welke budgetten voor ondersteunende en adviserende picofahj- 
diensten beschikbaar waren en het gemiddelde tijdbeslag van ondersteunende medewerkers. Dit is 
in 2014 herijkt. Afgerond komt dit op € 9.500 per fte aan bedrijfsvoeringskosten. Onderverdeeld is 
dat € 285.000 voor Noordoostpolder en € 95.000 voor Urk.  
27 Deze kosten zijn anno 2016 opgenomen in de bedrijfsvoeringskosten van de gemeente. Daar zal 

dit dan ‘bezuinigd’ moeten worden. Zie verder paragraaf 3.10 risico’s en aandachtspunten. 
28 Veelal ook van toepassing op de separate scenario’s in de volgende hoofdstukken. 
29 Het totaal gemiddelde een schaal hoger. 
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 Voor overige personeelskosten, zoals onregelmatige –en consignatiediensten, reis –

en verblijfkosten en bedrijfsoutfits is gerekend met 10%30. Dit betekent dat de 

personeelskosten totaal op € 60.500 per fte  uitkomen. 

 Vanwege kleiner wordende organisatie moet aandacht zijn voor de kwaliteit en 

continuïteit van de dienstverlening. Daarom is voor het opvangen van pieken in 

werkzaamheden een (inhuur)budget nodig. Dit is in dit toekomstscenario, gezet op 

10% van de salariskosten31. 

 Bij uitbesteden van cyclische werkzaamheden32 verwachten we lagere kosten. 

Daarom is gekozen om 80% van de niet meer benodigde personeelslasten en 

budgetten voor materiaal en onderhoud materiaal om te zetten in budget voor 

budgetten voor cyclisch werk.  

 Per taakgebied is bepaald welk (groot) materieel33 nog nodig is. En zijn de kapitaal- 

en beheerslasten daarvan bepaald. 

 Daarnaast is rekening gehouden met extra formatie voor het Ingenieursbureau voor 

besteksvoorbereiding en directievoering van deze extra uitbestede werkzaamheden.  

 De (totale) huisvestingskosten bestaan uit huidige kapitaallasten, onderhoud en 

beheer. 

 

 

3.9.2. Verdeelsleutel 

In dit scenario is een verdeelsleutel voor beiden gemeenten nodig. De nu gehanteerde 

verdeelsleutel is gebaseerd op: 

 

 Aantal inwoners gemeente. 

 Aan km2 land. 

 Aantal km2 water. 
 

  Aantal 

inwoners  

 

% Land (km²)  %  Water (km²)  % 

Urk 19.990 30% 11,53 2% 98,38 42% 

NOP 46.674 70% 460,31 98% 135,12 58% 

Tabel 1 basis voor verdeelsleutel 

Dit leidt tot een gemiddelde van 25% bijdrage voor Urk en 75% voor NOP aan het 

wijkbeheer Noordelijk Flevoland. Dit komt ook ongeveer overeen met de huidige 

budgetten voor het wijkbeheer in Noordoostpolder en Urk. 

 

 

3.9.3. Exploitatiebegroting  

Onderstaand een schets van de exploitatiebegroting 2020 voor wijkbeheer Noordelijk 

Flevoland, inclusief budgetten die ‘achterblijven’ bij de gemeente.  

 

                                           
30 Dit komt (afgerond) overeen met de huidige personeelskosten voor wijkbeheer Noordoostpolder. 
31 Omdat in dit scenario het wijkbeheer qua fte nog kleiner wordt dan de huidige situatie is ook hier 
gekozen voor 10% van salariskosten om tijdelijke krachten in te huren tijdens piekmomenten of 
specifieke opdrachten voor werkzaamheden uit te besteden.  
32 Aannemers kunnen middelen en materieel efficiënter inzetten dan een relatief kleine organisatie 
als wijkbeheer. De ingenieursbureau kiezen om efficiency te behalen voor het steeds meer 
bundelen van bestekken.  Op basis van ervaringen uit het verleden hiermee binnen 

Noordoostpolder en Urk is de verwachting dat dit 20% oplevert.   
33 Door de uitbesteding van het cyclisch werk is minder (groot) materieel nodig. Per taakgebied 
bepaald. Totaal 26 voertuigen (toezichthouders hebben auto) en halvering overig materieel. 
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Tabel 2 exploitatieoverzicht wijkbeheer Noordelijk Flevoland. 

In het hoofdstuk 7 (Vergelijk & Advies) wordt onder andere verder ingegaan op hoe qua 

kosten voor beide gemeenten dit toekomstscenario zich verhoudt ten opzichte van 2016 

en wanneer beide wijkbeheren gescheiden van elkaar doorontwikkelen. 

 

3.10. Risico’s en aandachtpunten 

Effect op afvalstoffen –en rioolheffingen 

In deze businesscase zijn exploitatiebegrotingen opgenomen. Hierin is geen rekening 

gehouden met effecten op de hoogte van o.a. de afvalstoffenheffingen en rioolheffingen. 

Deze mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eventuele lagere kosten leiden tot 

lagere leges en dus lagere gemeentelijke belastinginkomsten. Er zal te zijner tijd per 

gemeente berekend moeten worden wat het werkelijke effect is.  

 

Samenwerken en cultuur 

Uit de verkenning met de medewerkers in 2014 is geconstateerd dat zij samenwerking 

een logische stap vonden. In 2016 is een ‘verdiepende’ enquête gehouden onder directie, 

management en medewerkers. Hieruit blijkt dat voor beide organisaties geldt dat de 

Exploitatiebegroting   BC wijkbeheer Noordelijk Flevoland

LASTEN

wijkbeheer NF gem Nop gem Urk

1. Personeel

Aantal fte 40,0

1.1a Personeelskosten totaal 2.420.000            

1.1b Verschuiving fte (besteksvoorbereiding) 80.000                  

1.3 Inhuur/detachering 220.000                

1.4 Bijdrage bedrijfsvoering (voorheen overhead) 380.000                

2 Aantal voertuigen 26                           

2.1a kapitaallasten materiaal 137.000                36.000                  48.000                  

2.2a Onderhoud en beheer groot materiaal 257.000                33.000                  25.200                  

3. Huisvesting wijkbeheer

3.1 kapitaallasten werf 24.000                  

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf 110.000                52.000                  

3.3 kostendekkende huur huisvesting 76.000                  -76.000                 

4. Onderhoud openbare ruimte

4.1 Adhoc onderhoud en beheer openbare ruimte 260.000                

4.2 Adhoc onderhoud en beheer overige acc. 302.000                

4.2 budgetten voor cyclisch onderhoud 970.000                139.000                

5. Overig 43.000                  

6. Subsidies 50.000                  

Totaal 3.600.000            1.774.000            212.200                

BATEN

100. Inhuur/detachering URK

200. Marktgelden -30.000                 

300. Bijdrage Nop (verdeelsleutel) -2.705.249           2.705.249            

400. bijdrage Urk (verdeelsleutel) -894.751              894.751                

Totaal -3.600.000           2.675.249            894.751                

Saldo -                         4.449.249            1.106.951            
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samenwerkingsvaardigheden nog verbeterd moeten worden. Verder komt naar voren dat 

wanneer daadwerkelijk samenwerken dichter bij komt, het eigenbelang meer (duidelijk) 

de kop opsteekt. Het management is enthousiast en heeft visie op samenwerken. De 

medewerkers hebben nog niet veel vertrouwen in een succesvolle samenwerking. In het 

bijzonder het overbruggen van verschillen in cultuur is een zorgpunt. 

 

Wanneer besloten wordt om te gaan werken richting een toekomstscenario zoals in dit 

hoofdstuk omschreven, is aandacht nodig voor:  

 Eenduidige communicatie over doelen en de volgende stappen in de 

samenwerking.  

 De (synchronisatie van) houding, vaardigheden, waarden & normen  

 De (synchronisatie van) arbeidsvoorwaarden 

 De manier van samenwerken met de ingenieursbureaus en andere afdelingen van 

beide gemeenten.  

 Het ontwikkelen van samenwerkingsvaardigheden. 

De extra middelen die hiervoor nodig zijn, zijn opgenomen in de paragraaf transitie. 

 

Personeel in dienst bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeente(n) 

Wanneer gekozen wordt voor een zelfstandige (bedrijfsvoerings)organisatie is er nog de 

keuze of de medewerkers van wijkbeheer in dienst komen van deze organisatie of dat zij 

gedetacheerd worden vanuit beide gemeenten. De medewerkers van wijkbeheer houden 

ook binnen een BVO34 hun ambtenarenstatus en de daarbij behorende 

arbeidsvoorwaarden en pensioenfonds. In die zin is de verwachting dat geen rekening 

gehouden hoeft te worden met hoge frictiekosten. Wel moeten de (gevoelsmatige) 

consequenties voor medewerkers en organisatie verder onderzocht worden. 

 

Evenwichtig personeelsbestand 

In de paragraaf transitie wordt een beeld geschetst van het huidige personeelsbestand. 

En er is sprake van een overgang van een meer uitvoerende naar een meer regisserende 

en servicegerichte organisatie. Goed gekwalificeerde medewerkers zijn juist bij de 

vorming van een nieuwewe organisatie van groot belang.  

