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Hoofdstuk 1: Toelichting op het onderzoek 

 

Inleiding 

In het jaarplan 2007 heeft de rekenkamercommissie Oude IJsselstreek een onderzoek naar het 

beheer van openbaar groen aangekondigd. In dit rapport doet de rekenkamercommissie verslag 

van haar eerste onderzoek.  

Openbaar groen is één van de beeldbepalende kenmerken van een gemeente. Het is een 

belangrijk visitekaartje van de gemeente aan inwoners en bezoekers. De kwaliteit van het 

openbaar groen wordt voor een belangrijk deel bepaald door het op dit terrein gevoerde 

gemeentelijk beleid en beheer.  

Een belangrijk aspect binnen de uitvoering van het beheer van openbaar groen is de 

uitbesteding van specifieke activiteiten. Gemeenten kiezen steeds vaker voor uitbesteding van 

activiteiten die zij voorheen zelf uitvoerden. Overwegingen voor uitbesteding zijn 

kostenbeheersing, focus op kerntaken en inschakeling van externe expertise. In het 

groenonderhoud van Oude IJsselstreek zijn ook diverse activiteiten uitbesteed. Het onderzoek 

van de rekenkamercommissie gaat onder meer in op dit traject van uitbesteding. 

Het thema beheer en onderhoud van openbaar groen is momenteel actueel binnen de 

gemeente Oude IJsselstreek. Het college is voornemens eind 2007 het groenbeheerplan te 

actualiseren. In het te actualiseren plan wordt het gemeentelijke beleid vastgesteld en worden 

de uitgangspunten voor het beheer en onderhoud van het openbaar groen opgenomen.  

 

Doelstelling onderzoek 

De doelstelling van het voorliggende onderzoek is:  

Het verkrijgen van inzicht in efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van het beheer en 

onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Oude IJsselstreek. 

 

In dit onderzoek ligt de nadruk op de sturing en beheersing van het proces in termen van 

efficiëntie en effectiviteit. 

Effectiviteit is daarbij opgevat als de wijze waarop de gemeente sturing en toezicht op de 

doelbereiking heeft geborgd en hier in de praktijk ook naar werkt.  

De vraag naar efficiëntie richt zich primair op de procesdoelmatigheid: hoe wordt er door de 

gemeente gestuurd op de uitbesteding van het beheer en in welke mate speelt het kostenaspect 

hierbij een rol?  

Ten aanzien van beide aspecten (effectiviteit en efficiëntie) is onderzocht hoe de 

informatievoorziening hierover naar raad en college is ingevuld en hoe raad en college hun 

sturende rol vervullen. 
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Vraagstelling onderzoek  

Uit de doelstelling zijn de volgende drie centrale vragen geformuleerd: 

1) Wat is de kwaliteit van het beleid en de regelgeving t.a.v. beheer en onderhoud openbaar 

groen? 

2) Vindt de uitvoering plaats conform het beleid en de regelgeving en in welke mate geeft dit 

garanties dat de doelen worden gerealiseerd? 

3) Hoe vindt sturing en beheersing van de uitvoering plaats en op welke wijze vullen raad en 

college hierin hun bestuurlijke rol in (informatievoorziening en bijsturing)?  

 

 

Leeswijzer 

Het rapport is als volgt opgebouwd.  

In hoofdstuk 2 heeft de rekenkamercommissie (op grond van het voorliggende onderzoek) haar 

conclusies en aanbevelingen geformuleerd. Hiermee heeft de lezer in kort bestek een beeld van 

de opzet van het onderzoek en van conclusies en aanbevelingen. 

De hoofdstukken 3 tot en met 5 behandelen de onderzoeksbevindingen ten aanzien van het 

beleidsformulering (hoofdstuk 3), de uitvoering van het beleid (hoofdstuk 4) en de sturing en 

verantwoording op het niveau van de raad (hoofdstuk 5). 

Hoofdstuk 3 geeft het beleid van de gemeente Oude IJsselstreek ten aanzien van het 

onderhoud van het openbaar groen weer. Tevens wordt kort stilgestaan bij het beleid uit de 

voormalige gemeenten Gendringen en Wisch.  

