
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Bestuurlijke opdracht “Samen Verder’ betreffende integratie buitendiensten 

van Hof van Twente, Hengelo en SWB 

  

  

Voorstel: 1. Kennisnemen van de resultaten van het onderzoeksrapport 

“Samen komen we verder” en ons voorgenomen besluit. 

2. In het kader van de consultatie van de raad over dit 

samenwerkingsinitiatief ons uw instemmende zienswijze geven over het 

voornemen om de buitendienst te integreren met de afdelingen Beheer 

en onderhoud van de gemeente Hengelo en de SWB binnen de 

bestaande gemeenschappelijke regeling SWB Midden Twente.     
  

1 SAMENVATTING 

Op 19 augustus 2014 hebben wij u geïnformeerd dat wij deel gingen nemen aan een onder- 

zoek naar het mogelijk bundelen van het beheer en onderhoud van de openbare ruimte in 

één publiekrechtelijke organisatie. Wij hebben dit onderzoek uitgevoerd samen met de 

gemeente Hengelo en de SWB Midden Twente onder de naam 'Samen Verder'. 

De uitkomsten van het onderzoek tonen aan dat het voor onze gemeente wenselijk is om 

onze uitvoering van beheer en onderhoud organisatorisch samen te laten gaan met die van 

de gemeente Hengelo en SWB in een nieuwe organisatie-eenheid onder de bestaande GR 

SWB. Wanneer we toekomstgericht met het oog op de Participatiewet kansrijk arbeids- 

ontwikkeling en re-integratieactiviteiten willen creëren en een efficiënte uitvoeringseenheid 

wensen te behouden, is onze gemeente gebaat bij deze integratie. Bovendien is deze 

organisatie-eenheid in de nieuwe situatie gelieerd aan de gemeente. 

Wij hebben op basis van het onderzoeksrapport en de uitgangspunten van de Strategiekaart 

voor gemeentelijke samenwerking “Hof in Twente” die recent door uw raad is vastgesteld, de 

conclusie getrokken dat het wenselijk is om te participeren in deze samenwerking. Daarom 

hebben wij een voorgenomen besluit genomen, hetgeen met het oog op de wettelijke 

medezeggenschap gebruikelijk is bij organisatiewijzigingen als deze. 

Met dit raadsvoorstel wordt invulling gegeven aan de consultatie van de raad over deze 

nieuwe vorm van samenwerking. Deze wijze van betrokkenheid van de raad volgt uit het 

gegeven dat het een samenwerking is in de categorie/kolom “Uitvoering”. 

Beleidsontwikkeling over het taakveld openbare ruimte blijft namelijk bij de gemeente 

ondergebracht en volledig aan gemeentelijke besluitvorming onderhevig. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

In april 2013 hebben het college van Hengelo en het dagelijks bestuur van SWB Midden 

Twente een bestuurlijke opdracht uitgezet om te onderzoeken wat ‘samenwerken dan wel 

samengaan van de uitvoeringsonderdelen van beheer en onderhoud van de openbare ruimte 

van de gemeente Hengelo en SWB kan opleveren’. Uit dat onderzoek bleek dat er voordelen 

te behalen zijn door een integrale benadering te kiezen voor uitvoeringsonderdelen van de 



-2   

gemeenten en SWB. Hierdoor ontstaat een grotere organisatorische eenheid met een 

eenduidige focus op de gezamenlijke maatschappelijke opdracht. Op basis van de 

uitkomsten van het onderzoek is in december 2013 besloten een vervolgopdracht uit te 

zetten voor het concreet uitwerken van de beoogde integratie. 

De uitkomsten en achterliggende gedachten van de bestuurlijke opdracht zijn gedeeld met 

de gemeente Hof van Twente op ambtelijk en bestuurlijk niveau. Als reactie hierop hebben 

wij als college in augustus 2014 definitief besloten dat Hof van Twente actief mee wil doen in 

dit traject. Vooral de kansrijke koppeling om in het taakveld beheer en onderhoud 

arbeidsplekken te kunnen creëren, die ruimte bieden aan vormen van participatie, wordt 

gezien als een hoofddoel voor dit traject. Verder heeft de Hof van Twente aangegeven dat 

het besluit om daadwerkelijk deel te nemen aan de nieuwe organisatorische eenheid afhangt 

van de resultaten van verdere uitwerking van het huidige onderzoek zoals nu in de 

rapportage is weergegeven. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

De huidige besturing van de gemeenschappelijke regeling (GR) SWB vindt plaats door de 

colleges van de gemeente Hof van Twente, Hengelo en Borne. De GR SWB is een 

zogenaamde college GR, die de bevoegdheden van de gemeenteraden van de deel- 

nemende gemeenten niet raakt. Dit wil overigens niet zeggen dat de raad zich niet kan 

uitspreken over de voorgestelde samenwerking. In de Strategiekaart voor gemeentelijke 

samenwerkingsverbanden is het traject “Samen Verder” opgenomen in de kolom uitvoering. 