 

Bedrijfsvoeringskosten (voormalige overhead) 

Een belangrijk aandachtspunt zijn de bedrijfsvoeringskosten. Anno 2016 wordt bij beide 

gemeenten aan wijkbeheer op basis van de huidige kostenverdeelsystematiek ‘overhead’ 

doorberekend. Wanneer er verzelfstandigd wordt, wordt een bedrag dat daadwerkelijk 

nodig is voor bedrijfsvoering aan wijkbeheer Noordelijk Flevoland meegegeven in de 

gemeentelijke bijdragen. De resterende bedrijfsvoeringkosten die nu nog geboekt worden 

op beide wijkbeheren, worden op een andere manier verdeeld bij beide gemeenten35.  

  

Er is gekozen om uit te gaan van € 9.500 per fte aan bedrijfsvoeringskosten36. Dat 

betekent een bijdrage van € 285.000 vanuit Noordoostpolder en € 95.000 vanuit Urk. 

Deze bedragen zullen binnen de beide bestuursdiensten ‘bezuinigd’ moeten worden als 

besloten wordt tot verdergaande samenwerking in deze vorm. Immers deze 

ondersteunende diensten worden dan niet meer door de bestuursdiensten uitgevoerd.  

Daar waar het budgetten betreft, zijn deze bij te stellen. Waar het diensten betreft gaat 

dit niet zo gemakkelijk. Het betreft van versnipperde inzet van personeel.  

                                           
34Fiscaalrechtelijk wordt de BVO inhoudingsplichtige voor de loonbelasting, zij zal een aparte 
salarisadministratie moeten voeren en de loonbelasting maandelijks moeten afdragen.  
35 In verband met de gewijzigde BBV wordt m.i.v. 2017 de huidige kostenverdeelsystematiek 
gewijzigd en worden bedrijfsvoeringskosten in een aparte paragraaf vastgelegd. 
36 Zie paragraaf 3.8 en voetnoot 18 waarin is toegelicht waar dit bedrag op gebaseerd is. 
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Weerstandvermogen 

Indien gekozen wordt voor een zelfstandige organisatie zoals een BVO zal ook bepaald 

moeten worden welke ‘bruidsschat’37 deze organisatie meegegeven moet worden. En/of 

hoe om te gaan met eventuele tekorten die ontstaan. Dit zal uitgezocht moeten worden 

wanneer de colleges besluiten tot het opstellen van een bedrijfsplan. 

 

Huisvesting en kapitaallasten 

In de exploitatiebegroting zijn geen kapitaallasten opgenomen voor nieuwbouw van een 

gemeentewerf. Dit betekent dat in de toekomst voor een eventuele bouw van een nieuwe 

gemeentewerf investeringen nodig zullen zijn vanuit beide gemeenten. 

 

Juridische vorm en aanbestedingsrecht 

Er zijn meerdere vormen mogelijk. In hoofdstuk 6 wordt hier verder op ingegaan. Indien 

besloten wordt tot verdere samenwerking zal de juridische vorm verder uitgewerkt 

moeten worden. Daarbij is aandacht nodig voor de zeggenschapsverdeling.  

 

Overheidsopdrachten waarvan de geraamde waarde hoger is dan de drempelwaarde  

dienen in beginsel door aanbestedende diensten te worden aanbesteed, tenzij er een 

uitzondering op van toepassing is. Het eerste beeld is dat een opdracht aan een BVO 

onder inbesteding valt. Dit omdat het toezicht op de BVO door de aanbestedende dienst 

zal plaatsvinden (‘als ware het een eigen dienst’). 

 

Opzeggen van de samenwerking 

Er is altijd een risico dat de samenwerking niet succesvol verloopt. Belangrijke factor 

hierin is al benoemd onder samenwerken en cultuur. Het is belangrijk om alle partijen 

goed te betrekken, duidelijke afspraken te maken. En periodiek te evalueren. 

Terugdraaien kan aanzienlijke kosten met zich mee brengen. 

 

3.11. Transitie 

Om van twee separate wijkbeheren tot een gezamenlijk wijkbeheer te komen zoals in dit 

scenario is beschreven, zijn de komende jaren extra inspanningen en incidentele 

middelen nodig. Uitgangspunt is dat veel activiteiten binnen de bestuursdiensten 

worden opgepakt38. Daarnaast is  naar verwachting minimaal extra nodig: 

 

 Verwacht wordt dat jaarlijks tot 2020 € 50.000 nodig zal zijn voor projectkosten. 

Dit voor het begeleiden van de transitie en eventuele extra onderzoeken die in dat 

kader gedaan moeten worden. 

 Voor het genoemde cultuuraspect en eventuele opleidingen en trainingen zodat 

medewerkers toegerust worden voor nieuwe/aangepaste taken is, naast het 

reguliere opleidingsbudget, € 46.000 per jaar nodig. 

 De huidige tractie wordt zoveel mogelijk ingezet, maar een deel van de tractie 

wordt overbodig en zal verkocht/overgenomen moeten worden. Geschat wordt 

dat de opbrengsten hiervan lager zijn dan de huidige boekwaarde (€ 100.000). 

 

                                           
37 Omdat de gebouwen van de gemeenten blijven, het personeel onder de car-uwo en het zelfde 

pensioenfonds blijven vallen, is de verwachting dat de hiermee gemoeide kosten laag zullen zijn. 
38Zoals ook gedaan is bij het opstellen van deze businesscase. 
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Tabel 3 transitiekosten 

 De incidentele lasten voor de gemeente Noordoostpolder zijn in dit scenario         

€ 463.560 in verband met de afschrijving boekwaarde overtollige activa voor 

Noordoostpolder.  

 Voor Urk zijn de incidentele lasten € 120.440. 

 

Ingroeimodel personeel 

We schetsen in dit hoofdstuk een toekomstscenario met totaal nog 40 fte. Dat is bijna 

een halvering ten opzichte van 2016. Dit kan deels gerealiseerd worden door natuurlijk 

verloop. Medio 2016 is al sprake van vacatures (afgerond 7 fte in Noordoostpolder en   

2 fte in Urk) die niet meer ingevuld worden. Daarnaast zal, gezien het huidige vergrijsde 

personeelsbestand voornamelijk in Noordoostpolder, in 2020 sprake zijn van een 

aanvullende uitstroom van 10,8 fte in verband met FPU/pensioen. Deze uitstroom loopt 

nog verder op in de jaren hierna.  

 

 
Figuur 8 uitstroom personeel Noordoostpolder en Urk 

Op basis van huidige gegevens is van 9 fte niet te voorzien dat zij zullen uitstromen. 

Wanneer uitgegaan wordt dat de samenvoeging tot een wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

zonder ontslagen plaats vindt, moet naar dit ‘model’ toegegroeid worden. Dit houdt 

in dat op basis van de uitstroom steeds meer cyclisch werk zal worden uitbesteed. Dit zal 

dan vooral gerealiseerd moeten worden via het cyclisch onderhoud vanuit 

Transitiekosten 

2017 2018 2019 2020 Totaal

Projectkosten 50.000       50.000       50.000       50.000     200.000   

Extra opleidingen/omscholing 46.000       46.000       46.000       46.000     184.000   

Boekwaarde overtollige activa -  verkoopwaarde -              -              -              100.000   100.000   

Overige / onvoorzien 25.000       25.000       25.000       25.000     100.000   

TOTAAL 121.000     121.000     121.000     221.000   584.000   
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Noordoostpolder. Voor Urk geldt dat er te weinig cyclisch onderhoud is om dit te 

compenseren39.  

 

Dit betekent dat het geschetste lagere kosten van 20% door uitbesteden van het cyclisch 

onderhoud wel zal oplopen maar pas in 202440 totaal behaald zal worden zoals geschetst 

in bovenstaande exploitatiebegroting: 

 

Jaar  
Meerkosten t.o.v. exploitatiebegroting 

(tabel 2) 

     2020    2021      2022 2023 2024 

Noordoostpolder € 80.400 € 66.400 € 42.400 € 28.400 0 

Urk € 92.300 € 92.300 € 92.300 € 92.300 € 92.300 

Tabel 4 ingroeimodel  

                                           
39 Beide gemeenten zullen dit,  gedurende de jaren dat ‘ingegroeid’wordt, extra moeten bijdragen 
om de exploitatie rond te krijgen.     
40 Het is aan directie en management om in te schatten of via extra investeringen in individuele 
medewerkers, bijvoorbeeld omscholing, de uitstroom versneld kan worden. Waardoor de 
structurele lasten zullen dalen. 
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4. Scenario wijkbeheer  Noordoostpolder 2020 

4.1. Algemeen 

Ook wanneer wijkbeheer Noordoostpolder separaat blijft bestaan ontwikkelt zij zich tot 

de in voorgaande hoofdstukken genoemde serviceorganisatie. De missie, visie, 

strategie en kernwaarden41 liggen daarmee in lijn met wat dat beschreven is voor een 

wijkbeheer Noordelijk Flevoland. Daarom gaan we in dit hoofdstuk gelijk in op de 

onderdelen waarop in hoofdstuk 6 de scenario’s vergeleken worden. 