Hoofdstuk 4 gaat in op de uitvoering van het openbaar groen onderhoud. Dit hoofdstuk geeft 

een overzicht van de betrokken partijen bij het onderhoud, het aanbestedingsbeleid en de 

uitvoering van dit aanbestedingsbeleid.  

Hoofdstuk 5 biedt een overzicht van de informatievoorziening aan de raad betreffende het 

openbaar groen onderhoud.  
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Hoofdstuk 2: Uitkomsten onderzoek 

 

Algemeen beeld 

De rekenkamercommissie heeft met een onderzoek naar het onderhoud en beheer van 

openbaar groen inzicht willen verkrijgen in de efficiëntie en effectiviteit van de uitvoering van 

het beheer en onderhoud van het openbaar groen in de gemeente Oude IJsselstreek. 

Het groenonderhoud in de gemeente Oude IJsselstreek is tot op heden vooral een voortzetting 

geweest van de werkwijzen in de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Het 

samenvoegen van twee gemeentelijke organisaties heeft de afgelopen jaren - ook op het terrein 

van openbaar groen - veel aandacht gevraagd. In de programmabegroting 2007 is nu een nieuw 

beleidskader voor het onderhoud en beheer van openbaar groen aangekondigd. 

Tegen deze achtergrond voerde de rekenkamercommissie het onderzoek uit.  

Op grond van het onderzoek stelt de rekenkamercommissie dat: 

o de huidige systematiek van een bepaalde minimale inzet voor structureel onderhoud, 

aangevuld met externe ondersteuning voor piekbelasting, in opzet een flexibele 

beleidsuitvoering biedt; 

o er in het proces van beheer en onderhoud van openbaar groen echter risico’s bestaan 

voor een efficiënte uitvoering; op ambtelijk niveau is de aansturing van en controle op 

onderhoudswerkzaamheden sterk persoonsafhankelijk en volledige en actuele 

bestekken zijn slechts ten dele beschikbaar;  

o de effectiviteit van het gevoerde beleid moeilijk is vast te stellen, omdat de 

doelstellingen van het beleid en specifieke keuzen in de uitvoering van het beleid (zoals 

de uitvoering van specifieke onderhoudstaken voor Wedeo) niet duidelijk zijn 

(uitgewerkt). Zo was er de afgelopen geen vastgesteld beleid voor het grondgebied van 

de voormalige gemeente Wisch en is de sociale doelstelling van het onderhoud 

openbaar groen door Wedeo niet helder; 

o mede als gevolg hiervan de kwaliteit van de informatievoorziening aan de raad 

vooralsnog onvoldoende is om goed te kunnen controleren en bijsturen op de prestaties 

van het onderhoud en beheer openbaar groen in relatie tot de kosten van het openbaar 

groen; 

o de aanbestedingsdossiers op het terrein van onderhoud openbaar groen niet op orde 

waren waardoor in het bijzonder voor de jaren 2005 en 2006 er onzekerheid is over de 

rechtmatigheid van de gevoerde aanbestedingstrajecten. Zo was bijvoorbeeld niet vast 

te stellen of wel meervoudig is aanbesteed.  
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Conclusies per onderzoeksvraag 

In het onderstaande beantwoordt de rekenkamercommissie de centrale vragen van het 

onderzoek met een aantal conclusies per onderzoeksvraag.  

 

Vraag 1 

Wat is de kwaliteit van het beleid en de regelgeving t.a.v. beheer en onderhoud openbaar 

groen? 

 

De afgelopen jaren was geen volledig en actueel beleidskader voor beheer en onderhoud groen 

voorhanden. 

Op basis van de Wet algemene regels herindeling kunnen gemeenten na een herindeling voor 

een termijn van twee jaar het beleid aanhouden dat in de voormalige gemeenten geldend was. 

