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1. Het college besluit akkoord te gaan met de uitgangspunten voor de 

beheer- en onderhoudscontracten voor de openbare ruimte: 

(1) bundelen van werkzaamheden in samenhangende domeinen; 

(2) gunnen van beheer en onderhoud aan één opdrachtnemer per 

domein; 

(3) een verdeling van deze domeinen over marktpartijen en 

Spaarnelanden; 

(4) het vastgestelde financiële kader bepaalt het volume van de 

opdrachten per domein; 

(5) het totale volume van de opdrachten aan Spaarnelanden blijft gelijk; 

(6) per domein komt er een door het college vast te stellen 

dienstverleningsovereenkomst. 

2. De kosten van het besluit worden gedekt uit de programma's 8 en 9 van 

de begroting. 

3. De betrokkenen worden geïnformeerd 

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de 

commissie Beheer 

 

 

 

 

Auteur:  

Wals, H.F.L. 

Email:  

walsh@haarlem.nl 

Telefoonnr  

023-5113989 

Samenvatting/Doel/grond besluit 

Werken in regie is met de reorganisatie van de afdeling GOB tot 

uitgangspunt gekozen, naast gebiedsgericht werken. Dit vanuit het streven 

om expertise vanuit de markt beter te benutten, efficiencyvoordelen te 

behalen en tot een lagere kostprijs te komen. Om de opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie te professionaliseren wordt voorgesteld om voor een 

nieuwe opzet van de beheer- en onderhoudscontracten te kiezen.  

 

 

Een bundeling van werkzaamheden in de openbare ruimte die (1) leidt tot 

een verschuiving van taken naar marktpartijen, (2) de gemeente in staat 

stelt haar regierol op te pakken en (3) er voor zorgt dat door middel van 

aanbesteding een optimale balans van prestaties, prijs en kwaliteit bereikt 

wordt.  
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behalen en tot een lagere kostprijs te komen. Om de opdrachtgever-

opdrachtnemer relatie te professionaliseren wordt voorgesteld om voor een 

nieuwe opzet van de beheer- en onderhoudscontracten te kiezen.  
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een verschuiving van taken naar marktpartijen, (2) de gemeente in staat 

stelt haar regierol op te pakken en (3) er voor zorgt dat door middel van 

aanbesteding een optimale balans van prestaties, prijs en kwaliteit bereikt 

wordt.  

 

 

 

 


