
Zienswijze VVI 

Vraag fractie Groen Links

Jammer dat er nog steeds over afval en afvalstoffen wordt gesproken. Grondstoffen en reststoffen 

zou beter zijn en die scheiding is ook relevant in het kader

van de a.s. grondstoffenbeleidsplan van de gemeente Bergen. 

Antwoord:

Het gaat hier om juridische termen conform de Wet milieubeheer en LAP3 (Landelijk 

AfvalbeheersPlan). Pmd en gft zijn volgens deze wettelijke definities ook afval. Derhalve worden 

deze termen gebruikt in officiële stukken.  

Vraag over de Wet Open Overheid fractie CDA

Regionaal archief

Heeft de invoering van de Wet open overheid nog consequenties voor het regionaal archief?

Antwoord

Nee, de directeur van het Regionaal Archief, Paul Post,  heeft deze vraag beantwoord tijdens de 

Regiobijeenkomst over de kadernota’s van 3 februari jl.

Het Regionaal Archief houdt zich bezig met overgebrachte archieven die 20 jaar of ouder zijn en die 

(grotendeels) openbaar en toegankelijk zijn. 

De wet heeft zeker geen invloed op de kadernota of de begroting van de GR.

De WOO gaat over de actieve informatieplicht van de overheid. De gemeenten dienen hun 

informatiehuishouding zo in te richten, dat informatieobjecten in 2023 actief (14 dagen na 

vaststelling) ter beschikking worden gesteld (in plaats van passief zoals dat nu is geregeld bij de Wet 

Openbaarheid van Bestuur).

Veiligheidsregio

Op pagina 8 van de kaderbrief veiligheidsregio staat bijdrage versterking informatieveiligheid

Betreft dit de informatieveiligheid van de GR Veiligheidsregio

Er van uitgaande dat met betrekking tot het voorkomen van cybercrime vooral het voorkomen van 

deze problematiek in de samenleving wordt bedoeld is de vraag klopt het dat hier in de toelichting 

van zowel de kaderbrief als het raadsvoorstel staat vermeldt? Wat is de reden hiervan. 

Antwoord

Dit betreft inderdaad de informatieveiligheid van de GR VRNHN. De bijdrage versterking 

informatieveiligheid is vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 maart 2020 bij de kadernota 

2021 (zie pagina 7 van de Kadernota 2022 VRNHN + financiële paragraaf van het raadsvoorstel). In 

de Kadernota 2021 VRNHN is over de versterking van informatieveiligheid het volgende opgenomen:



“We worden als samenleving steeds afhankelijker van digitale systemen. De 112-storing op 24 juni jl.  

onderstreepte deze conclusie. Daarnaast is landelijk in toenemende mate sprake van cyberdreiging. 

Als veiligheidsregio is het van groot belang om onze eigen omgang met data en de opslag hiervan op 

orde te hebben, ons goed voor te bereiden op een cyberincident en de kritische processen van de 

hulpverlening hierin inzichtelijk te maken.

Het bestuur heeft op advies van de bestuurlijke auditcommissie daarom verzocht om de beweging te 

maken van een incidentele naar een structurele versterking van de automatisering en 

informatieveiligheid om te voldoen aan de huidige wet- en regelgeving.

Bijdrage inzake versterking informatieveiligheid

Het betreft structurele personele uitbreiding op governance door middel van de uitbreiding van de 

CISO-functie en een informatiebeveiligingsspecialist. Daarnaast de 24/7 beschikbaarheid door 

middel van een ICT-piket bij grootschalig uitval van systemen. Als laatste moet het beheer van Office 

360, Sharepoint en het document managementsysteem versterkt worden. De auditcommissie 

adviseert het bestuur om de bijdrage stapsgewijs voor 2021 € 150.000 en 2022 € 100.000 

beschikbaar te stellen. De materiële kosten (software, hardware, licenties, opleidingskosten, enz.) 

worden gedekt binnen de lopende begroting.”