In de afgelopen twee jaar is op het grondgebied van voormalige gemeente Gendringen het 

beleid van de voormalige gemeente geldend geweest. In de gemeente Wisch was geen 

beleidskader voorhanden. Dit houdt in dat er voor het groenbeheer op het grondgebied van de 

voormalige gemeente Wisch feitelijk geen beleid van toepassing was.  

Inmiddels is de termijn van twee jaar na de gemeentelijke herindeling verstreken. De gemeente 

heeft echter tot op heden geen nieuw beleid vastgesteld. Dit houdt in dat met ingang van 2007 

er formeel geen beleid is voor groenonderhoud en dat de raad geen gedegen basis heeft voor 

sturing en controle op het openbaar groen onderhoud in de gemeente Oude IJsselstreek. 

 

Een nieuwe beleidsnota is aangekondigd voor de tweede helft van 2007. Een 

meerjarenoverzicht van te verschijnen nieuw beleid is echter niet met de raad gecommuniceerd. 

Een nieuw beleidsplan voor groenbeheer, die voorlopig de naam Groenbeheer- en 

groenbeleidsplan draagt, is in de programmabegroting 2007 aangekondigd en zal – naar 

verwachting eind 2007 – ter behandeling aan de raad worden voorgelegd.  

Er speelt hier echter een breder probleem als het gaat om de kaderstellende rol van de raad. 

De gemeente Oude IJsselstreek moet op veel terreinen nieuw beleid ontwikkelen en vaststellen, 

maar kan dat niet allemaal tegelijk. Daarom ligt het voor de hand dat de raad daarin een 

sturende rol vervult door een agenda voor meerdere jaren vast te stellen, waarin is opgenomen 

wanneer welke nieuwe beleidskaders door de raad kunnen worden behandeld. Deze meerjarige 

agenda ontbreekt echter.   

 

De programmabegrotingen 2006 en 2007 bevatten op onderdelen meetbare beleidsmatige 

doelstellingen ten aanzien van het beheer en onderhoud openbaar groen.  

Ondanks het ontbreken van een integraal beleidskader, zijn in de programmabegroting 2007 

wel beleidsdoelstellingen voor groenonderhoud opgenomen. Deze zijn deels uitgewerkt in 

meetbare termen (zoals kwaliteitsniveaus per gebiedsfunctie en een 

inwonertevredenheidscijfer), waardoor de raad een idee krijgt van wat hij van het groenbeheer 

in dit jaar kan verwachten.  
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Vraag 2 

Vindt de uitvoering plaats conform het beleid en de regelgeving en in welke mate geeft dat 

garanties dat de doelen worden gerealiseerd? 

 

De uitvoering in drie uitvoeringsvormen is logisch en in opzet flexibel, maar niet duidelijk 

uitgewerkt. 

De uitvoering van het groenbeheer en –onderhoud vindt plaats in drie uitvoeringsvormen. Deze 

verdeling in drie uitvoeringsvormen is op zich logisch. De eigen gemeentelijke teams en Wedeo 

verrichten het grootste deel van het standaard onderhoud, waarbij een externe partij kan 

worden ingeschakeld voor piekbelasting en eventueel achterstallig onderhoud.  

Wedeo is mede ingeschakeld vanuit een sociale doelstelling (Wet sociale werkvoorziening), 

maar deze doelstelling is niet specifiek uitgewerkt voor het groenonderhoud in Oude 

IJsselstreek. Met andere woorden, wat de inzet van Wedeo bij het groenonderhoud specifiek 

zou moeten opleveren op sociaal vlak, is niet expliciet gemaakt.  

Met de externe partij is een regiecontract overeengekomen waarmee in principe een flexibele 

inzet van de externe partij wordt beoogd. De overeenkomst vermeldt echter niet expliciet dat de 

gemeente niet verplicht is een minimum aantal uren af te nemen en tevens zijn geen afspraken 

gemaakt over een maximum aantal te leveren manuren, indien de behoefte daarnaar mocht 

bestaan. Hierdoor is onzeker in welke mate de overeenkomst met de externe partij flexibiliteit in 

de uitvoering van het onderhoud openbaar groen biedt.  

