
 

 

 

 

 

 

 

MEMO aan Raad 
 

 

Aan : De raad van gemeente Noodoostpolder 

 

Van : Manager Wijkbeheer  

 

Datum : 3 mei 2018 

 

Onderwerp : Doorontwikkeling cluster Wijkbeheer 

 

 

 

 

Vanwege de beëindigde samenwerking met de gemeente Urk is in de RTG van  

09-01-2017 gesproken over het vervolg van de businesscase  Wijkbeheer.  

De heer A. Poppe heeft daarbij de volgende uitspraken gedaan: 

1. Servicegerichtheid en zichtbaarheid van Wijkbeheer voor de eigen samenleving. 

2. Werkzaamheden goedkoper maken door aan of uit te besteden (regiewerk), of in te 

huren daar waar dat nodig is. 

3. Kijken of samenwerking mogelijk is met andere gemeenten (Steenwijkerland, 

Dronten). 

 

 

 

Inleiding  

In samenwerking tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder is gewerkt aan een 

businesscase met als doel te komen tot één servicegerichte organisatie van Wijkbeheer. 

Bedrijfsvoeringstechnisch en economisch gezien was deze businesscase voor beide 

gemeenten positief. Desondanks is door de gemeenteraad van Urk in december 2016 

deze samenwerking een halt toegeroepen. 

 

Naar aanleiding van vragen hierover in de RTG op 09-01-2017, is een verkenning gedaan 

naar de samenwerking met andere gemeenten. Vooralsnog heeft dit geen meerwaarde 

opgeleverd.  

 

Vanwege de te verwachten positieve effecten van de doorontwikkeling van Wijkbeheer, is 

de gemeente Noordoostpolder zelfstandig verder gegaan met de uitwerking van de 

businesscase.  

 

De hoofdlijn in het doorontwikkelplan is een gewijzigde efficiëntere organisatie-inrichting. 

Er komen drie teams: toezicht, uitvoering en service. Door de werkzaamheden op deze 

wijze te organiseren (procesgericht), kunnen vragen en diensten voor onze inwoners 

servicegerichter en zichtbaarder worden uitgevoerd.  

Dit komt ten gunste van meldingen die door inwoners worden gedaan, waardoor deze 

sneller en met meer overleg kunnen worden opgepakt. Ook bij bewonersinitiatieven kan 

er beter worden afgestemd wat de vraag/behoefte is, waardoor onze servicegerichtheid 

verder toeneemt. 

 

De doorontwikkeling van cluster Wijkbeheer heeft een structurele besparing tot gevolg, 

zeker op personeelskosten en onderhoud/beheer van het materieel. Dit komt doordat 

meer cyclisch werk wordt uitbesteed met als gevolg dat, door de schaalgrootte van 



 

 

aannemers, de cyclische werkzaamheden efficienter worden uitgevoerd. Dit betekent ook 

een verlaging van kosten voor de tractie door een overgang van zwaardere voertuigen 

naar lichtere voertuigen. Daarnaast heeft in de afgelopen jaren de digitalisering en 

optimalisering van de servicewerkzaamheden voor een efficiencyslag bij Wijkbeheer 

gezorgd. De structurele besparing zal worden verwerkt in de programmabegroting 2019-

2022. 

 

Het college heeft op 24-04-2018 het doorontwikkelplan cluster Wijkbeheer 2018-2023 

vastgesteld. Als bijlage treft u dit doorontwikkelplan aan. 

 

Vervolgstappen 

Vanaf 1 januari 2019 gaat Wijkbeheer haar taken uitvoeren zoals beschreven in het 

doorontwikkelplan. 

 

In het najaar van 2019 wordt er een evaluatie uitgevoerd om te beoordelen of de 

beoogde resultaten geheel of gedeeltelijk zijn behaald. 


