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CONCEPTVERSLAG VAN DE RAADSMARKT BEHEER- EN 

ONDERHOUDSCONTRACTEN ‘VAN VINGERTOPPENBEHEER NAAR WERKEN IN 

REGIE’ D.D. 25 SEPTEMBER 2014 VAN 16.30 TOT 17.30 UUR 

 

Aanwezige raadsleden: de heren Amand (Trots), Baaijens (Actiepartij), Berkhout (GroenLinks), 

Boer (VVD), Bloem (SP), Dreijer (CDA), El Aichi (CDA), Nederbragt (D66), Van Strien (Trots), 

Roduner (PvdA) en de dames De Leeuw (OPH), Sterenberg (VVD), Klazes (GroenLinks) en Van 

Zetten (D66) 

 

Voorts aanwezig: mevrouw Sikkema (wethouder), mevrouw Van Egmond, de heer Van Haga 

(voorzitter), de heer Vosse en de heer Van Wals 

 

Verslag: mevrouw Van de Belt 

 

De voorzitter opent de raadsmarkt om 16.30 uur en heet iedereen welkom. 

 

historie 

De heer Van Wals verzorgt een presentatie die begint met een aantal nostalgische Haarlemse 

stadsfoto’s uit een in de jaren tachtig verschenen fotoboek met foto’s uit het archief van Openbare 

werken van de gemeente Haarlem. Aan de orde komen de uitgangspositie voor het werken in regie 

voor het onderhoud in Haarlem, wat werken in regie nu exact inhoudt, wat de contractstructuur is, de 

kenmerken van die contracten, hoe de domeinen en budgetten verdeeld zijn en wat de planning is. 

Anno 2000 waren er drie traditionele, technisch georiënteerde vakafdelingen: civiel en haven, natuur 

en landschap en RATD. Iedere afdeling voor zich was bezig met de openbare ruimte, met omvangrijke 

eigen onderhoudsploegen waarbij sprake was van intuïtief en incidentgestuurd beheer en onderhoud – 

daar zat geen plan achter. Opzichters reden door de stad en beoordeelden waaraan iets moest gebeuren. 

Men had geen beheersinstrumentarium. De organisatie was heel operationeel gericht, technisch en 

disciplinair. Het management stuurde op budget, er werd geen verantwoording aan de raad afgelegd 

over de prestaties noch over het effect, vervangingsinvesteringen waren ad hoc, er was geen 

areaalmutatie, wel jarenlange bezuinigingen. Dat leidde uiteindelijk tot achterstallig onderhoud van 

83 miljoen euro.  

In 2006 deed de Rekenkamercommissie onderzoek waarbij het achterstallig onderhoud duidelijk werd 

en ook dat dit de gemeenteraad niet duidelijk genoeg was gemaakt. Bij de coalitiebesprekingen in 

2006 kwam die 13,6 miljoen euro erbij voor de openbare ruimte om de onderhoudsachterstand in te 

lopen. 

 

Anno 2014 

In 2014 is de situatie volledig veranderd. Dat geldt voor veel gemeenten. De uitvoering is 

verzelfstandigd, dus er zijn geen mensen voor het onderhoud in dienst meer. De RATD is in 2005 en 

het SBH is in 2009 verzelfstandigd. Wat nog in die laatste organisatie zat, is naar Spaarnelanden 

overgezet. GOB is sinds 2013 de regieorganisatie. Het beheer van de openbare ruimte is nu op vijf 

pijlers gebaseerd: op techniek, geld, beleid, organisatie en ruimtelijke kwaliteit. Er is één 

opdrachtgever voor ontwerp, inrichting, beheer en onderhoud. De openbare ruimte wordt als één 

geheel gezien en niet als een optelsom van allerlei losse elementen. De organisatie is strategischer 

geworden, integraal en extern georiënteerd. Daarnaast is het opdrachtgeverschap geprofessionaliseerd. 

Anno 2014 is er een beheerinstrumentarium opgebouwd zodat men beheerkostenberekingen kan 

maken. Er zijn beheersystemen waarin de kwaliteit van het areaal zit. De kennis van het areaal omvat 

de omvang, de kwaliteit plus kostenkengetallen. De gemeente zet in op rationeel beheer en 

programmatisch onderhoud. Er wordt met bestekken gewerkt. Het beleid is op orde. Ruimtelijke 

kwaliteit is vertaald in handboeken Inrichting openbare ruimte waarin de materialen, profielen en 

objecten staan beschreven. Er is een relatie tussen de door de raad gewenste kwaliteit en het 

beschikbaar gesteld budget gekomen. In 2007 is dat handboek er voor het centrum gekomen en nu 

gaat dat voor de andere stadsdelen plaatsvinden. De toegevoegde waarde is dat er nu meer eenheid is 

in het beeld van de openbare ruimte. Er wordt dus veel met standaardisering gewerkt. Het achterstallig 
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onderhoud is onder controle. Het is de heer Van Wals niet bekend dat de coalitie heeft besloten als 

bezuinigingsopdracht de handboeken los te laten.  