In de strategiekaart is eveneens opgenomen dat bij een dergelijk samenwerkingsverband de 

raad wordt geconsulteerd over het voorgenomen besluit van het college. 

Met betrekking tot de juridische aspecten zijn enkele belangrijke uitkomsten uit het onder- 

zoeksrapport: 

/ Gebruik maken van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) SWB Midden Twente is de 

meest wenselijke rechtsvorm voor de nieuwe organisatie-eenheid. 

/ Vanwege de wijziging van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de Participatiewet is 

het noodzakelijk om de huidige GR SWB in formele zin aan te passen. Daarbij wordt 

voorgesteld om in de GR ook gelijk de nieuwe taak beheer en onderhoud op te nemen. 

J In het kader van de vennootschapsbelasting (VpB) geeft de integratie van de organisatie- 

eenheid in de bestaande GR een groot voordeel. Voorspelbare verliezen in de uitvoering 

van de WSW kunnen worden gebruikt ter compensatie van een eventueel positief 

resultaat op de uitvoering van het beheer en onderhoud. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

De totstandkoming van de nieuwe organisatie-eenheid dient bij te dragen aan vijf doelen: 

1. Meer participatie (mensen met afstand tot de arbeidsmarkt en burgers). 

2. Op peil houden van de dienstverlening en kwaliteit van de openbare ruimte. 

3. Het mogelijk laten zijn voor andere partijen om aan te sluiten. 

4. Kostenvoordelen realiseren. 

5. Een vitalere organisatie. 

Uitgangspunt bij deze opgave was dat de organisatie-eenheid publiekrechtelijk moest zijn en 

vanuit Hof van Twente is specifiek gesteld dat er geen nieuwe extra gemeenschappelijke 

regeling mag ontstaan als gevolg van dit traject. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De essentie van de nieuwe organisatie-eenheid komt tot uitdrukking in de missie: “Kwalitatief 

beheer en onderhoud waarbij we een meerwaarde creëren door mensen in hun kracht te 

zetten”. Beheer/onderhoud en participatie komen in deze publiekrechtelijke organisatie- 

eenheid bij elkaar en versterken elkaar. 
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Op het gebied van participatie kan de nieuwe organisatie-eenheid bij de start minimaal 11 

nieuwe arbeidsplekken in het kader van de Participatiewet realiseren. In de jaren hierna kan 

dit groeien tot minimaal 49 in 2024. Hiermee geeft de nieuwe organisatie-eenheid volledig 

invulling aan de (vertaalde) taakstelling op dit gebied. De vertaling naar aantal 

arbeidsplekken heeft plaatsgevonden op grond van het sociaal akkoord (34,3 arbeidsplekken 

voor Hof van Twente en Hengelo). 

De huidige afspraken met de gemeentebesturen en de samenleving zijn hierbij het 

uitgangspunt. Om de dienstverlening en de kwaliteit van de openbare ruimte op peil te 

houden en om in voldoende mate invulling te kunnen geven aan de leerwerkbedrijf gedachte 

is het behouden en ontwikkelen van technisch vakmanschap even essentieel als het leren 

omgaan en coachen van mensen. Het bewaken van de juiste balans tussen technisch 

vakmanschap en coachen en leren is van essentieel belang voor de nieuwe eenheid. De 

organisatie-eenheid geeft daarnaast de ruimte en faciliteert bewoners en instellingen om zelf 

een deel van de openbare ruimte te onderhouden. Dit sluit aan bij de benoemde gedachte 

van burgerparticipatie zoals opgenomen in de integrale visie op beheer openbare ruimte 

(2013). 