 

Het is onduidelijk in hoeverre het groenbeheer en –onderhoud conform het beleid wordt 

uitgevoerd. 

Het is niet goed te beoordelen of de uitvoering van het groenbeheer en –onderhoud voldoet aan 

het beleid omdat er geen uitgewerkt volledig, actueel beleidskader is. Veel uitvoering vindt 

plaats aan de hand van de ervaring van eigen medewerkers en oude bestekken. Zo zit het 

gewenste operationele kwaliteitsniveau voor een groot deel “in de hoofden” van de 

medewerkers van Gebiedsbeheer.  

Er is geen duidelijke gemeentelijke regie ten aanzien van het externe bedrijf en Wedeo en er is 

geen systematische controle aan de hand van actuele bestekken of beleidsuitgangspunten.  

Omdat het externe bedrijf al enige ervaring heeft binnen de gemeente Oude IJsselstreek en 

Wedeo jaarlijks zijn deel van het onderhoud pleegt, weten deze uitvoerders grotendeels wat 

moet worden gedaan en hoe hoog het verwachtingspatroon van de gemeente is. Voor een 

nieuwe uitvoerder is het veel moeilijker om te weten welke activiteiten en kwaliteitsniveaus 

worden verwacht, omdat slechts voor een deel volledige / actuele bestekken beschikbaar zijn.  
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De aanbestedingstrajecten voor het groenonderhoud zijn niet alle transparant en controleerbaar 

en voldoen ook niet alle aan de geldende aanbestedingsregels. 

Uit het onderzoek blijkt dat de uitbestedingsbestekken in 2005 en 2006 niet voldoende 

transparant maakten welke werkzaamheden de gemeente precies wil uitbesteden. Op basis van 

eerdere ervaringen hadden sommige bedrijven voldoende aangrijpingspunten om een offerte uit 

te brengen. ‘Nieuwe’ potentiële opdrachtnemers worden hierdoor echter op een achterstand 

gezet.  

De selectie van de uiteindelijke opdrachtnemer is op basis van de ter beschikking gestelde 

aanbestedingsdossiers niet transparant. Er is voor de jaren 2005 en 2006 geen of geen volledig 

aanbestedingsdossier aangetroffen, hoewel dit wel in de nota “Oude IJssel, geld als water” is 

voorgeschreven.  

Dat de uitbesteding van de werkzaamheden conform de geldende kaders wordt uitgevoerd, 

heeft de rekenkamercommissie om die reden niet kunnen vaststellen. 

 

Vraag 3 

Hoe vindt sturing en beheersing van de uitvoering plaats en op welke wijze vullen raad en 

college hierbij hun bestuurlijke rol in? 

 

 

Sturing en beheersing van de uitvoering ligt vooral op ambtelijk niveau. 

De beheersing van het onderhoud openbaar groen ligt vooral op ambtelijk niveau.  

Doordat de feitelijke aansturing sterk bij de afzonderlijke gebiedsbeheerders ligt, en hiervoor geen 

richtlijnen bestaan, is de kwaliteit van deze aansturing persoonsafhankelijk. Overigens wijst het 

onderzoek niet uit dat de gebiedsbeheerders de externe uitvoerders inhoudelijk gezien slecht 

aansturen.   

 

 

Verantwoording aan de raad is weinig inzichtelijk 

Hoewel de verantwoordingsdocumenten (bestuursrapportages en jaarstukken) op het terrein van 

groenbeheer en –onderhoud jaarlijks verbeteren, is de financiële en beleidsmatige verantwoording 

aan de raad op onderdelen niet helder. Grote verschillen tussen raming en realisatie worden niet 

consequent en duidelijk verklaard en de meerjarige ontwikkeling van kosten van groenbeheer is 

evenmin toegelicht. Ook is er geen verantwoording op effectindicatoren die in de programmabegroting 

zijn opgenomen ten aanzien van het groenonderhoud. 
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Aanbevelingen 

 

In aansluiting op de bovenstaande conclusies, formuleert de rekenkamercommissie vijf aanbevelingen 

met het oog op een voor de raad beter stuurbaar beleid voor groenonderhoud in de gemeente Oude 

IJsselstreek.  