 

4.2. Organisatie wijkbeheer NOP 2020 

In dit scenario42 is wijkbeheer een cluster van de gemeente Noordoostpolder.  

 

 
Figuur 9 Organogram 2020 wijkbeheer NOP 

                                           
41 Het management van beide wijkbeheren deelt de visie op wijkbeheer. 
42 In 2015/2016 is samen met de medewerkers wijkbeheer NOP gewerkt aan toekomstscenario’s 
“een reis naar de toekomst”: wat is de corebusiness van wijkbeheer in 2025? Wat hebben we dan 
nog nodig? Personeel, functies en competenties en materieel? 
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Anno 2016 bestaat het team wijkbeheer uit 56,2 fte. Dit zal in 2020 verlaagd zijn tot 35 

fte43. Het team wordt aangestuurd door een manager, een teamleider service en een 

teamleider regie. Zij faciliteren en coachen de medewerkers van wijkbeheer. 

 

Ten opzichte van 2016 is er in 2020 sprake van: 

 

 Een aanzienlijk lagere formatie doordat meer cyclisch werk is uitbesteed: 

o Totaal naar verwachting nog 35 fte. 

o De verlaging in formatie is grotendeels in de loop der jaren ontstaan, doordat 

medewerkers wijkbeheer met FPU en/of pensioen zijn gegaan44. 

 

 Meer uitbestede werkzaamheden: 

o Wijkbeheer richt zich op haar primaire servicewerkzaamheden. Alle cyclische 

werkzaamheden, werk dat periodiek uitgevoerd moet worden en goed planbaar 

is, wordt uitbesteed. Daartoe behoort ook de milieustraat, begraven en 

sportveldbeheer en gladheidsbestrijding. Wijkbeheer voert in opdracht van het 

Ingenieursbureau wel regie op de kwaliteit van de uitvoering. 

o Het Ingenieursbureau is hiervan directievoerder, maakt hiervoor bestekken en 

beheert de budgetten. De hiermee gemoeide personeelslasten zijn vanuit 

wijkbeheer overgeheveld. 

o Een groot deel van de in 2016 hiervoor beschikbare budgetten voor formatie zijn 

omgezet naar budgetten voor inhuur derden. 

o Binnen wijkbeheer zijn wel de toezichthouders werkzaam die toezicht houden op 

de uitvoering van de werkzaamheden. Er wordt veel samengewerkt met het 

ingenieursbureau. 

 

 Minder materiaal/tractie: 

o Groot en klein materiaal en tractie is gestandaardiseerd en alleen nog in 

eigendom voor service- en toezichthoudende werkzaamheden45. De huidige 

tractie wordt hiervoor zoveel mogelijk ingezet. 

o Een deel van de hiervoor in 2016 beschikbare budgetten is omgezet naar 

budgetten voor inhuur derden. Immers de aannemers zullen het gebruik van hun 

materieel ook doorberekenen aan de gemeente. 

 

 Zelfde huisvesting. 

 

4.3. Financiën wijkbeheer NOP 2020 

4.3.1. Uitgangspunten financiële doorrekening 

De uitgangspunten voor de financiële doorrekening zijn in paragraaf 3.9 opgenomen. 

Voor de volledigheid onderstaand nog eens kort opgesomd voor dit scenario: 

 

 Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte blijft gelijk ten opzichte van 2016.  

 Het gemiddeld schaalniveau van de ‘overgebleven’ medewerkers ligt hoger. Er is 

gerekend met € 55.000 per fte  t.o.v. nu afgerond € 50.000. 

 Overige personeelskosten en inhuurbudget voor het opvangen van pieken in 

werkzaamheden (inhuur) is 10% van de salariskosten gezet. Totaal € 60.500. 

                                           
43 Dit aantal is bepaald door een werkgroep toekomstvisie binnen wijkbeheer, o.a. gebaseerd op de 
verwachte toekomstige taken en functies wanneer cyclisch werk uitbesteed is. 
44 Per 1-1-2020 zijn er zeker 7 fte op deze manier afgevloeid. Dit loopt daarna verder op. In de 

paragraaf transitie wordt hier verder op in gegaan. 
45 Per taakgebied bepaald. Totaal in Noordoostpolder van 34 naar 22 voertuigen (toezichthouders 
hebben auto) en halvering overig materieel. 
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 80% van de niet meer benodigde personeelslasten en budgetten voor materiaal, 

onderhoud materiaal, onderhoud openbare ruimte is omgezet in budgetten voor 

cyclisch werk.  

 Aan de hand van de ‘nieuwe’ taken is bepaald welk (groot) materieel46 nog nodig is. 

En zijn de kapitaal- en beheerslasten daarvan bepaald. 

 Er is rekening gehouden met extra formatie voor het Ingenieursbureau voor 

besteksvoorbereiding en directievoering van deze extra uitbestede werkzaamheden. 

Dit is berekend op € 80.00047. 

 De (totale) huisvestingskosten blijven voor Noordoostpolder in dit scenario gelijk. 

 

 

4.3.2. Exploitatiebegroting  

Onderstaand is de verwachte exploitatiebegroting 2020 inclusief verschuiving van 

budgetten naar andere clusters  naast de basis van 2016 gezet. 

  

 
Tabel 5 exploitatiebegroting wijkbeheer 2020 

                                           
46 Door de uitbesteding van het cyclisch werk is minder (groot) materieel nodig. 
47 I.s.m. Ingenieursbureau bepaald. O.a. gebaseerd op de rapportage berekeningen beleidsplan 
openbare ruimte versie 1.3. en de verwachtte efficiencywinst door grote bestekken. 

Exploitatiebegroting 

LASTEN 2016

wijkbeheer andere

1. Personeel clusters

Aantal fte 56,22 35,00 -

1.1a Personeelskosten totaal 3.074.000     2.118.000        -                  

1.1b Verschuiving fte (besteksvoorbereiding) -                  -                    80.000            

1.2 Inhuur/detachering 170.000         192.500           -                  

Aantal voertuigen 34,00 22,00 -

2.1 kapitaallasten materiaal 346.000         114.000           36.000            

2.2 Onderhoud en beheer groot materiaal 405.000         204.000           33.000            

3. Huisvesting wijkbeheer

3.1 kapitaallasten werf 24.000           24.000              -                  

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf 161.000         161.000           -                  

4. Onderhoud openbare ruimte

4.1 Adhoc onderhoud en beheer openbare ruimte 260.000         -                    260.000         

4.2 Adhoc onderhoud en beheer overige accommodaties 302.000         -                    302.000         

4.2 budgetten vooor cyclisch werk 970.000         

5. Overig 43.000           -                    43.000            

6. Subsidies 50.000           -                    50.000            

Totaal 4.835.000     2.813.500        1.774.000      

BATEN

100. Inhuur/detachering URK -25.000          -                    -                  

200. Marktgelden -30.000          -                    -30.000          

Totaal -55.000          -                    -30.000          

Saldo 4.780.000     2.813.500        1.744.000      

2020
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4.4. Risico’s en aandachtpunten 

Effect op afvalstoffen –en rioolheffingen 

In deze businesscase zijn exploitatiebegrotingen opgenomen. Hierin is geen rekening 

gehouden met effecten op de hoogte van o.a. de afvalstoffenheffingen en rioolheffingen. 

Deze mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. Eventuele lagere kosten leidt tot 

lagere leges en dus lagere gemeentelijke belastinginkomsten. Er zal te zijner tijd 

berekend moeten worden wat het werkelijke effect is.  

 

Huisvesting 

Wanneer de ontwikkeling naar een serviceorganisatie doorzet betekent dit minder 

personeel en ook minder tractie. Het betekent ook dat de gemeentewerf ruim wordt, 

zowel qua kantoorruimte als qua opstallen. Er zal een verkenning plaats moeten vinden 

of en hoe deze vrijgekomen ruimte anders te benutten zoals verhuur of gebruik voor 

burgerinitiatieven. 

 

4.5. Transitie 

Het toekomstscenario wijkbeheer NOP 2020 betekent ook voor Noordoostpolder dat nog 

een aanzienlijke omslag gemaakt moet worden. Om deze transitie te bereiken zijn de 

komende jaren extra inspanningen en incidentele middelen nodig: 

 

 Jaarlijks tot 2020 € 25.000 projectkosten om de transitie te begeleiden en 

eventuele aanvullende onderzoeken uit te voeren. 

 Trainingen en opleidingen om het personeel deze omslag te laten maken. 

Hiervoor is naast het reguliere opleidingsbudget € 38.00048 per jaar nodig. 

 De huidige tractie wordt zoveel mogelijk ingezet, maar een deel van de tractie 

wordt overbodig en zal verkocht/overgenomen moeten worden. Geschat wordt 

dat de opbrengsten hiervan lager zijn dan de huidige boekwaarde ( € 100.000). 

 

 
Tabel 6 transitiekosten doorontwikkeling wijkbeheer Noordoostpolder 

 

Ingroeimodel personeel 

In deze businesscase schetsen we een scenario voor 2020. Er is sprake van aanzienlijke 

verlaging van het uitvoerende personeel. Dat wordt deels gerealiseerd doordat er medio 

2016 al sprake is van vacatures (7 fte) die niet meer ingevuld worden. Daarnaast zal, 

gezien het huidige vergrijsde personeelsbestand, in 2020 sprake zijn van uitstroom van 

zeker 7 fte in verband met FPU/pensioen. Dit aantal loopt verder op in de jaren daarna.  