Taken van de nieuwe organisatie-eenheid: de organisatie-eenheid richt zich op de 

uitvoerende taken op het gebied van beheer en onderhoud, zoals groenbeheer, netheid, 

wegen, waterhuishouding, riolering, terreinelementen en sportaccommodaties. De regietaken 

over deze werkvelden blijven bij de gemeenten. Deze taken omvatten onder andere het op- 

en vaststellen van financiële en beleidskaders, het bepalen en vaststellen van 

kwaliteitsniveaus en het op- en vaststellen van meerjarenprogramma's en het toetsen op 

deze kaders. De organisatie-eenheid richt zich ook op taken van arbeidsontwikkeling en 

speelt een rol bij de instroom, ontwikkeling en uitstroom van mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt. De gemeenten vervullen bij elk stadium de rol van regievoerder. SWB verzorgt 

de diagnostisering en het begeleidingstraject, zoals de begeleiding van individuele 

arbeidsontwikkelingstrajecten en -bemiddeling. 

Huisvesting: In het rapport wordt voorgesteld om te kiezen voor één centrale huisvesting in 

Hengelo, één centrale huisvesting in Hof van Twente en een ondersteunende locatie in Borne. 

Voorgesteld wordt om in de volgende fase een business case uit te werken om de beoogde 

toekomstige huisvesting nader vorm te geven. Vooralsnog zal er dan gewerkt worden vanuit 

de bestaande huisvestingen. 

Met betrekking tot de personele aspecten zijn enkele belangrijke uitkomsten: 

J De organisatie-eenheid bestaat in totaliteit uit circa 290 medewerkers. Het personeel 

komt in dienst bij de Gemeenschappelijke Regeling SWB. Er zullen verschillende 

categorieën personeel in de nieuwe organisatie-eenheid werkzaam zijn: ambtelijk 

personeel en medewerkers vanuit WSW, WWB, Wajong en Participatiewet. 

/ Het natuurlijk verloop in de organisatie-eenheid is 84 personen tot en met 2024. Dit grote 

verloop biedt de mogelijkheid om een vitale organisatie op te bouwen met een 

evenwichtige leeftijdsopbouw. Hierbij wordt rekening gehouden met een goede balans 

tussen behoud van vakkennis en de instroom van medewerkers vanuit de 

Participatiewet. 

/ Voorgesteld wordt om uit te gaan van een werkgarantie, maar niet van een 

functiegarantie. Dit betekent dat er geen gedwongen ontslagen zullen zijn. 

J/ De betrokken ambtelijk medewerkers behouden hun status. Voor wat betreft de 

arbeidsvoorwaarden zijn er geen grote verschillen. 

J In het totale proces wordt de (bijzondere) ondernemingsraad en het (bijzonder) 

georganiseerd overleg betrokken. 



  

4.C Wat mag het kosten? 

Met betrekking tot de financiële aspecten zijn enkele belangrijke uitkomsten: 

J Uit de berekeningen van de financiële gevolgen komt het (indicatieve) beeld naar voren 

dat er significante operationele voordelen zijn te behalen. Al ingeboekt aan besparingen 

is een bedrag van € 395.000. Daarnaast kan nog een extra besparing worden 

gerealiseerd tussen de € 153.000 en de € 305.000 . Een deel van deze besparingen 

worden gerealiseerd aan de zijde van Sociale Zaken. Op basis van de eerste inbreng van 

de gemeente Hof van Twente (3,5 tot 5 arbeidsplekken in 2017) gaat het hier om € 

35.000 tot € 50.000 euro dat minder uitgegeven hoeft te worden voor uitkeringen aan 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

/ Het samenbrengen van de werven in een nieuwe werf zal een besparing kunnen opleveren 

van ongeveer € 28.000 op de exploitatielasten; echter een voorstel voor hoe dit traject 

wordt vormgegeven en moet worden gefinancierd volgt. 

J/ Het samengaan tot één identiteit/eenheid binnen de bestaande GR zal in de periode van 

2015 — 2017 leiden tot eenmalige implementatielasten van in totaal € 760.000. Dit kan 

onder andere gefinancierd worden uit de te behalen besparingen. 

J Voorgesteld wordt om de bestaande overheadkosten van de GR als basis te nemen en 

deze uit te breiden met het additioneel noodzakelijke personeel en kosten. Bij de invulling 

van de additionele overheadkosten wordt gebruik gemaakt van de mensen van de 

gemeenten en SWB, die de betreffende werkzaamheden nu ook al verrichten. 