Wethouder Sikkema geeft aan dat dat ook niet aan de orde is. Er is wel minder geld. Bestaand beleid 

wordt voortgezet. 

Inmiddels vindt er ook verantwoording plaats van wat er is uitgevoerd voor het budget. Het 

achterstallig onderhoud is teruggebracht tot 34 miljoen euro en dat is beheersbaar met de huidige 

onderhoudsbudgetten. De meeste onderhoudstrajecten starten in het vroege voorjaar met de 

voorbereiding en meestal vindt de uitvoering later in het jaar plaats, maar vaak ook meerjarig. 

 

Werken in regie in de praktijk 

Werken in regie – daarvoor zijn drie collegebesluiten richtinggevend. In de eerste plaats het 

uitwerkingsplan voor de nieuwe organisatie (ingegaan mei 2014). Die organisatie berust op de twee 

pijlers gebiedsgericht werken en het werken in regie. In de nieuwe organisatie is 40 fte wegbezuinigd 

en een groot aantal beheertaken doet de gemeente dus niet zelf meer. De gemeente concentreert zich 

op de regie en sturingstaken. Getracht wordt door professioneel contractmanagement net zo veel te 

doen met minder geld. De gemeente heeft wel veel technische expertise. Het huidige takenpakket is 

nog afgestemd op de oude organisatie. Alleen al met Spaarnelanden zijn er zo’n 25 overeenkomsten 

op 4 verschillende niveaus en ook met marktpartijen liggen er 50 contracten. Er wordt met 

zogenaamde frequentiebestekken gewerkt waarbij toetsing heel arbeidsintensief is. Daar wil de 

gemeente vanaf.  

De tweede belangrijke nota was het Opzeggen DVO Spaarnelanden in het najaar 2013. Alle 

overeenkomsten met Spaarnelanden worden per 1 januari 2015 opgezegd met uitzondering van twee 

verzelfstandigingsconvenanten (RATD in 2005 en SBH in 2009). Die zijn voor onbepaalde tijd 

aangegaan. De andere uitzondering vormt de opzegging van de DVO aannemerij. Die is per 1 januari 

2016 definitief opgezegd. Bij die twee verzelfstandigingsconvenanten is een bepaald volume aan geld 

en takenpakket afgesproken en dat vormt in beide convenanten het uitgangspunt. Dat kan nog wel van 

jaar tot jaar veranderen en daarvoor is een hele procedure afgesproken. 

Van alle andere DVO’s heeft B en W besloten die voort te zetten, maar wel geschoeid op een nieuwe 

leest: niet meer inputgericht, niet meer frequentiegestuurd, maar gestoeld op een zakelijke 

contractstructuur met duidelijke en meetbare afspraken, waarbij het resultaat maatgevend is. 

Spaarnelanden wordt geacht richting marktconformiteit te groeien en er moeten rapportages komen 

over daadwerkelijk gemaakte kosten. 

De derde B en W-nota betreft de Uitwerking van de beheer- en onderhoudscontracten: dagelijks 

onderhoud door Spaarnelanden en marktpartijen. Besloten is tot een bundeling van werkzaamheden in 

de openbare ruimte, waardoor beheertaken van de gemeente verschuiven naar de aannemers, zodat de 

gemeente de regierol kan oppakken. Door aanbesteding wil de gemeente naar een optimale balans 

tussen prestatie, prijs en kwaliteit. De opdrachten worden geclusterd in samenhangende domeinen en 

per domein wordt een DVO gesloten. Die domeinen worden verdeeld over marktpartijen en 

Spaarnelanden. Het totale volume DVO’s bij Spaarnelanden blijft gelijk (29,5 miljoen euro). 5 miljoen 

euro wordt op de markt gezet. De afvalinzameling vormt de grote bulk met 14,5 miljoen euro. Dat is 

het saldo zoals het vanuit de gemeente naar Spaarnelanden gaat. Wellicht is het zinvol om een keer 

apart te spreken over de afvalstromen en de kosten per aansluiting en per tonnage. Dat voert nu te ver. 