  

                                           
48 Gemiddelde opleidingskosten zitten landelijk tussen de 3 en 5%. We rekenen hier met 3% minus 

de al in de exploitatiebudget meegenomen opleidingsbudgetten.  

Transitiekosten 

2017 2018 2019 2020-2025 Totaal

Projectkosten 25.000     25.000     25.000     25.000        100.000   

Extra opleidingen/omscholing 38.000     38.000     38.000     38.000        152.000   

Overig/onvoorzien 12.500     12.500     12.500     12.500        50.000     

Boekwaarde overtollige activa -  -            -            -            100.000     100.000   

TOTAAL Transitiekosten 75.500     75.500     75.500     175.500     402.000   
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Figuur 10 uitstroom personeel NOP richting scenario 35 fte 

 

Uitgaande van het doorlopen van de transitie zonder ontslagen betekent dit dat de 

transformatie naar het nieuwe model met 35 fte tussen 2020 en 2021 vorm moet 

krijgen. Dit wordt gecompenseerd door ‘boventallige’ medewerkers vooralsnog in te 

zetten op cyclisch onderhoud en op basis van de werkelijke uitstroom fasegewijs verder 

uitbesteden van dit cyclisch werk. 

 

Dat betekent wel dat de verwachte lagere kosten van 20% bij het uitbesteden van het 

cyclisch onderhoud pas in 2022 volledig behaald zal zijn: 

 

Jaar        2020      2021      

Meerkosten t.o.v. exploitatiebegroting (tabel 5) € 30.400 € 16.400 

Tabel 7 ingroeimodel Noordoostpolder 
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5. Scenario wijkbeheer Urk 2020 

5.1. Algemeen 

Ook wanneer wijkbeheer Urk separaat blijft bestaan ontwikkelt wijkbeheer zich verder tot 

de in voorgaande hoofdstukken genoemde serviceorganisatie conform de in 2014 

vastgestelde toekomstvisie. De missie, visie, strategieën kernwaarden liggen daarmee in 

lijn met wat dat beschreven is voor een wijkbeheer Noordelijk Flevoland. Daarom gaan 

we in dit hoofdstuk gelijk in op de onderdelen waarop in hoofdstuk 6 de scenario’s 

vergeleken worden. 

 

5.2. Organisatie wijkbeheer Urk 2020 

Wijkbeheer Urk heeft op weg naar de beoogde ontwikkeling tot professionele 

serviceorganisatie al meer uitbesteed. Anno 2016 bestaat het team wijkbeheer nog uit 

21,2 fte. Dit zal in 2020 verder verlaagd zijn naar 17,2 fte49. 

 

 
 
Figuur 11 organogram wijkbeheer Urk 

                                           
49 Gebaseerd op vastgestelde toekomstvisie voor het wijkbeheer Urk. 
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 De wijkteams zijn de spil van het wijkbeheer en worden aangestuurd door een 

eerste medewerker.  

 Deze eerste medewerkers zijn dus de sleutelfiguren in de aansturing.  

 Verder is er een teamleider die algemene zaken coördineert en zorgt dat de teams 

de benodigde ondersteuning hebben.  

 De leidinggevende van de eenheid Ruimte en Beheer is verantwoordelijk voor 

wijkbeheer in zijn totaal, inclusief begraafplaatsen en sportpark De Vormt. Deze 

laatste twee hebben elk hun eigen beheerder (in het organogram zichtbaar als regie: 

cultuur en begraven). 
 

5.3. Financiën wijkbeheer Urk 2020 

5.3.1. Uitgangspunten financiële doorrekening 

De uitgangspunten voor de doorrekening zijn in paragraaf 3.9 opgenomen. Voor de 

volledigheid onderstaand nog eens kort opgesomd voor het scenario Urk: 

 

 Het onderhoudsniveau van de openbare ruimte blijft gelijk ten opzichte van 2016.  

 Het gemiddeld schaalniveau van de ‘overgebleven’ medewerkers ligt hoger. Er is 

gerekend met € 55.000 per fte  t.o.v. nu afgerond € 50.000. 

 Overige personeelskosten en inhuurbudget voor het opvangen van pieken in 

werkzaamheden (inhuur) is beide op 10% van de salariskosten gezet. Totaal            

€ 60.500. 

 80% van de niet meer benodigde personeelslasten en budgetten voor materiaal, 

onderhoud materiaal, onderhoud openbare ruimte is omgezet in budgetten voor 

cyclisch werk.  

 Aan de hand van de ‘nieuwe’ taken is bepaald welk (groot) materieel50 nog nodig is. 

En zijn de kapitaal- en beheerslasten daarvan bepaald. 

 Qua huisvesting geldt dat de gemeentewerf van Urk (Noorderzand) is afgeschreven. 

Op de locatie van de werf is op langere termijn woningbouw voorzien51. In afwachting 

daarvan wordt de werf verbouwd, zodat deze de komende 10 jaar nog in bedrijf te 

houden is. Voor deze businesscase is uitgegaan van een investering van € 150.000 

met een afschrijving over 10 jaar (€ 19.000 per jaar). 

 

 

5.3.2. Exploitatiebegroting  

Onderstaand deze exploitatiebegroting 2020, waarin als basis de begroting van 2016 

voor wijkbeheer is genomen. Vervolgens wordt de ‘nieuwe’ begroting voor wijkbeheer 

2020 weergegeven en de budgetten die ‘verschoven’ worden naar andere afdelingen 

binnen de gemeente. 

                                           
50 Door de uitbesteding van het cyclisch werk is minder (groot) materieel nodig. 
51 Wanneer dit gaat spelen zal op een andere locatie een nieuwe gemeentewerf gebouwd (kunnen) 
worden. De hiermee gemoeide investering moet bekostigd worden uit de verkoop van de grond van 
de huidige gemeentewerf. 
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Tabel 8 exploitatiebegroting Urk 

 

5.4. Risico’s en aandachtpunten 

Effect op afvalstoffen –en rioolheffingen 

In deze businesscase zijn exploitatiebegrotingen opgenomen. In deze businesscase zijn 

exploitatiebegrotingen opgenomen. Hierin is geen rekening gehouden met effecten op de 

hoogte van o.a. de afvalstoffenheffingen en rioolheffingen. Deze mogen maximaal 100% 

kostendekkend zijn. In dit scenario is sprake van stijgende kosten wat leidt of een lagere 

kostendekkenheid of tot hogere  leges en daarmee lastenstijging voor de inwoners 

en ondernemers. Er zal te zijner tijd berekend moeten worden wat het werkelijke effect 

is.  

 

Huisvesting 

De gemeentewerf van Urk is afgeschreven en moet op den duur vervangen worden. Op 

de locatie van de werf is op langere termijn woningbouw voorzien. In afwachting daarvan 

wordt de werf vooralsnog verbouwd. Er is een globale inschatting gedaan van kosten 

hiervoor. Werkelijke kosten en de daarmee gemoeide afschrijving kunnen afwijken. 

 

Exploitatiebegroting 

LASTEN 2016

wijkbeheer andere 

afdelingen

1. Personeel

Aantal fte 21,2 17,2

1.1 Personeelskosten totaal 1.102.000 988.000

1.2 Inhuur/detachering 59.000 94.800

Totaal personeel 1.161.000 1.082.800

2. Materiaal (incl. tractie)

Aantal voertuigen 15 10

2.1 Kapitaallasten tractie 91.000 43.000 48.000

2.2 Onderhoud en beheer tractie 54.000 54.000

2.3 Kapitaallasten gereedschappen/gladheidbestrijding 18.000 11.300 6.700

2.4 Onderhoud en beheer gereedschappen/gladheidbest. 35.000 16.500 18.500

Totaal materieel 198.000 124.800 73.200

3. Huisvesting wijkbeheer

Aantal gebouwen 1 1

3.1 Kapitaallasten gemeentewerf 3.000 19.000

3.2 Onderhoud en beheer gemeentewerf 53.000 34.000

3.3 Verhuur  huisvesting -33.000 -33.000

Totaal huisvesting 23.000 20.000

4. Onderhoud openbare ruimte 0 0

4.1 Omzetten fte in budgeet openbare ruimte 139.000

Totaal 1.382.000 1.366.600 73.200

BATEN

Totaal 0 0

Saldo 1.382.000 1.366.600 73.200

2020
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5.5. Transitie 

Incidentele kosten 

De verwachting is dat voor de verdere transitie binnen Urk geen extra incidentele 

middelen nodig zijn.  

 

Ingroeimodel personeel 

Ten opzichte van 2016 is de formatie van Wijkbeheer Urk 2020 gedaald naar 17,2 fte. Dit 

wordt deels gerealiseerd doordat anno 2016 al sprake is van 2 fte vacatureruimte. Deze 

worden niet meer ingevuld. Maar uitgaande van doorontwikkeling zonder ontslagen is de 

verwachting dat in 2020 nog niet door natuurlijk verloop het beoogde aantal fte behaald 

is. Onder andere gebaseerd op het leeftijdsniveau binnen wijkbeheer Urk zijn er geen 

medewerkers die tussen 2016 en 2025 zullen uitstromen door FPU/pensioen.  