De rekenkamercommissie heeft bij het formuleren van aanbevelingen zoveel mogelijk rekening 

gehouden met het feit dat de raad in de tweede helft van 2007 een nieuwe beleidsnota op het gebied 

van groenbeheer- en onderhoud zal ontvangen.  

De meeste aanbevelingen zijn inhoudelijk geadresseerd aan het college van B&W. De 

rekenkamercommissie legt de onderstaande aanbevelingen echter voor aan de raad. Het is 

uiteindelijk aan de raad om te bepalen in hoeverre hij met de onderstaande aanbevelingen wenst in te 

stemmen. 

 

 

Aanbeveling 1 

Zorg dat de raad keuzemogelijkheden heeft bij nieuw beleid. Daarmee wordt de raad een eigen 

afweging geboden. 

 

Eind 2007 ontvangt de raad een nieuw beleidskader voor onderhoud en beheer van openbaar groen. 

Om de kaderstellende rol van de raad bij het vaststellen van nieuw beleid te faciliteren, beveelt de 

rekenkamercommissie aan om de raad verschillende scenario’s voor te leggen. Scenario’s kunnen 

variëren op de te hanteren kwaliteitsniveaus voor verschillende gebiedsfuncties en de mate waarin 

gebruik wordt gemaakt van onderhoudsarme groenvoorzieningen. Om een weloverwogen keuze uit 

deze scenario’s mogelijk te maken, moet per scenario ook een globaal inzicht in de bijbehorende 

meerjarige financiële gevolgen worden verschaft. 

 

Ten aanzien van de toekomstige rol van Wedeo in het groenbeheer en –onderhoud beveelt de 

rekenkamercommissie aan dat de sociale doelstelling van Wedeo inzake het groenonderhoud in de 

gemeente Oude IJsselstreek helder wordt gemaakt. Hierdoor wordt een duidelijke kosten-

batenafweging mogelijk voor de raad.  

 

 

Aanbeveling 2 

Raad, geef aan wanneer u nieuwe beleidsnota’s tegemoet wilt zien. 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek moet voor de relatief jonge gemeente op meerdere terreinen 

nieuw beleid vaststellen, waaronder die voor groenbeheer. Teneinde de raad vroegtijdig inzicht te 

verschaffen in de agendering van deze nota’s, beveelt de rekenkamercommissie aan dat de raad 

aangeeft wanneer zij van het college nieuwe beleidsnota’s op de diverse terreinen verwacht. In 

aansluiting hierop kan het college van B&W vervolgens voor de gemeenteraad een meerjarig 

overzicht opstellen van te verschijnen beleidsnota’s op de diverse terreinen van beleid en 

bedrijfsvoering. 
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Aanbeveling 3 

Draag zorg voor uitwerking van nieuw beleid in consistente, volledige en actuele bestekken. 

Zodra de raad nieuw beleid voor het groenbeheer en –onderhoud heeft vastgesteld, is het van belang 

dat de hierin opgenomen beleidsuitgangspunten worden vertaald in volledige en actuele bestekken. 

Daarom beveelt de rekenkamercommissie aan zo spoedig mogelijk de huidige bestekken te herijken 

en aan te vullen, rekening houdend met het nieuwe beleid. 

In het verlengde hiervan is het van belang dat ook duidelijke instructies worden gemaakt voor de 

ambtelijke aansturing van en toezicht op eventuele externe uitvoerders van groenonderhoud. 

 

 
Aanbeveling 4  

Zie toe op strikte naleving van aanbestedingsregels. 

Het voorliggende onderzoek liet verschillende onregelmatigheden zien in de uitvoering van het 

gemeentelijk aanbestedingsbeleid. Vanuit oogpunt van rechtmatigheid en vanuit oogpunt van een 

betrouwbare overheid is het van belang dat het college van B&W strikt toeziet op de naleving van de 

geldende aanbestedingsregels. Daarom beveelt de rekenkamercommissie het college van B&W aan 

om de naleving van geldende aanbestedingsregels strikt te bewaken en de dossiervorming rond 

aanbestedingstrajecten op orde te brengen. 