Vragen GGD HN van de fractie Groen Links.

Vraag 1:

In de kadernota staat op blz 12: 

‘Managementstructuur JGZ

De directie heeft besloten de managementstructuur. In 2021 wordt dit geeffectueerd. De directie 

werkt aan een dekkingsvoorstel voor het bestuur. In het financieel meerjarenperspectief zijn de 

extra incidentele lasten voor managementstructuur JGZ als bijstelling op de begroting verwerkt. Er 

wordt voorgesteld om deze extra incidentele lasten te dekken uit de algemene reserve’ .(einde 

citaat) Wat wordt hier met de managementstructuur voorgesteld?

Antwoord

De in 2017 ingevoerde organisatie-inrichting en sturing op basis van zelforganisatie blijkt niet 

voldoende te werken. In 2019 is de formatie van de uitvoerende JGZ-teams met 3 fte verhoogd voor 

het verbeteren van de zelforganisatie. De directie heeft in 2020 een heroverweging gemaakt

en besloten om de managementstructuur JGZ te versterken met teammanagers en extra personeel 

in te zetten voor de doorontwikkeling van de JGZ  en de 3 fte voor verbetering van de zelforganisatie 

af te romen. 

Vraag 2: 

Op blz 13:

Afname aanvullende diensten JGZ

‘ Als gevolg van mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein, kan de GGD te maken krijgen 

met taakstellingen op aanvullende diensten JGZ. Het continu aangaan van de dialoog met 

gemeenten over de noodzaak en waarde van aanvullende diensten, geeft de GGD de mogelijkheid 



om vermindering van inzet personeel zo veel als mogelijk op te vangen uit de flexibele schil en het 

natuurlijk verloop.’ (Einde citaat) Welke taakstellingen worden hier bedoeld? Graag een korte 

toelichting.

Antwoord

Door de mogelijke financiële tekorten in het sociaal domein kan de gemeente mogelijk minder geld 

beschikbaar stellen voor het uitvoeren van aanvullende diensten van de JGZ. Bijvoorbeeld door het 

financieren van minder trajecten Stevig Ouderschap of het versoberen van het Opvoedspreekuur. 

Vooralsnog gelden deze taakstellingen niet voor de gemeente Bergen. 

 De GGD schoolt JGZ verpleegkundigen al zodat zij bepaalde extra taken kunnen uitvoeren, die eerst 

alleen door een jeugdarts uitgevoerd konden worden. Zo kunnen kosten verminderd worden en 

spelen zij in op het tekort aan jeugdartsen.

Vragen fractie GL Zienswijze ODNHN 

vraagt nog wel om nadere uitleg. Ook GL wil graag meer uitleg. Zij kan de zienswijze niet zomaar 

accorderen.

Vraag 1 en 2:

In het raadsvoorstel wordt gesuggereerd dat aanlanders min of meer dezelfde taken doen als de 

nieuw aan te stellen omgevingsadviseurs. Dat lijkt ons een misvatting, maar graag uitleg over het 

verschil tussen die twee. 

En waarom is 6FTE aan omgevingsadviseurs nodig?.

Antwoord op 1:

De “aanlander” is een medewerker van de OD NHN die regelmatig bij de opdrachtgever (gemeente) 

daar zijn of haar werkplek heeft. Daarmee houdt de aanlander korte lijnen met de gemeente en kan 

snel doorverwijzen naar een betreffende collega van de OD NHN. 

De omgevingsadviseur is het eerste aanspreekpunt en de gesprekspartner voor opdrachtgevers 

(gemeenten) en zal namens de OD NHN plaatsnemen aan de overleggen omgevingsvisie, -

programma, -plan of bij vergunningaanvragen aan de initiatieven- of omgevingstafels. De 

omgevingsadviseur is vanuit de OD verantwoordelijk voor het, in overleg met de specialisten OD 

NHN, leveren van integrale (milieu) adviezen en hoe de verschillende belangen met elkaar in 

evenwicht kunnen worden gebracht en in heldere en haalbare afspraken kunnen worden vertaald.