 

Vooralsnog kan daarmee niet al het resterende cyclische onderhoud uitbesteed 

worden en is onduidelijk of en wanneer de verwachte lagere kosten van 20% door 

uitbesteden behaald worden. De hierboven geschetste exploitatiebegroting zal daardoor 

€ 20.000 hoger uitvallen (€ 1.386.600 specifiek voor wijkbeheer). 

 

Op het moment dat er medewerkers vertrekken zal telkens beoordeeld worden of er 

meer cyclisch werk uitbesteed kan worden. 
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6. Alternatieven 

In het geschetste toekomstscenario in hoofdstuk 3 is een zelfstandig opererende, 

efficiënte en slagvaardige BVO wijkbeheer Noordelijk Flevoland beschreven op basis van 

de meegegeven uitgangspunten. Door de stuurgroep en ook tijdens een gezamenlijke 

collegebijeenkomst zijn vragen gesteld over mogelijke alternatieven op het gebied van: 

 Samenwerkingsvormen 

 Huisvestingsmogelijkheden 

 Ondersteunende diensten bedrijfsvoering 

 

In dit hoofdstuk wordt daar op ingegaan. Dit zodat in het besluitvormingstraject inzicht is 

in de consequenties van dergelijke alternatieven52. Daar waar het van invloed is op de 

eerder geschetste exploitatie, wordt specifiek melding gemaakt van de meer – of 

minderkosten. 

6.1. Samenwerkingsvormen  

In hoofdstuk 3 is een bedrijfsvoeringsorganistie met rechtspersoonlijkheid geschetst 

voor een slagvaardig gezamenlijk wijkbeheer. Zodat zelfstandig overeenkomsten 

afgesloten kunnen worden en ook eigen personeel aangesteld kan worden.  

 

Een alternatieve publiek-publieke samenwerkingsvorm is het onderbrengen van de taken 

bij één van de deelnemende gemeenten53. De andere gemeente verstrekt dan de 

opdracht om deze taken voor hen uit te voeren en verleent daartoe mandaat. De 

deelnemende gemeenten blijven volledig verantwoordelijk voor namens hen te nemen 

beslissingen. Al het personeel (deels eventueel gedetacheerd vanuit de andere 

gemeente) wordt aangestuurd door die uitvoerende gemeente.  

 

Een ander alternatief is een netwerksamenwerking vastgelegd in 

samenwerkingsconvenant of intentieovereenkomst54 waarin de intentie tot volledige 

samenwerking voor het onderhoud van de openbare ruimten (wijkbeheer) evenals het 

doel, de aard en de wijze waarop deze zal plaatsvinden wordt geregeld. Er is geen sprake 

van delegatie of mandatering richting de samenwerkingsorganisatie. Personeel blijft in 

dienst van de deelnemende gemeenten.  

 

In onderstaande tabel worden de voor- en nadelen55 van deze drie vormen geschetst. 

Vorm Voordeel Nadeel 

 

Bedrijfsvoerings-

organisatie 

(BVO) 

o Rechtspersoonlijkheid en dus 
zelfstandig handelen 

o Slagvaardiger 
o Eigen personeel 
o Minder gelaagde organisatie 

o Schaalvoordelen te behalen 
o Kwetsbaarheid te beperken 
o Eenduidige processen voor 

wijkbeheer 
o Gemeenten gezamenlijk 

(financieel) verantwoordelijk 
voor de BVO 

o Extra bestuurlijke druk, 
bestuurders dubbele pet 
(gemeente en BVO) 

o Bijdrage nodig voor 
bedrijfsvoeringskosten = 

taakstelling bestuursdienst 
o Afstand (bestuur) gemeenten 

groter 

o Minder binding met 
gemeenten 

o Impact medewerkers: 
overplaatsing naar andere 

                                           
52 Het is aan de colleges om af te wijken van de uitgangspunten. 
53 In de Wgr de zogenaamde centrumgemeente.  
54 Het aanbestedingsrecht is een aandachtspunt, wanneer gekozen wordt voor een dergelijke 

constructie met een dienstverleningsovereenkomst. 
55 Voor- en nadelen zoals de werk- en stuurgroepleden deze zien.  
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o Als één wijkbeheer 
gepositioneerd en te 
herkennen voor inwoners en 

ondernemers 
 

werkgever 
o Afstand tussen medewerker 

BVO en gemeente groter 

o Langere (doorloop)tijd om 
BVO op te zetten met langer 
onzekerheid voor 
medewerkers  

o Relatief hoge investering om 
samenwerking tot stand te 

brengen 
o Zeggenschap op basis van 

verdeelsleutel levert 
ongelijkwaardigheid  

Uitvoering bij één 

gemeente 

o Relatief nog eenvoudig te 
realiseren via mandateren van 

uitvoeringsbevoegdheden  
o Schaalvoordelen te behalen 
o Kwetsbaarheid beperken 
o Eenduidige processen voor 

wijkbeheer 
o  Eigen begroting bij beide 

gemeenten 

 

o Minder gelijkwaardigheid  
o Afhankelijkheid van die 

gemeente (meer op afstand) 
o Verantwoordelijkheid voor 

wijze van uitvoering bij een 
gemeente 

o Gevoel dat die gemeente alles 
bepaalt 

o Impact medewerkers: een 

deel  (gedetacheerd) naar een 
andere gemeente 

o Desintegratiekosten bij een 
gemeente 

o Complexe kostenverrekening 

Netwerksamen-

werking  

o Gemeenten houden eigen 
bevoegdheden 

o Alle partijen zelfstandig en 
verantwoordelijk voor eigen 
werkzaamheden 

o Binnen netwerk wordt gebruik 
gemaakt van elkaars kennis, 

capaciteit en/of faciliteiten 
o Relatief eenvoudig te 

realiseren 
o Duidelijke afspraken over 

gezamenlijk uit te voeren 
taken 

o Impact medewerkers: voor 

hen verandert er weinig 

o Vergelijkbaar met nadelen die 
momenteel in samenwerking 
worden ervaren 

o Hogere mate van 
vrijblijvendheid 

o Convenanten zijn vaak beperkt 
juridisch afdwingbaar  

o Personeel in dienst van 
verschillende gemeenten 
hierdoor lastiger sturen op 
uitvoering 

o Minder slagvaardig 
o Meer administratieve 

werkzaamheden/ afstemming 

kost meer tijd 
o Minder efficiency  te behalen 

Tabel 9 voor- en nadelen verschillende organisatievormen 

Conclusie 

 Een netwerksamenwerking lijkt op huidige samenwerking met soortgelijke nadelen 

als nu ervaren worden (zie paragraaf 1.1), zoals de vrijblijvendheid, lastigere aansturing en 

afstemming en de administratieve lasten.  

 Zowel bij een BVO als bij uitvoering bij één gemeente geldt dat deze samenwerkingen 

(op termijn) leiden tot lagere kosten met behoud van kwaliteit en realisatie van  

continuïteit. 

 Gelijkwaardigheid is het grootst wanneer gekozen wordt voor een BVO. Dit realiseren 

kost wel meer tijd en heeft voor (een deel van) de medewerkers (gevoelsmatig) meer 

gevolgen. Er is ook meer afstand tussen wijkbeheer en de gemeenten. 

 Kiezen voor een BVO in plaats van uitvoering door een gemeente betekent wel dat er 

een bezuiniging bij beide bestuursdiensten nodig is: € 285.000 voor de gemeente 
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Noordoostpolder en € 95.000 voor de gemeente Urk. Zie verder paragraaf 6.3. waarin 

dit verder toegelicht is. 

 

6.2. Huisvestingsmogelijkheden 

In het toekomstscenario van het wijkbeheer Noordelijk Flevoland in hoofdstuk 3 is 

uitgegaan van één gemeentewerf voor wijkbeheer Noordelijk Flevoland. Een alternatief is 

een gezamenlijk wijkbeheer met twee vestigingen: 

 Een vestiging in Emmeloord, te weten een (groot) deel van de huidige 

gemeentewerf van de gemeente Noordoostpolder.  

 Een (nieuwe) vestiging op Urk van ±1.000 m256.  

 

Twee vestigingen betekent dat: 

 De dagelijkse service & toezichthoudende werkzaamheden opgedeeld worden in twee 

regio’s.  

 Beide vestigingen voorzieningen hebben voor de dagelijkse werkzaamheden zoals 

een (kleine) kantine, toiletvoorzieningen, een (kleine) werkplaats met een (klein) 

magazijn, ruimte voor stalling materieel, een zoutopslag, een kuilhoek en een 

wasplaats. 

 De ondersteunende diensten voor het gehele team vanuit de grotere vestiging in 

Emmeloord plaats vinden. In deze vestiging zijn daarom ook een garage, een elektro- 

en timmerwerkplaats, opslag van materieel dat meer incidenteel nodig is, 

kantoorruimte voor management en ondersteunende functies en vergaderruimten 

gevestigd. 