/ Gelet op de positie van de gemeente Borne is het nodig om de “status aparte” van de 

gemeente Borne bestuurlijk en financieel te organiseren. Dit kan door binnen de GR de 

nieuwe eenheid als een zelfstandig profit center (met eigen verlies- en winstrekening) te 

beschouwen. In het volgende stadium van het project wordt dit nader uitgewerkt. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het alternatief is niet deelnemen aan de volgende fase van dit traject en een eigen traject 

opzetten om de gevolgen van de Participatiewet op te vangen. Binnen de huidige opzet van de 

gemeente Hof van Twente is dit in theorie een haalbaar alternatief. Echter, de besparingen die 

gerealiseerd kunnen worden door het vergroten van de schaal zullen niet of veel minder 

kunnen worden gerealiseerd. Bij het alternatief zal de kennis op gebied van begeleiding en 

ontwikkeling van mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt moeten worden ingekocht 

omdat in de huidige opzet van de gemeente deze kennis onvoldoende aanwezig is. 

Belangrijkste voordeel van dit alternatief is dat wij als gemeente volledige zeggenschap 

houden over het traject en de ontwikkelingen. Belangrijkste nadeel van dit alternatief is dat alle 

kennis en kunde op het gebied van begeleiding, re-integratie van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt zal moeten worden opgebouwd. Daarnaast zal ook de doorstroming naar 

reguliere ondernemingen zelf moeten worden georganiseerd. Bij dit alternatief wordt er 

onvoldoende rekening gehouden met de gevolgen van de invoering van de Participatiewet 

voor de huidige GR SWB. 

4.E Wat is het risico? 

Onlangs heeft ons college een brief aan de gemeente raad van Hengelo gestuurd waarin zij 

haar zorgen uit heeft gesproken over het stoppen van de gemeentelijke bijdrage van 

Hengelo aan de GR SWB. Het beëindigen van deze bijdrage zou moeten ingaan in 2017. De 

raad van Hengelo heeft het stoppen van de bijdrage tijdens de afgelopen behandeling van 

de bezuinigingen in Hengelo wel gehonoreerd. Maar er is een amendement aangenomen 

waarbij de verzekering is gegeven dat het stopzetten van de bijdrage van Hengelose zijde 

gecompenseerd zal worden door werkzaamheden geschikt voor de doelgroep (0.a. 

schoonmaak stadhuis) binnen de GR SWB te brengen. Hoewel deze actie het traject samen 

verder niet direct raakt, raakt het wel de financiële positie van de GR als geheel. Invulling 

van het amendement zal de effecten van het besluit mogelijk grotendeels opheffen. 



  

  

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na instemming met de uitkomsten van de fase die nu met het rapport is afgerond, wordt 

gestart met de implementatiefase (fase 3). Voor wat betreft het vervolg van het project 

Samen Verder kunnen we de volgende belangrijke besluitvormingsmomenten onder- 

scheiden. Na het huidige voorstel is de raad nog aan zet bij de aanpassing van de GR (nr. 

Besluit over fase 2 (voorliggend voorstel met consultatie raad). 

Besluit over aanpassing GR SWB (goedkeuring raad voor 1 januari 2016 obv WGR) 

Besluit over Sociaal plan (besluit colleges en DB SWB) 

Besluit over nieuwe begroting gemeente en begroting SWB (In begrotingscyclus). 

Besluit over definitieve plaatsing personeel (voor 1 november 2016). 

Formele start nieuwe organisatie-eenheid o.b.v. aangepaste GR: 1 januari 2017. 
onpoNaN 

5 COMMUNICATIE 

Op basis van de bestuurlijke opdracht is er een projectorganisatie opgezet. De project- 

organisatie bestond uit een stuurgroep, projectgroep en de werkgroepen organisatie, 

financiën, personeel, juridisch en huisvesting. De bijdragen van de werkgroepen zijn 

meerdere keren voorgelegd aan de klankbordgroepen van de afzonderlijke organisaties. In 

de klankbordgroepen is een afspiegeling van het personeel vertegenwoordigd. Ook de 

OR'en van de deelnemende organisaties zijn in verschillende bijeenkomsten bijgepraat over 

het traject Samen Verder. De stuurgroep heeft de besturen hiervan op de hoogte gebracht 

via onder andere het overleg met de betreffende portefeuillehouder en het bestuurlijk 

overleg. 

Door middel van een brief en een bijeenkomst op 23 april 2015 bij SWB Midden Twente is met 

de aanwezige raadsleden gedeeld wat de eerste (deel)resultaten en -voortgang van de 

bestuurlijke opdracht ‘Samen Verder' waren. Daarnaast vindt via dit voorstel een consultatie 

van de raad plaats zoals ook in de Strategiekaart voor samenwerking is opgenomen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

Ù de burgemeester, 
de’secretà 

     

(geanonimiseerd)

mr? 
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Ter inzage gelegde stukken Geen   
  