Antwoord op vraag 2:

En waarom is 6FTE aan omgevingsadviseurs nodig?

Er is de afgelopen jaren ervaring opgedaan met advisering in op het gebied van ruimtelijke plannen. 

Bij de uitvoering van de verschillende adviesopdrachten werd een urenregistratie bijgehouden en op 

basis hiervan is dit vertaald naar de (kern)instrumenten Omgevingswet (visie, programma, plan, 

verordening, zogenaamde bruidsschatregels en de verschillende inhoudelijke milieuthema’s, zoals 

bodem, geluid, duurzaamheid, afval, externe veiligheid, etc. Daarop is capaciteitsberekening 

gemaakt en zijn uitgekomen op 510 uur per opdrachtgever. Er zijn 17 gemeenten en de provincie. 

Afgerond is dit 6 fte voor de Omgevingsdienst.



Project Traineeship uit eigen middelen financieren.

Vraag 3:

Om kwalitatief goede traineeships aan te bieden zal er ook inzet van ODNHN gevraagd worden. Wij 

begrijpen dat daar geld voor nodig is. Wel graag uitleg over de omvang van het bedrag.

Antwoord op vraag 3: Het opstarten van een traineepool vraagt om een investering. De verwachting 

is dat de trainees voor een deel van hun arbeidsduur productief zijn. Dit is immers ook uit de vorige 

traineepool gebleken. Deze productiviteit meegerekend, vraagt het per traineeplaats een investering 

van €28.000,-- . Voor een traineepool bestaande uit zeven traineeplaatsen kom je uit op een 

jaarlijkse investering van €196.000,-- . De kosten voor opleiding en ontwikkeling worden uit de 

reguliere opleidingsbudgetten gefinancierd. De tijdsinvestering voor de begeleiding van de trainees 

wordt gefinancierd uit de exploitatie.

Het werken met trainees is voor onze organisatie onvermijdelijk. Immers de markt voor veel 

technische functies is vastgelopen waardoor medewerkers niet te vinden zijn of zo duur dat ze voor 

een overheidsdienst onbetaalbaar zijn. Afgelopen jaar is het voorgekomen dat we ver boven de € 100  

per uur voor inhuurkrachten betalen (uitschieters tot € 135,-- per uur) terwijl het tarief dat we bij 

onze opdrachtgevers in rekening kunnen brengen minder dan € 90,-- is. Dit kan onze organisatie niet 

lang volhouden. Trainees echter kunnen we zelf opleiden en de ervaring is dat de meeste van deze 

jonge mensen lang bij onze organisatie in dienst blijven. 

Vraag 4:

Data-analyse voor VTH strategie. Ik zou wel willen weten of dat inderdaad een mogelijk onderdeel is 

binnen het masterplan ICT. Het lijkt me van een geheel andere en ook noodzakelijke orde. Vraag is 

wel of daar 2 FTE naartoe moet. Laat OD uitleggen wat ze met deze data-analyse precies denken te 

bereiken. 

Antwoord op vraag 4:

De ODNHN is vanaf 2018 doende grote stappen te zetten op het terrein van ICT-verbeteringen. Het 

effect hiervan is dat de organisatie inmiddels erg veel data verwerkt waar weinig tot niets mee wordt  

gedaan. Met andere woorden, er wordt niet de informatie uit gehaald die nodig is om ons werk goed  

te doen. Hiermee lopen we achter op de ontwikkelingen bij veel andere omgevingsdiensten, die 

Bussiness Intelligence tot één van hun hoofdtaken hebben verklaard. Ontwikkelingen als 

risicogestuurd handhaven kunnen we op dit moment niet of nauwelijks vormgeven. Denk hierbij 

bijvoorbeeld aan risicoprofielen, waarmee kan worden gestuurd voor het inplannen van controles. Bij  

bedrijven met een laag risicoprofiel kan men minder vaak controleren, waarbij meer 

controlecapaciteit kan worden besteed aan bedrijven met een hoog risicoprofiel.