 Andere bijdragen vanuit de gemeenten voor een kostendekkende huur van deze 

huisvesting: 

o Een hogere bijdrage vanuit Urk van € 40.00057 voor de vestiging op Urk. 

o Een lagere huuropbrengst voor Noordoostpolder voor de vrije ruimte (van 

ongeveer 1.000 m2)  die hierdoor op haar gemeentewerf ontstaat terwijl de 

kosten als eigenaar gelijk blijven. Daar staat tegenover dat de bijdrage aan de 

BVO voor huur met eenzelfde bedrag verlaagd wordt58.  

o Er extra formatie nodig is voor aansturing en werfbeheer. Inschatting is dat 

minimaal 0,5 fte extra nodig is, € 27.500. Het hebben van een tweede 

vestiging op Urk is volledig ten gunste van Urk. Daarom komen de kosten voor 

het werfbeheer ten laste van Urk.  

 

De exploitatiebegroting (tabel 2) wijzigt alleen qua huisvestingskosten. De totaal 

verwachte meerkosten van dit alternatief en verdeling daarvan: 

 

 Noordoostpolder Urk 

Aansturing werfbeheer   € 27.500 

Kosten werf Urk  € 40.000 

Lagere huuropbrengst werf NOP -€ 12.000  

Tabel 10 meerkosten huisvesting 

In onderstaande tabel voor-en nadelen van de genoemde twee huisvestingsvormen. 

                                           
56 De hiermee gemoeide investering moet bekostigd worden uit de verkoop van de grond van de 
huidige gemeentewerf (woningbouw). Gemeente Urk wordt eigenaar van de nieuwe vestiging. 
57 Voor eigenaars – en gebruikersonderhoud van dit pand. 
58 Het is aan de gemeente Noordoostpolder zelf om te onderzoeken hoe deze ruimte ingezet kan 

worden voor andere doeleinden en of daar huurinkomsten tegenover komen te staan. 
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Vorm Voordeel Nadeel 

 

Een 

gemeentewerf 

o Lagere huisvestingskosten 
o Centrale aansturing en 

coördinatie  

o (meer) Efficiency te behalen in 
servicewerkzaamheden  

o Sneller homogeen team 
o Sneller van elkaar leren 
o Een gezicht als één wijkbeheer 

naar buiten toe 

o Grote(re) cultuurverandering 
voor medewerkers 

o Geen werf meer op Urk geeft 

meer logistieke kwesties 
o Meer tijd voor woon/werk 

verkeer 

Twee vestigingen o Voor inwoners Urk 
gemeentewerf en 
servicemedewerkers dichterbij 

o Minder grotere verandering 
voor medewerkers 
(cultuuraspect) 

o Dichter bij collega’s 
gemeenten 

o Twee uitvallocaties 
o Minder woon/werk verkeer 

o Hogere kosten huisvesting en 
beheer 

o Te grote gemeentewerf in 

Noordoostpolder 
o (iets) Minder efficiency in 

servicewerkzaamheden, 

ondersteunende diensten en 
aansturing 

o Mogelijk impact op 
flexibiliteit/continuïteit 

o Twee gescheiden ‘ eilanden’: 
 Verschillende ‘culturen 

’blijven meer gehandhaafd 

 Minder snel van elkaar 
leren 

Tabel 11 Voor –en nadelen huisvestingsvormen 

Conclusie: 

 Met één gemeentewerf is sprake van meer efficiency, zal sneller een homogeen team 

ontstaan met centrale aansturing en coördinatie.  

 Een tweede (kleinere) vestiging op Urk levert iets hogere kosten, een te grote 

gemeentewerf in Noordoostpolder, geeft meer logistieke kwesties en het zorgt meer 

afstand tussen de medewerkers wijkbeheer van Urk en van Noordoostpolder. Maar 

dan is wijkbeheer voor inwoners, collega’s59 en bestuur Urk wel dichterbij 

georganiseerd. 

 

6.3. Ondersteunende diensten bedrijfsvoering 

In het toekomstsscenario van het wijkbeheer Noordelijk Flevoland in hoofdstuk 3 is 

uitgegaan van een zelfstandig BVO die zelfstandig zijn ondersteunende diensten kan 

regelen. Dit past bij een volledig zelfstandig opererende organisatie. Dat betekent dat 

beide gemeenten hiervoor totaal aan de BVO een bijdrage van € 380.000 moeten 

meegeven. En zoals geschetst in paragraaf 3.10 deze kosten binnen de bestuursdiensten 

gecompenseerd moeten worden. Immers daar zijn de budgetten en ondersteunende 

diensten aan wijkbeheer niet meer nodig (taakstelling bestuursdienst). 

 

Een alternatief voor een BVO is om de ondersteunende diensten bij een gemeente af te 

nemen. Wijkbeheer Noordelijk Flevoland is een relatief kleine organisatie en er blijft op 

meerdere vlakken60 een grote verbinding met de gemeente. En de gemeenten 

                                           
59 Uit de medewerker enquête is gebleken dat de locatie voor de medewerkers op Urk erg 
belangrijk is. Behoud van de locatie op Urk i.c. een vestiging op Urk zou positief zijn voor het 

draagvlak onder de medewerkers. 
60 Klantencontact, nauwe samenwerking met Ingenieursbureaus, kennis en kunde op 
personeelsgebied, gebouwenbeheer etc.  
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beschikken over de capaciteit en kennis om ondersteunende diensten te verrichten voor 

wijkbeheer.  

 

Deze constructie betekent dat de gemeenten geen bijdrage van € 380.000 aan de 

BVO hoeven te verstrekken. En de ondersteunende diensten aan wijkbeheer blijven  

leveren. Die ondersteuning komt dan vanuit één gemeente om efficient deze diensten te 

kunnen leveren en versnippering te voorkomen. De impact is dan het laagst wanneer 

deze ondersteuning bij de grootste gemeente wordt belegd. Dit betekent wel dat  de 

gemeente Urk € 95.000 zou moet bijdragen aan Noordoostpolder61. Dit zal binnen de 

bestuursdienst ‘gecompenseerd’ moeten worden. Daar waar het materiele budgetten 

betreft, is dat te realiseren via een verschuiving van gemeentelijke budgetten naar een 

bijdrage aan de gemeente Noordoostpolder. Ondersteunende diensten (inzet personeel) 

zijn niet zomaar te bezuinigen. De directies van Noordoostpolder en Urk verwachten dat 

zij dit onder andere via de beoogde samenwerking op personeels- en salarisadministratie 

kunnen compenseren. 

 

De exploitatiebegroting (tabel 2) wordt daardoor verlaagd met € 380.000 doordat regel 

1.4 komt te vervallen. Onderstaande een overzicht van de voor –en nadelen: 

 

Vorm Voordeel Nadeel 

 

Zelf doen o Volledige verantwoordelijkheid 
o Slagkracht, meer ruimte voor 

‘eigen 'regels 

o Geeft meer transparantie over 
kosten van wijkbeheer 

o Inhuren / zelf doen met 
gelijkblijvende kwaliteit 
moeilijk. Niet interessant als 

opdracht voor specialisten (te 
klein/versnipperd) 

o Mogelijk (daardoor)  duurder 
dan via een gemeente 

o Verlies expertise zoals die 
binnen gemeenten aanwezig is 

o Er ontstaan verschillen met 
collega’s die bij gemeente 
blijven 

o Bijdrage bedrijfsvoerings-
kosten nodig vanuit beide 
gemeenten inclusief 
taakstelling bestuursdienst 

Afnemen van een 

gemeente 

o ‘Op de grote hoop’ = efficiënt, 
minder kwetsbaar en goede 
kwaliteit 

o Benutten expertise gemeente  
o Solide partner voor inhuur van 

dit soort diensten 

o Uniformiteit 
o Minder administratieve lasten 
o Lagere taakstelling binnen 

bestuursdiensten 

o Gevoel dat die gemeente 
‘alles’ bepaalt 

o Minder transparantie m.b.t. 
bedrijfsvoeringskosten 
wijkbeheer 

o Bijdragen bedrijfsvoerings-

kosten vanuit andere 
gemeente nodig inclusief 
taakstelling bestuursdienst 
voor die gemeente 

o Mogelijk aanbestedingsplichtig 

Tabel 12 Voor –en nadelen vormen ondersteunende diensten 

Conclusie: 

 Het zelf doen en/of zelf inhuren van expertise op het gebied van bedrijfsvoering is 

moeilijk te realiseren met gelijkblijvende kwaliteit, kwetsbaarheid en kosten. En heeft 

                                           
61 Maar de bijdrage aan het gezamenlijk wijkbeheer wordt wel verlaagd met totaal € 380.000. Voor 
de gemeente Urk is dit op basis van de verdeelsleutel die € 95.000. 
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tot gevolg dat binnen beide gemeenten een taakstelling op de bestuursdienst nodig is 

om de hiervoor benodigde bijdrage aan de BVO te compenseren. 

 Het afnemen van ondersteunende diensten bij één gemeente is gemakkelijker te 

realiseren met gelijkblijvende kwaliteit en minder kwetsbaarheid. Het heeft wel als 

gevolg dat de gemeente Urk een bijdrage aan de gemeente Noordoostpolder moet 

verstrekken en een taakstelling op haar eigen bestuursdienst heeft. De directies 

verwachten dit te kunnen compenseren zonder de genoemde taakstelling. 