De heer Visser (ChristenUnie) wijst erop dat afval steeds meer waard wordt en dan is het toch vreemd 

dat de gemeente hetzelfde bedrag naar Spaarnelanden brengt. 

Mevrouw Van Egmond licht toe dat er verschil zit in de begroting tussen de kosten- en batenkant. De 

gemeente betaalt 14,5 miljoen euro aan de kostenkant en de batenkant komt apart binnen. Dat wordt 

niet met elkaar verrekend. Afval is een gesloten systeem. De gemeente verrekent de lastenkant met de 

batenkant en dat bepaalt wat de burger betaalt. 

 

In februari/maart vroeg de gemeente zich af of ze op de goede weg was met die nieuwe contracten. Ze 

heeft Royal Haskoning ingeschakeld. Uit dat onderzoek kwam de aanbeveling de koers licht te 

verleggen: domeingericht contracteren en gebiedsgericht sturen combineren. Bovendien moet een 

relatie worden gelegd tussen groot onderhoud en dagelijks onderhoud. Voorts moest er sterker worden 

gestuurd van inspanningsverplichting naar resultaatverplichting. Een ander advies gold de van-gevel-

tot-gevelbenadering: één partij die de hele bovengrondse ruimte voor haar rekening neemt. En aan de 



 

Raadsmarkt d.d. 25 september 2014 -3- 

domeincontracten moest een financiële taakstelling worden meegegeven. Dat is bij de kadernota 

gebeurd. Het is juist handig om bijvoorbeeld verharding bij één partij te leggen, want het volume 

wordt te klein als je het opknipt in kleine contractjes. De procesmatige benadering is voor iedereen 

hetzelfde. 

 

Contractstructuur 

Voor de contractstructuur van de DVO’s geldt dat er een juridische koppeling is. Deel B, de 

werkprocessen, gaat over de uitvoering van de overeenkomst en deel C zijn resultaatbladen. Voor 

zowel Spaarnelanden als de marktpartijen is een identieke opzet, maar wel met modules voor 

specifieke situaties. Het voorstel is te kiezen voor een looptijd voor vier jaar zodat iedere aannemer 

ook de kans heeft investeringen te doen en die terug te verdienen. Als een aannemer het heel goed 

doet, is verlenging mogelijk. Als een aannemer het niet goed doet, dan volgt een escalatiemodel 

(opschorten betaling). Dan blijf je de relatie houden, maar de partij gaat harder haar best doen. 

Je geeft bij de aannemer aan wat voor beeld je wilt hebben. Al deze bedragen hebben betrekking op 

het dagelijks onderhoud. 

 

Kenmerken van de nieuwe contracten 

De marktpartij neemt verantwoordelijkheid voor het domein voor een deel van de stad. Die marktpartij 

wordt een kennispartner. De gemeente gaat van voorschrijven naar samenwerken. Beheertaken 

verschuiven naar de marktpartij – bijvoorbeeld afhandeling van meldingen en het doen van inspecties 

– en marktpartijen zoeken afstemming met andere opdrachtgevers. Er worden meerjarige 

budgetafspraken gemaakt en de budgetten zijn taakstellend. Meerwerk is dus niet aan de orde. 

Er ligt een jaarlijks uitvoeringsplan dat de gemeente toetst. Steekproefsgewijs worden de resultaten 

getoetst en bekeken wordt of de processen goed in elkaar zitten. Zowel performance als samenwerking 

wordt beoordeeld. Er is ook een escalatieladder. Die begint als iets niet goed is uitgevoerd. Dat wordt 

gemeld. De aannemer heeft dan tijd om dat te herstellen. Per domein heeft de gemeente een 

domeinmanager plus een technisch adviseur plus een beheerder gebied. Die drie personen managen 

dat contract en vormen de onderhandelingspartner voor de aannemer. Er vindt dus zowel tactisch als 

meer op onderhoud gericht overleg plaats. 

Desgevraagd licht mevrouw Van Egmond toe dat alle taken die nu in de openbare ruimte worden 

uitgevoerd in het contract beschreven staan. Iedere taak is intern afgeprijsd door kostenkerngetallen en 

dat is extern gecontroleerd. De op deze wijze berekende budgetten gaan naar de marktpartijen. 