In een in januari 2021 verschenen rapport van Noordbeek (hoogleraar ICT, prof. Ronald Paans) staat 

geschreven:

“Als de OD NHN een succes wil maken van Business Intelligence, zal moeten worden geïnvesteerd in 
twee extra interne medewerkers. Dat betreft een business analist, die korte lijntjes onderhoudt met de 
verschillende doelgroepen aan gebruikers en zorgt voor de geprogrammeerde analyses en 
rapportages, en een kwaliteitsbewaker, die zorgdraagt voor de integriteit van de gegevens.

Daarnaast is technische ondersteuning nodig voor de inrichting van de software en het 
datawarehouse, en de koppelingen. Dit kan worden verzorgd door het eigen Team I&A, of worden 
ingekocht van externe ICT-leveranciers.”



 Vraag 5:

Hoe zit het met de overheveling van bodemtaken van provincie naar gemeenten? Verandert de rol 

OD NHN daarmee? En zijn daar kosten mee gemoeid voor de gemeente?

Antwoord op vraag 5: De rol van de OD kan hierin veranderen. Gemeenten staan aan de lat om 

omgevingsdiensten opdracht te geven voor uitvoering van de bodemtaken óf dit (gedeeltelijk) zelf te 

organiseren. Met de Omgevingswet worden gemeenten bevoegd gezag voor de (chemische) 

kwaliteit van bodem en ondergrond. Bij de invoering van de Omgevingswet dragen provincies de 

taken en bevoegdheden over aan gemeenten. De VTH-taken (vergunning, toezicht en handhaving) 

worden tot nu toe verplicht uitgevoerd door de omgevingsdiensten. Alhoewel deze verplichting 

grotendeels blijft bestaan ontstaan onder de Omgevingswet ook nieuwe taken. Hierin moeten zoals 

benoemd keuzes worden gemaakt. Hierbij speelt mee dat nog steeds geen duidelijkheid is over de 

hierbij behorende tegemoetkoming van het Rijk. Provincie en gemeenten maken zich zorgen of zij 

genoeg geld hebben om hun toekomstige wettelijke taken voor bodem en grondwater uit te kunnen 

voeren. Provincie en gemeenten hebben daarom een gezamenlijke brief aan het Rijk gestuurd waarin  

deze zorgen nadrukkelijk worden geuit. In voorbereiding op de overdracht is samenwerking met de 

Provincie en omgevingsdienst gewerkt aan het actualiseren van de bodemkwaliteitskaarten en het 

bodeminformatiesysteem. Ook is een screening uitgevoerd van alle bekende bodemlocaties.

Omgevingsdienst

Vragen fractie CDA

Gaan er vanaf 1 januari 2022 met de invoering van de omgevingswet over naar de omgevingsdienst 

en zo ja hoeveel fte’s zijn hier mee gemoeid

Antwoord: Er gaan geen medewerkers of FTE van de BUCH over naar de Omgevingsdienst met de 

Omgevingswet.

Zijn er extra taken als gevolg van het gemeentelijke klimtaatbeleid bij de Omgevingsdienst komen te 

liggen dan wel doen wij als gevolg van het gemeentelijk klimaatbeleid een extra beroep op de 

omgevingsdienst

Antwoord: op beide vragen is het antwoord nee

Fractie CDA Cocensus

Kaderbrief
1) p.7 welke acties kunnen wij als gemeente nemen om het verdienmodel proceskosten 
vergoedingen te verlagen?
De proceskostenvergoedingen zijn gebaseerd op artikel 8:75 Awb.
De uitwerking is opgenomen in het Besluit proceskosten bestuursrecht.
Er zou daarom een wetswijziging moeten plaatsvinden. Dat kan enerzijds door de hoogte 
van het procespunt in WOZ zaken aan te passen. Anderzijds zou bijvoorbeeld het 
uitgangspunt in de Wet WOZ aangepast kunnen worden. Nu wordt de exacte waarde in het 
economisch verkeer als uitgangspunt gehanteerd. Er wordt uitgegaan van een exacte 
waarde terwijl de taxatiemethodiek is gericht op een modelmatige waardebepaling. Er kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een WOZ waarde die zich in een bepaalde bandbreedte 