 

 

Aanbeveling 5  

Investeer in de kwaliteit van verantwoordingsinformatie.  

Voor de raad, maar ook voor het college van B&W zelf, is het van belang dat zij tussentijds en 

achteraf inzicht hebben in de uitvoering van het groenbeheer en –onderhoud. Is er gedaan wat 

gedaan moest worden? Heeft dit opgeleverd wat we ervan hadden verwacht? En, is dit gerealiseerd 

binnen het budget dat we wilden besteden? 

Deze vragen zijn nu vaak niet goed te beantwoorden aan de hand van de huidige 

verantwoordingsinformatie in het kader van de reguliere P&C-cyclus. Daarom beveelt de 

rekenkamercommissie het college van B&W aan om de beleidsmatige en financiële ontwikkeling van 

het groenbeheer en -onderhoud – meer dan nu het geval is – voor de raad inzichtelijk te maken. Met 

name die informatie betreffende de confrontatie tussen planning en realisatie (in prestaties én 

financiën). 
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Hoofdstuk 3: Groenonderhoud: het beleid  

 

3.1 Geschiedenis groenonderhoud gemeente Oude IJsselstreek 

De gemeente Oude IJsselstreek is het resultaat van de gemeentelijke herindeling van de 

voormalige gemeenten Gendringen en Wisch. Deze gemeentelijke herindeling is per 1 januari 

2005 in werking getreden. Tot het moment van samenvoeging beschikte de gemeenten ieder 

over hun eigen groenbeleid. In tabel 3.1 is een overzicht gegeven van de beleidsdocumenten 

van beide voormalige gemeenten: 

 

Voormalige gemeente Gendringen 

Naam document Jaar Inhoud 

Groenbeleidsplan 2001 Dit plan bevat de beleidsmatige uitgangspunten van het 

groenonderhoud en –beheer in de voormalige gemeente Gendringen. 

Doel van het plan is ‘…het behouden en verbeteren van de kwaliteit van 

openbaar groen en waardoor een bijdrage wordt geleverd aan het 

welzijn van de inwoners van de gemeente Gendringen.’
1
 Dit plan heeft 

een looptijd van tien jaar. In het beleidsplan wordt het onderhoud in vier 

verschillende beheertypen onderscheiden: 

1. Intensief: winkelcentra, gemeentehuis, kerkpleinen, 

bejaardenhuizen, etc.; 

2. Aandacht: onderwijsinstellingen, speelterreinen, entrees naar de 

dorpen, bedrijfsterreinen; 

3. Normaal: woonwijken; 

4. Extensief: ecologische zones, randen van dorpen, bermen van 

hoofdontsluitingswegen. 

Groenstructuurplan 2001 Het groenstructuurplan is opgesteld met het volgende doel: ‘Het 

groenstructuurplan dient als sturingsinstrument voor de inrichting en 

ontwikkeling van het openbare groen.’
2
 Voor vier kernonderdelen 

(ruimtelijke samenhang, recreatie en sportmogelijkheden, 

natuurwaarden en esthetische kwaliteiten) is een schets van de 

structuur gemaakt, een analyse en planvoorstellen. 

Geactualiseerd groenbeheerplan 2001 De actualisatie was een doorvertaling van het groenbeleidsplan en 

groenstructuurplan (= de visie op de openbare ruimte) naar de 

uitvoering van het dagelijks beheer. In het plan werd tevens een 

financieel kader geschetst. Ook werd hierin een samenvatting 

opgenomen van het groenbeleidsplan en groenstructuurplan. 

Snoeibestek Bomen Gemeente 

Gendringen 

2002 Het snoeibestek Bomen is een bestek conform de Standaard RAW 

Bepalingen. Het geeft een overzicht van de diverse vereiste 

onderhoudsniveaus en de resultaatsverplichting. Dit bestek heeft 

                                                 
1
 Groenbeleidsplan gemeente Gendringen, pag. 1.  

2
 Groenstructuurplan gemeente Gendringen, pag. 1. 
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gediend als uitgangspunt voor de aanbesteding, waarvan het 

inschrijvingsbiljet is toegevoegd achter het bestek.  