Voor die budgetten moeten die taken echt uitvoerbaar zijn. Het gaat om dagelijks onderhoud. In de 

aanbestedingsvoorwaarden is meegenomen dat de aannemers het standaardbedrag meekrijgen, maar 

daarin moeten ze wel hun plan beschrijven. Als ze het werk efficiënter kunnen uitvoeren, moeten de 

aannemers aangeven hoe ze daarmee omgaan. Dat moet dan ten goede komen aan het werk. 

 

Verdeling domeinen en budgetten 

Marktpartijen: openbare verlichting, VRI’s, civiele kunstwerken, beweegbare bruggen, riolering en 

grondwerken, asfalt en markeringen. 

Spaarnelanden: afval en reiniging, verhardingen, groen en spelen, parkeren, coördinatie piket en 

meldingen. Spaarnelanden heeft een meldkamer die 24 uur in bedrijf is. 

Mevrouw Van Egmond legt desgevraagd uit dat alle taken – dus ook die in het groen – worden 

gebundeld. Bomen, gras en struiken zitten in het groendomein en het hele groendomein gaat naar 

Spaarnelanden. Spaarnelanden moet vanuit de procedures laten zien dat ze de kwaliteit borgt. Door 

audits beoordeelt de gemeente of procedures goed worden uitgevoerd. Bepaalde zaken aan bomen 

mogen alleen door een European tree worker worden uitgevoerd. Daar zijn dus normen en richtlijnen 

voor. Dat geldt overigens ook voor bruggen. 

 

Planning 

De contractdocumenten A, B, C zijn inmiddels praktisch rond. Het bepalen van arealen plus de 

kwaliteit daarvan eveneens. Er zijn normbudgetten berekend. De aanbestedingsprocedure is gestart. 

1 januari 2015 moet de aanbesteding zijn afgerond. Dat geldt ook voor de inbesteding bij 

Spaarnelanden. Daarnaast zal er wel een transitieperiode plaatsvinden. De gemeente is gestart met het 

opleiden van medewerkers voor deze nieuwe manier van opdracht geven en toetsen. 
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De heer Berkhout constateert dat eigenlijk alles zo’n beetje vaststaat voor de komende vier jaar. 

De heer Boer haalt aan dat de raad straks in de commissie zijn zienswijze moet geven. Hij vraagt in 

hoeverre het haalbaar is een wijziging aan te brengen als de raad eind oktober met een zienswijze komt 

die dat vereist.  

De heer Vosse legt uit dat er binnen de aanbesteding bepaalde mogelijkheden zijn. Een groot deel van 

de aanbestedingen gaat naar Spaarnelanden. Aannemers dienen samenwerkingspartners te worden en 

daarbij dienen ze te begrijpen dat de gemeente een politieke organisatie is die door de jaren verandert. 

De heer Roduner vraagt of de dienstverleningsovereenkomsten openbaar zijn. 

De heer Vosse beaamt dat die openbaar zijn, maar nu zit de gemeente nog in de 

aanbestedingsprocedure. 

 

Bezuinigingen 

Het inverdieneffect zit grotendeels in de organisatie. Met de 40 fte wordt 4 miljoen euro bespaard. Die 

taken gaan naar marktpartijen zonder dat er geld bij gaat. Een ander deel zit bij de bezuinigingen die 

bij de kadernota zijn afgesproken en die betreffen 1,5 miljoen euro op grote contracten. Dan gaat het 

over dagelijks onderhoud. Het achterstallig onderhoud zit meer in het temporiseren van projecten. Het 

zijn wel communicerende vaten. 

In alle contracten wordt meegenomen dat de gemeente standaard 5% SROI eist op de aanneemsom. In 

de EMVI-voorwaarden zit dat de gemeente marktpartijen uitdaagt voor een hogere SROI-eis te gaan.  

 

Mevrouw Van Zetten ziet dat er van het aanvankelijke volume van de 29,5 miljoen euro nu 

29,4 miljoen staat in het nieuwe voorstel.  

De heer Van Wals licht toe de bedragen in 2015 anders zijn dan in 2014 omdat er rekening is 

gehouden met de kadernota. 

 

De heer Van Wals laat een laatste foto zien van de Grote Markt: een houten constructie met strijkasfalt 

eroverheen. Dat heeft jarenlang gewerkt. Auto’s reden er rustig overheen. 

 

De voorzitter bedankt de heer Boer en mevrouw Van Zetten voor hun bijdrage aan de organisatie. De 

raadsleden krijgen de presentatie gemaild. Hij sluit de raadsmarkt.  

 

 