moet bevinden. Een eerder initiatief om kleine aanpassingen in de WOZ waarde niet direct 
tot een flinke (proces)kostenpost te laten leiden heeft in het verleden de ‘Fierensdrempel’ 
opgeleverd, genaamd naar de indiener hiervan. Dit hield in dat kleine wijzigingen in de WOZ 
waarde na bezwaarbehandeling (tot 5%) niet leidden tot een WOZ-waarde verlaging. Deze 
drempel is in 2005 ingevoerd maar de Hoge Raad is in oktober 2010 beslist dat deze in strijd 
is met het verdrag tot bescherming van de rechten van de mens. De WOZ beschikking 
vermeldt in het geval bij toepassing van de Fierensmarge namelijk een te hoge WOZ waarde 
die niet hersteld hoeft te worden maar wel tot nadelige financiële gevolgen kan leiden. 

2) En wat is de financiële consequentie voor de gemeente Bergen als dit tot verlaging leidt
In 2020 is er in totaal in Bergen € 22.000 aan proceskosten uitgekeerd aan bureaus. 
Daarnaast maakt Cocensus kosten in verband met de afhandeling van door NCNP bureaus 
ingediende bezwaarschriften. Indien de bezwaarschriften namelijk door belanghebbenden 
worden ingediend vallen de kosten in verband met een meer efficiënte afhandeling lager uit. 
Zo maken NCNP bureaus bijvoorbeeld geen gebruik van de informele bezwaarmogelijkheid 
omdat zij daar geen vergoeding voor ontvangen.

3) Welke gevolgen heeft dit voor de rechtszekerheid van de inwoner
In de afgelopen jaren is er veel aan gedaan om het voor de inwoners zo laagdrempelig 
mogelijk te maken om bezwaar tegen de WOZ waarde in te dienen. Zo kan er informeel 
bezwaar worden gemaakt waarbij er binnen 3 weken de uitslag volgt, dit kan zelfs 
telefonisch, er worden bezwaarformulieren met het aanslag- beschikkingsbiljet 
meegezonden, het kan digitaal via de website van zowel Cocensus als die van de gemeente 
en uiteraard schriftelijk. Het is voor de zorgvuldigheid van de afhandeling van WOZ 
bezwaarschriften niet van belang of het bezwaarschrift door de belastingplichtige zelf is 
ingediend of door een gemachtigde.

4) p.8 data van cocensus; betreft dit data die cocensus heeft verzameld ter uitvoering van de 
aan haar opdragen taken door de aangesloten gemeenten
Ja, dit betreft de data die Cocensus verzamelt om de taken te kunnen uitvoeren.

5) Hebben de gemeenten toestemming gegeven aan Cocensus het beheer van de 
persoonsgegevens van de inwoners aan een externe partij uit te besteden. 
Het beheer van persoonsgegevens wordt niet aan een externe partij uitbesteed. Het beheer 
van systemen wel. Echter als er partijen zijn die om wat voor reden in de systemen moeten 
kijken, denk aan onderhoud of bijvoorbeeld een accountantscontrole of externe audit dan 
worden specifieke overeenkomsten afgesloten teneinde de bescherming te waarborgen.

6) Monitort de gemeente Bergen of voldaan wordt aan de informatieveiligheidseisen? Zo ja 
is deze informatie ook toegankelijk voor inwoners.
Cocensus voldoet aan de Baseline Informatiebeveiliging Gemeenten (BIG). Deze wordt op 
dit moment geactualiseerd en omgezet in de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO).
Deze rapporten zijn vastgesteld, worden geaudit en zijn verder ook beschikbaar voor de 
deelnemers aan Cocensus.