 Wanneer dit geregeld wordt via een dienstverleningsovereenkomst is aandacht nodig 

voor de aanbestedingsplicht.  

 

 

6.4. Scenario 3 op basis van deze alternatieven 

 

Tijdens de bespreking in de stuurgroep van de verschillende alternatieven, is de 

stuurgroep gekomen tot een 3de scenario voor de samenwerking:  

een uitvoeringsorganisatie voor Noordelijk Flevoland gepositioneerd bij één gemeente, 

met als gemeentewerf een hoofdvestiging in Emmeloord en een steunpunt op Urk. 

 

Dit scenario wijkt alleen af van het scenario BVO wijkbeheer Noordelijk Flevoland in 

organisatievorm en huisvesting. Daarbij geldt tevens dat bij een dergelijk scenario de 

ondersteunende diensten automatisch ook door deze ene gemeente uitgevoerd worden. 

 

Figuur 12 Scenario 3 uitvoering bij één gemeente. 

 

 De missie voor de gezamenlijke uitvoeringsorganisatie blijft: 

Samen met onze inwoners en ondernemers zorgen voor een veilige, schone en 

hele leefomgeving in Urk en Noordoostpolder. 

 

  

 Dit wordt uitgevoerd in de vorm van een ‘afdeling’ wijkbeheer bij de gemeente 

Noordoostpolder. 
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 Deze afdeling ontwikkelt door tot een serviceorganisatie met een team service en een 

team regie. Medewerkers van het wijkbeheer Urk komen in dienst en/of worden 

gedetacheerd62 naar gemeente Noordoostpolder. 

 Eénduidige aansturing 

 Eén uitstraling richting inwoners en ondernemers: er moet duidelijk zichtbaar zijn dat 

het wijkbeheer voor zowel Urk als Noordoostpolder betreft  

 Gemeentewerf met alle benodigde faciliteiten in Emmeloord en een steunpunt op Urk 

voor dagelijkse uitvoeringszaken. 

 

 

Verwachte bijdragen van beide gemeenten aan het wijkbeheer 

 

 
Tabel 13 bijdragen voor het wijkbeheer bij een gemeente. 

In dit scenario zal de gemeente Urk een bijdrage aan de gemeente Noordoostpolder 

verstrekken. De gemeente Noordoostpolder voert uit.  Los van bovenstaande moet nog 

wel rekening gehouden worden met een bijdrage voor het ingroeimodel zoals in 

paragraaf 3.11 is geschetst. Dat betekent een extra bijdrage:  

 

 Tabel 14 ingroeimodel 

In dit scenario moet rekening gehouden worden met dezelfde transitiekosten zoals 

geschetst zijn in paragraaf 3.11 

 

  

                                           
62 Uitgezocht moet worden welke constructie hiervoor het beste is, o.a. in verband met 

de nieuwe aanbestedingswet. 
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7. Vergelijk en conclusie 

In dit hoofdstuk volgt het vergelijken van de scenario’s zoals geschetst in hoofdstuk 3, 4 

en 5.  

 

7.1. Vergelijk 

In hoofdstuk 1 is geschetst dat beide wijkbeheren in het kader van efficiency steeds 

meer cyclisch werk gaan uitbesteden en daardoor zullen de wijkbeheren kleiner worden. 

Met als gevolg dat deze separate organisaties meer moeite zullen krijgen om de kwaliteit 

van de dienstverlening te blijven leveren met dezelfde middelen en kwetsbaarder zijn. De 

verwachting is uitgesproken dat door schaalvergroting op de langere termijn een 

robuuste(re) organisatie kan worden behouden en de continuïteit beter gewaarborgd 

wordt. Daarom wordt het toekomséscenario van een wijkbeheer Noordelijk Flevoland 

2020 vergeleken met de separate wijkbeheren 2020 op onderstaande criteria. 

 

7.1.1. Kwaliteit van de dienstverlening  

Uitgangspunt was dat de huidige kwaliteit van de dienstverlening behouden moet 

worden. Het wijkbeheer van de toekomst is een serviceorganisatie en wil snel en 

adequaat kunnen reageren op meldingen openbare ruimte en calamiteiten. Daarnaast wil 

wijkbeheer initiatieven voor de openbare ruimte van inwoners en ondernemers 

ondersteunen. Uit voorgaande hoofdstukken blijkt dat zowel Noordoostpolder als Urk zich 

focust op goede 24/7 dienstverlening, dicht bij inwoners en ondernemers georganiseerd. 

Het wordt alleen moeilijker om de kwaliteit te handhaven met gelijkblijvende kosten. 

 

7.1.2. Kwaliteit van de processen 

Dit heeft een nauwe relatie met de kwaliteit van de uitvoering en daardoor de kwaliteit 

van de openbare ruimte. Wijkbeheer richt daarom haar processen van regie en toezicht 

zo efficiënt mogelijk in met oog voor voldoende flexibiliteit om op de (steeds) 

veranderende behoeften, vragen en ontwikkelingen die op wijkbeheer afkomen in te 

kunnen inspelen. 

 

Uittgangspunt was dat er sprake is van eenheid in uitvoering, uitstraling en 

communicatie. In het toekomstscenario wijkbeheer Noordelijk Flevoland is sprake van 

één team dat op dezelfde wijze werkt en naar buiten toe treed. En aangestuurd door een 

directie en manager. Die op een eenduidige manier verantwoording afleggen aan beide 

gemeenten De (ondersteunende en management-) processen kunnen bij het samen 

opgaan in één wijkbeheer efficiënter georganiseerd worden is de verwachting. 

 

7.1.3. Robuustheid van het wijkbeheer 

Hiermee wordt bedoeld in hoeverre wijkbeheer in staat is om flexibel in te spelen op 

‘verstoringen’ met gelijkblijvende dienstverlening (betrouwbaarheid). Een gezamenlijk 

wijkbeheer in één gezamelijke huisvesting is naar verwachting minder kwetsbaar, onder 

andere doordat er meer medewerkers zijn die elkaar kunnen vervangen. Het verschil ten 

opzichte van een separate doorontwikkeling is naar verwachting het grootst met 

wijkbeheer Urk met straks nog 17,2 fte. 

 

7.1.4. Gevolgen voor personeel. 

Een eventuele samenwerking kan gevolgen voor het personeel van beide organisaties 

hebben. Het gaat dan om aspecten als ‘baangarantie’, het blijven doen van huidige 

taken, in dienst blijven bij huidige werkgever of een nieuwe organisatie, wijzigingen in 

rechtspositie en arbeidsvoorwaarden en het ‘cultuuraspect’.  
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De gevolgen voor het personeel zijn als het gaat om rechtspositionele zaken te 

verwaarlozen. Binnen een gezamenlijk wijkbeheer ontstaan voor medewerkers, met 

name voor medewerkers van wijkbeheer Urk, meer doorgroeimogelijkheden. 

Belangrijkste gevolg voor personeel, waar uit de enquête ook blijkt dat medewerkers zich 

daar nu zorgen over maken, is het cultuuraspect en het eventueel moeten werken vanuit 

een centrale vestiging. De impact van een dergelijke wijziging lijkt voor de medewerkers 

van Urk het grootst.  

 

7.1.5. Kosten 

Uitgangspunt was dat samenwerking in ieder geval niet meer mag gaan kosten. In de 

voorgaande hoofdstukken is beschreven hoe de exploitatiebegroting van een gezamenlijk 

wijkbeheer Noordelijk Flevoland eruit ziet en de exploitatiebegrotingen van de separate 

varianten. Hieruit blijkt dat: 

 Door verder uitbesteden van het cyclisch werk èn door het samenvoegen van 

werkzaamheden de meeste efficiency63 behaald kan worden. 

 Wijkbeheer Noordoostpolder op het gebied van uitbesteden van cyclisch werk nog 

door moet ontwikkelen, ook als wijkbeheer een onderdeel van de gemeente blijft. 

 De verwachting is dat de exploitatielasten voor een afdeling wijkbeheer Urk op 

termijn zullen stijgen64. Het zal dus meer gaan kosten dan anno 2016 het geval is 

en wat uitgangspunt was voor samenwerking. 

 

Voor de transitie naar een gezamenlijk wijkbeheer moet rekening gehouden worden met 

incidentele transitiekosten. Voor Noordoostpolder is dit € 463.560, voor Urk is dit      

€ 120.440. Ook wanneer er sprake blijft van een cluster wijkbeheer Noordoostpolder 

geldt dat deze door zal ontwikkelen waarbij eveneens rekening gehouden moeten worden 

met incidentele lasten ter hoogte van € 402.000. 

 

Verdieping kosten 

In onderstaande tabellen worden de structurele lasten weergegeven inclusief de opties 

van een of twee vestigingen zoals geschetst in paragraaf 6.2 en het organiseren van de 

ondersteunende diensten zoals geschetst in paragraaf 6.3.  