Bestek Beeldkwaliteit Groenbeheer 

Gemeente Gendringen, kernen 

Gendringen en Megchelen 2003-

OBW-01 

2003 Het bestek beeldkwaliteit geeft een opsomming van het besteks 

postnummer, de bijbehorende omschrijving de onderhoudseenheid 

(bijvoorbeeld per week of m2) en de hoeveelheid resultaatsverplichting. 

Daarnaast zijn er nog de prijs per eenheid in euro en totaal bedrag in 

euro opgenomen als kop, maar deze zijn niet ingevuld.  

Nota van inlichtingen: Het 

onderhouden van de 

groenvoorzieningen in de openbare 

ruimte van de gemeente Gendringen. 

2003 De nota van inlichtingen beschrijft de wijzigingen in het bestek. Er is 

een extra post onkruid vrijmaken beplantingsvak toegevoegd vanwege 

de onderhoudsachterstand.  

Normbladen beeldkwaliteit gemeente 

Gendringen, behorend bij bestek 

2003-OBW-01 

2003 De normbladen geven aan de hand van foto’s van type groen per 

onderhoudsniveau (intensief, aandacht, etc.) het bijbehorende 

specifieke onderhoud weer; de onkruidbeheersing, snoeien en randen. 

Voormalige gemeente Wisch 

Naam document Jaar  Inhoud 

Groenstructuurvisie 2000 In de structuurvisie is een globale inventarisatie gemaakt van de 

groenstructuur. Aan de hand van aanbevelingen en adviezen zijn meer 

concrete maatregelen genoemd. Er wordt een onderscheid aangebracht 

in de vier zones van onderhoud en welke gebieden dit betreft in de 

kernen. Tevens is een visie op het openbaar groen opgenomen; “Door 

middel van een doelmatige inrichting en functioneel beheer worden de 

diverse kwaliteiten van openbaar groen versterkt.
3
”  Dit document is niet 

vastgesteld door de raad. 

Tabel 3.1: Overzicht beleidskader voormalige gemeenten Gendringen en Wisch 

 

Uit bovenstaande tabel valt af te leiden dat de gemeente Gendringen beschikte over een 

uitgebreidere beleidskader dan de gemeente Wisch. Binnen de gemeente Gendringen was de 

relatie tussen de algemene beleidskaders en de specifieke uitvoeringskaders als volgt:  

1) groenbeleidsplan, dit bevat de beleidsdoelstellingen en beleidsmatige uitgangspunten; 

2) groenstructuurplan, dit bevat de concrete doorvertaling van de beleidsdoelstellingen en 

uitgangspunten naar uitvoeringsniveau en de fysieke indeling van de kwaliteitsniveaus in 

onderhoud in de gemeente; 

3) groenbeheerplan, het plan dat op gedetailleerd niveau richting geeft aan de dagelijkse 

uitvoering van het onderhoud.  

                                                 
3
 Wischel werking; groenstructuurvisie Gemeente Wisch, oktober 2000, pag. 17. 
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De beide gemeenten Gendringen en Wisch hanteerden wel een soortgelijke indeling van 

onderhoudsniveaus, zie hiervoor onderstaande tabel. 

Gendringen Wisch 

Zone I, intensief, winkelcentra, gemeentehuis, 

kerkpleinen, bejaardenhuizen, etc. 

Zone 1, centrum zone, met een hoge intensiteit van 

beheer 

Zone II, aandacht, onderwijsinstellingen, speelterreinen, 

entrees naar de dorpen, bedrijventerreinen. 