7) Heeft de gemeente Bergen inzicht in de door Cocensus gebruikte algoritmen? Zo ja is 
deze informatie ook toegankelijk voor inwoners.
Cocensus maakt geen gebruik van algoritmen als het gaat om het selecteren van 
belastingplichtigen. Voor het waarderen van objecten worden modellen gebruikt waarin 
bijvoorbeeld verkoopprijzen, huursommen en objectkenmerken worden gebruikt. Deze 
worden vertaald naar het taxatieverslag. Iedere burger kan daar uitleg over krijgen. Dat kan 
zelfs via telefonisch contact met de taxateur.



Wanneer gesproken wordt over de nieuwe toepassingen van A.I. dan gaat het bijvoorbeeld 
om bij de waardering van objecten ook omgevingsfactoren te betrekken: de afstand tot een 
station  of een winkelcentrum etc.etc. Dat zijn allemaal gegevens die vrij beschikbaar zijn.
Daar wordt geen gebruik gemaakt van persoonsgegevens.

8) Raadsvoorstel p.3 
‘Cocensus heeft de ambitie om gezien te worden als een toonaangevend 
samenwerkingsverband op het gebied van belastingen en basisregistraties”
Welke andere basisregistraties voert Cocensus naast de WOZ uit namens de gemeente 
Bergen
Cocensus voert voor Bergen de belastingtaken uit en levert de WOZ waarde aan de 
landelijke voorziening in het kader van de basisregistratie WOZ. Cocensus voert namens de 
gemeente Bergen geen andere basisregistraties uit.

9) Zijn er plannen om ook andere basisregistraties uit te voeren. Zo ja welke? 
Cocensus voert voor een enkele gemeente de Basisregistratie Adressen en Gebouwen 
(BAG) uit. In het kader van de uitvoering van de werkzaamheden voor de BAG worden 
gegevens verzameld en geregistreerd die tevens voor de uitvoering van de belastingtaken 
(WOZ) van belang zijn. Daardoor is er sprake overlappende werkzaamheden.  

10) En hoe past dit in het kader van de ontwikkeling naar een stelselregistraties?
Een van de hoofdactiviteiten van Cocensus is het bijhouden van objectgegevens ten 
behoeve van taxatie, de uitvoering van de wet WOZ. Cocensus beschikt daartoe over 
digitaal kaartmateriaal, objectbeheerders en heeft een aantal formatieplaatsen beschikbaar 
in het veld. De stelselregistraties zijn en zullen altijd de verantwoordelijkheid van de 
gemeente blijven, maar dat zijn de gemeentelijke belastingen ook. Echter het actualiseren 
en dus het beheren van deze gegevens zou efficiënter en goedkoper kunnen worden 
georganiseerd indien de handen ineen zouden worden geslagen. 

Het is voor Cocensus lastig om een ingang te vinden en dus is er bij veel gemeenten niet 
gekozen voor het optimaal doorzetten van het principe van enkelvoudig muteren voor 
meervoudig gebruik, maar is er sprake van óf verschillend registreren óf uitwisselen voor 
registratie in verschillende systemen.

De SOR, de samenhangende objectenregistratie, die nu wordt ontwikkeld teneinde alle 
basisregistraties aan elkaar te knopen, maakt dat het alleen maar belangrijker wordt om 
vanuit de gemeentelijke regie de uitvoering op een zo efficiënt mogelijk beheer van actuele 
en juiste gegevens aandacht te geven. 