 

Er dient opgemerkt te worden dat de geschetste lagere kosten niet gemakkelijk –op 

korte termijn- te behalen is door het uitgangspunt dat de doorontwikkeling zonder 

gedwongen ontslagen verloopt. Het cyclisch werk zal fasegewijs verder uitbesteed 

worden op basis van de uitstroom. Dit betekent: 

 Voor het scenario Noordelijk Flevoland en voor een separaat wijkbeheer 

Noordoostpolder dat de eerste jaren de kosten nog iets hoger zullen zijn dan 

geschetst in hoofdstuk 3. Naar verwachting zal rond 2023/2024 op basis van 

natuurlijk uitstroom het beoogde aantal fte behaald kunnen worden.  

 Voor een separate afdeling wijkbeheer Urk is dit niet te voorzien en moet 

vooralsnog rekening gehouden worden met structurele inefficiency van € 20.000. 

 

 

Optie A: een zelfstandige BVO. 

Onderstaand optie A1 en A2, met als verschil een of twee vestigingen. Voor beide opties 

geldt dat de gemeenten Noordoostpolder en Urk samen  € 380.000 bij moeten dragen  

aan wijkbeheer Noordelijk Flevoland voor het zelfstandig regelen van de ondersteunende 

                                           
63 De hier genoemde resultaten zijn exclusief in de paragrafen “risico’s en aandachtpunten “van de 

scenario’s genoemde effect van efficiencywinst op afvalstoffen- en rioolheffingen. Dat moet binnen 
de bestuursdienst gecompenseerd worden.  
64 Zie ook  tabel 19. 
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diensten. Wanneer dit volledig binnen de bestuursdiensten gecompenseerd is, wordt de 

in onderstaande tabellen geschetste kostenverlaging behaald. Zie paragraaf 6.3. waarin 

dit verder is toegelicht. 

 
Optie A1.  
BVO wijkbeheer NFL (in een gemeentewerf gehuisvest) 

Wijkbeheer 
NOP 

Wijkbeheer 
Urk 

Separaat wijkbeheer  2016 4.780.000 1.382.000 

Scenario wijkbeheer NFL 2020  4.449.249 1.106.951 

Taakbestelling bestuursdienst bij BVO wijkbeheer NFL 2020 285.000 95.000 

Verschil t.o.v. 2016 615.751 370.049 

Tabel 15 overzicht kostenverlaging BVO met een vestiging 

 
Optie A2.  
BVO wijkbeheer NFL met extra steunpunt op Urk in 2020 

Wijkbeheer 
NOP 

Wijkbeheer 
Urk 

(zie A1)                                                            Verschil  615.751 370.049 

Meerkosten voor steunpunt Urk  -67.500 

Verschil t.o.v. 2016 615.751  302.549 

Tabel 16 overzicht  kostenverlaging BVO met twee vestigingen 

 

 

Optie B:  een gezamenlijk wijkbeheer met ondersteunende diensten vanuit een 

gemeente 

Een gezamenlijk wijkbeheer kan zijn een BVO, zoals in hoofdstuk 3 is beschreven, maar 

ook uitvoering door één gemeente zoals in paragraaf 6.4 als alternatief scenario 3 is 

beschreven. 

 

Wanneer hiervoor gekozen wordt, komt de geschetste bijdrage van € 380.000 voor het 

zelfstandig uitvoeren van ondersteunende diensten te vervallen.  

 

Onderstaand wederom twee opties met als verschil een of twee vestigingen.  

 

NB: 

 

 Zoals omschreven in de paragraaf transitie 3.11 zijn er in verband met het 

ingroeimodel voor de gemeente Noordoostpolder de eerste jaren nog incidentele 

laten. Voor de gemeente Urk moet in dat verband rekening gehouden worden met 

structurele lasten (€ 92.300). Hierdoor zal voor Urk het hierboven geschetste 

verschil lager uitvallen voor de gemeente Urk. 

 
 Kosten verlagingt 

Urk 

Verschil 370.049 

Meerkosten voor 2de vestiging -67.500 

Inschatting structurele lasten ingroeimodel -92.300 

Verschil 210.249 

 

 Gemeente Noordoostpolder draagt bij optie A2 de lasten voor het niet verhuurde deel 

van de gemeentewerf in Emmeloord ad € 12.000. 
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Optie B1. 
Een gezamenlijk wijkbeheer met ondersteunende diensten 

vanuit een gemeente 

Wijkbeheer 
NOP 

Wijkbeheer 
Urk 

Separaat wijkbeheer  2016 4.780.000 1.382.000 

Gezamenlijk wijkbeheer met 1 vestiging in 2020 4.164.249 1.011.951 

Verschil 615.751 370.049 

Tabel 17 overzicht wijkbeheer NFL met  ondersteunende diensten vanuit een gemeente 

 
 

Tabel 18 wijkbeheer NFL met  ondersteunende diensten vanuit een gemeente + extra steunpunt op 
Urk vestigingen 
 

 

 

Optie C twee separate wijkbeheren 

Beide gemeenten regelen los van elkaar het wijkbeheer en ontwikkelen door zoals 

geschetst in hoofdstuk 4 en 5. Zoals eerder aangestipt, het lijkt erop dat het 

uitgangspunt over minimaal gelijkblijvende kosten ten opzichte van 2016 voor de 

gemeente Urk niet haalbaar is wanneer zij separaat doorontwikkelen. 

Optie B2. 
Een gezamenlijk wijkbeheer met ondersteunende diensten 
vanuit een gemeente en steunpunt op Urk 

Wijkbeheer 
NOP 

Wijkbeheer 
Urk 

(zie B1)                                                                      Verschil 615.751 370.049 

Meerkosten voor 2de vestiging in 2020  -67.500 

Verschil 615.751 302.549 

NB: 

 

 Bij deze optie geldt dat er geen bezuinigingstaakstelling bij beide 

bestuursdiensten nodig is (zie paragraaf 6.3). De gemeente Noordoostpolder levert 

de ondersteunende diensten aan het wijkbeheer. 

 Zoals omschreven in de paragraaf transitie 3.11 zijn er in verband met het 

ingroeimodel voor de gemeente Noordoostpolder de eerste jaren nog incidentele 

laten. Voor de gemeente Urk moet in dat verband rekening gehouden worden met 

structurele lasten (€ 92.300). Hierdoor zal voor Urk het hierboven geschetste 

verschil lager uitvallen voor de gemeente Urk. 

 
 Kostenverlaging Urk 

Verschil 370.049 

Inschatting structurele lasten ingroeimodel -92.300 

Meerkosten voor 2de vestiging -67.500 

Verschil 210.249 

 

 Gemeente Noordoostpolder draagt bij optie B2 de lasten voor het niet verhuurde 

deel van de gemeentewerf in Emmeloord ad € 12.000 
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Optie C.  
Separate doorontwikkeling 

Wijkbeheer 
NOP 

Wijkbeheer 
Urk 

Separaat wijkbeheer  2016 4.780.000 1.382.000 

Separaat wijkbeheer  202065 4.557.500 1.439.800 

Verschil  222.500 -57.800 

Structurele kosten ingroeimodel (inefficiency)  -20.000 

Verschil  222.500 -77.800 

Tabel 19  overzicht  kosten en kostenverlaging  twee separate wijkbeheren. 

 

7.2. Eindconclusie businesscase  

Conclusie die op basis van deze businesscase getrokken kan worden is: 

 

Bij de beoogde doorontwikkeling van wijkbeheer Urk en Noordoostpolder naar 

een serviceorganisatie levert schaalvergroting (areaalvergroting) door 

samengaan voor de gemeente Urk op de langere termijn kostenverlaging èn een 

verbetering van de robuustheid en continuïteit van de dienstverlening op. Voor 

de gemeente Noordoostpolder levert schaalvergroting vooral extra verlaging 

van de kosten op ten opzichte van separaat doorontwikkelen.  

 

 Een gezamenlijk wijkbeheer, waarbij de ondersteunende diensten door de gemeente 

Noordoostpolder worden uitgevoerd, komt naar voren als de beste oplossing: 

o Het heeft een positief effect op zowel de kwaliteit als op de robuustheid. 

o Daarnaast betekent dit dat er geen bezuinigingstaakstelling tegenover hoeft te 

staan voor de ondersteunende diensten.  

o Het betekent wel dat met de gemeente Urk geregeld moet worden hoe de 

huidige ondersteunende diensten over te dragen aan de gemeente 

Noordoostpolder. 

o Het betekent ook  meer (andere) sturing vanuit en afstemming met beide 

gemeenten. 

 Uitgangspunt, zoals door de directies besproken met de ondernemingsraden, is dat 

een samenwerking zonder gedwongen ontslagen gerealiseerd moet worden. Dat 

betekent dat naar het scenario zoals in hoofdstuk 3 is geschetst toegegroeid moet 

worden. Met als gevolg dat de geschetste kostenverlaging pas op langere termijn te 

behalen is (2024).  

 Een gezamenlijk wijkbeheer met  één vestiging levert de meeste efficiency. Dit heeft 

wel meer (gevoelsmatige) gevolgen voor het personeel. Omdat medewerkers uit Urk 

verder weg raken van ‘hun organisatie’ en huidige werklocatie. 

 

 

 

                                           
65 Inclusief een andere verdeling van bestaande  budgetten tussen wijkbeheer en andere 
afdelingen van de gemeenten. 