Fractie GL WNK  
In het raadsvoorstel staat (blz 3):
Over de uitvoering participatieve:
Indien u op 28 januari 2021 besluit hiermee in te stemmen, dan wordt voorzien in een 
zorgvuldige uitwerking van de gekozen richting in het vervolgproces door de oprichting van 
een projectorganisatie om te komen tot een succesvolle implementatie in najaar van 2021. 
Door in het proces ‘go/no go-momenten’ in te bouwen kunnen de diverse betrokken gremia 
(colleges, raden, ambtelijke organisaties, OR, cliëntenraden) ten volle hun rol spelen.
Er is nog veel uit te werken op onderdelen en de uitkomst daarvan is steeds een onzekere
factor.
Vraag: nu hiermee is ingestemd (en misschien is dit al eerder aan de orde geweest maar 
heeft GL dit gemist) Hoe wordt de raad in het vervolg proces meegenomen? WNK is net als 
de ambtenaren in de BUCH die hiermee bezig zijn, een belangrijke partner voor de mensen 
die ‘participeren’. Graag ziet GL een zachte landing, uitrol van de toekomst. Is het mogelijk 
ons een overzicht te geven van stappen die gezet gaan worden, welke go en no go 
momenten er zijn ingebouwd en of -en zo ja welke- rol speelt de gemeenteraad daarin?



 
Antwoord:
In de Raadsbrief ‘Stand van zaken vervolgfase bestuursopdracht regionalisering 
Participatiewet’ bent u inmiddels geïnformeerd over dit onderwerp.

Medio april komt er een bestuurlijke hoofdlijnennotitie waarin een aantal belangrijke 
bestuurlijke keuzes worden uitgewerkt. En wordt een houtskoolschets gegeven van hoe de 
organisatie er op hoofdlijnen uit gaat zien. Detailuitwerking volgt dan in de periode april-juli. 
De bestuurlijke hoofdlijnennotitie zal ingaan op: welke taken en diensten gaan er over, hoe 
wordt de financiering geregeld en hoe komt de governance eruit te zien. Dit zijn belangrijke 
punten waarover (eerst) bestuurlijk overeenstemming nodig is zodat vervolgens gericht(er) 
de uitwerking kan plaatsvinden. Deze bestuurlijke hoofdlijnennotitie zal na bespreking in de 
bestuurlijke commissie en de colleges, aan de raden worden aangeboden. 
Op dit moment is nog niet duidelijk of dit ter informatie zal zijn of ook ter besluitvorming. Ook 
is een regionale raadsinformatie bijeenkomst voorzien vóór april, en bestaat de mogelijkheid 
om vervolgens in de eigen raad of commissie al naar gelang de behoefte, verder 
geïnformeerd te worden en van gedachten te wisselen over het proces. De definitieve 
stukken over het organisatie-ontwerp en het businessplan moeten uiterlijk 1 juli a.s. gereed 
zijn. Na besluitvorming in de colleges worden deze stukken dan in/na de zomer ter 
besluitvorming aan de raden voorgelegd. Na instemming van de raden zal de implementatie 
kunnen starten.
 
Samenvattend: één of meerdere regionale raadsinformatiebijeenkomsten; de mogelijkheid in  
de eigen raad of commissie nader geïnformeerd te worden; medio april de bestuurlijke 
hoofdlijnennotitie ter informatie of besluitvorming; in de zomer besluitvorming (go/no 
go) over de definitieve stukken in de raden.  

De WSW-werknemers hebben en houden hun indicatie, dat impliceert dat zij hun rechten 
behouden. Er verandert niets in hun arbeidsvoorwaarden, want deze zijn gebaseerd op de 
CAO WSW. Ook ten aanzien van de plicht van de gemeente om in passend werk te 
voorzien verandert niets. Wel verandert met het Participatiebedrijf de rol van formeel 
werkgeverschap. Nu is dat door de gemeenten overgedragen aan de GR WNK. Straks zal 
deze taak overgaan naar het nieuwe Openbare Lichaam (GR). Dat is een wijziging waar de 
SW-werknemers te zijner tijd formeel over geïnformeerd zullen worden, maar er materieel 
niets van merken.

Vragen en antwoorden Strandreiniging

Fractie Gemeentebelangen:

a. In het document wordt 1 april 2021 als ingangsdatum van het nieuwe contract genoemd. Is 

dat juist? 

Het contract gaat inderdaad in op 01 april 2021.

b. De aanbestedingsvoorwaarden worden globaal omschreven. Kan de raad het 

aanbestedingsdocument inzien en eventueel voorzien van commentaar.

Het aanbestedingsdocument is in te zien, echter het voorzien van commentaar en daarmee 

de opdracht wezenlijk wijzigen is in dit stadium van de aanbesteding niet meer mogelijk 

(regelgeving aanbestedingswet). De aanbesteding heeft nl. al plaatsgevonden en bevindt 

zich in het stadium van gunnen (of niet gunnen). Echter, binnen deze aanbesteding dient de 

huidige uitvraag stand te houden. Het wijzigen kan leiden tot het staken van de huidige 



aanbesteding / het intrekken van de offerte en het opnieuw moeten opstarten van de 

procedure. Daarbij moet dan duidelijk sprake zijn van een wezenlijke wijziging. 

c. Hoe wordt geborgd dat inschrijvers zelf de diensten kunnen leveren en geen gebruik maken 

van onderaannemers zodat deel van kosten weglekt naar aanbesteder.

Binnen een Europese aanbesteding hebben de inschrijvers altijd de mogelijkheid om een 

(deel van de) opdracht in onderaanneming te doen. De huidige inschrijver heeft aangegeven 

deze opdracht zelf uit te voeren (als lokale marktpartij) en niet in onderaanneming. 

Fractie GL

Schoonmaak bestek strand en legen afvalbakken in de "kustkernen”.

Duidelijk voorstel over de samenvoeging van schoonmaak strand en legen afvalbakken voor 

een contract van 4 jaar en dat het bedrag boven €50.000 uitkomt snappen we.

Maar er wordt geen indicatie gegeven over hoeveel geld het dan wel gaat. Dus we weten 

helemaal niet in welke orde van grootte dat bedrag zal zijn. Dat lijkt ons vreemd.

Is dat om dat het Europees wordt aanbesteed misschien? 

Het contract is inderdaad opgesteld voor de duur van vier jaar, waarbij vervolgens de 
mogelijkheid bestaat om het contract te verlengen. Het niet bekend zijn van de totale prijs 
die niet is doorgegeven staat los van de Europese aanbesteding. Over welk bedrag het gaat 
blijkt uit de ontvangen offerte (inschrijfstaat) en uit de schaduwberekening (directieraming) 
die vooraf is gemaakt.
Het overzicht van de financiële gevolgen is weergegeven in het collegeadvies. Uit de 
inschrijving op de aanbesteding blijkt dat de kosten voor de schoonmaak van het strand met 
€ 53.075,- per jaar hoger uitvallen. Het totale bedrag voor schoonmaak strand wordt € 
320.575,- per jaar. De kosten voor het legen van de afvalbakken in de kernen zal € 84.000 
per jaar gaan bedragen. Dit betekent een tekort van ca. € 35.000,- per jaar op budget 
straatreiniging. 
Klopt het dat de gemeente nu met lokale ondernemers werkt? Dat lijkt ons een duurzame 

oplossing. Is dat in de aanbesteding ook meegenomen?

Bij Europees aanbesteden kan niet worden verlangd dat er alleen lokale ondernemers 
kunnen inschrijven. De opdracht moet openstaan voor iedereen, die aan de eisen voldoet.
Op dit moment werkt de gemeente met een lokale aannemer. Gezien de raming komt de 
opdracht ruim boven de Europese drempel uit (diensten: € 214.000 vlg. EU richtlijn 
2014/24). Hiervoor is de Europese openbare procedure de meest passende procedure. Uit 
een marktanalyse voorafgaand aan de aanbesteding bleek al dat het aantal potentiële 
inschrijvers van buiten de regio beperkt zou zijn.
Gul was contractant bij het vorige contract en wordt waarschijnlijk eveneens de nieuwe 

contractant. Gul is een lokale sociale ondernemer. Gul heeft aangeven niet met 

onderaannemers te werken. Het aspect duurzaamheid is als een belangrijk onderdeel 

meegenomen in de aanbesteding.