Zone 2, middenzone, met een matige intensiteit van 

beheer 

Zone III, normaal, woonwijken. Zone 3, maatwerk zone, met speciaal beheer i.v.m. 

bijzondere functies 

Zone IV, extensief, ecologische zones, randen van 

dorpen, bermen van hoofdontsluitingswegen 

Zone 4, natuurtechnische zone, met een extensief 

beheer 

Tabel 3.2: Overzicht onderhoudsniveaus in de voormalige gemeenten Gendringen en Wisch 

 

  

Figuur 3.1: Voorbeelden van functiegebieden  

(links omgeving gemeentehuis <Varsseveld> – niveau intensief)  

(rechts berm van hoofdontsluitingsweg – niveau extensief) 

 

De belangrijkste wijzigingen in het beleid hebben voornamelijk in 2003 plaats gevonden in de 

gemeente Gendringen. Door een extern bureau is destijds een actualisatie van het 

groenbeheerplan opgesteld, evenals het eerder genoemde groenstructuurplan en 

groenbeleidsplan.  
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3.2 Inventarisatie beleidskader groenonderhoud 

 

Door de gemeente Oude IJsselstreek zijn geen beleidsnota’s opgesteld voor het openbaar 

groen onderhoud. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente niet in staat is geweest om kort na 

de herindeling voor alle beleidsterreinen nieuw beleid te formuleren. De Wet Algemene regels 

herindeling (ARHI) biedt heringedeelde gemeenten de mogelijkheid dat het bestaande beleid 

van de gemeenten tot uiterlijk twee jaar na herindeling van kracht blijven.
4
 Aangezien de 

gemeente Oude IJsselstreek het eerdere groenbeleid niet vervallen heeft verklaard, is dit beleid 

van 2005 tot en met 2006 van kracht geweest.
5
  

Dit onderzoek richt zich op de periode 2005 en 2006. In deze periode was het beleid van de 

gemeenten Gendringen dus, door het ontbreken van nieuw beleid, van kracht op het 

grondgebied van de voormalige gemeente Gendringen. In de voormalige gemeente Wisch is 

geen door de raad vastgesteld beleid aangetroffen, wat betekent dat voor dit gebied ook in de 

periode 2005-2006 geen beleidskader voorhanden was.  

Naast dat beleid in beleidsnota’s kan zijn vastgelegd, wordt ook beleid in de 

programmabegroting vast gelegd. Het beleidskader voor groenonderhoud in de gemeente Oude 

IJsselstreek is dus neergelegd in de jaarlijkse programmabegroting en in enkele nota’s uit de 

voormalige gemeente Gendringen. In de voorgaande paragraaf is het beleid van de voormalige 

gemeenten Gendringen en Wisch reeds behandeld. In deze paragraaf zal het beleid van de 

gemeente Oude IJsselstreek zoals dat geformuleerd is in de programmabegrotingen worden 

behandeld.  

 

Programmabegroting 2005-2008 

De programmabegroting 2005-2008 van de gemeente Oude IJsselstreek behandelt het 

openbaar groen in programma 9 Leefbaarheid wijken en kernen en paragraaf Onderhoud 

kapitaalgoederen. In het programma worden algemene doelen geformuleerd voor leefbaarheid: 

- Voorwaardenscheppend beleid voeren, zodat het voorzieningenniveau en de 

sociale infrastructuur in zowel de kleine als de grotere kernen minstens kan worden 

gehandhaafd op het huidige niveau;  

- Bevorderen van de betrokkenheid van de bewoners door een goede communicatie 

per kern over leefbaarheid, waarbij de bewoners tevens een stuk 

verantwoordelijkheid krijgen in het behoud, herstel en ontwikkelen van de 

leefbaarheid in de eigen kern; 

- Per kern de kwaliteit van de openbare ruimte minstens op het huidige niveau 

waarborgen. 

                                                 
4
 Wet AHRI, Hoofdstuk V, artikel 28. 

5
 Daarbij geldt dat het beleid van elk van de voormalige gemeenten alleen van kracht is 

geweest op het eigen voormalig grondgebied.  
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De laatste doelstelling is geconcretiseerd in een activiteit voor openbaar groen, namelijk dat de 

kwaliteit van de (speel)voorzieningen, aankleding van de wijk, groen, verlichting enzovoort 

minstens het niveau van 6 op de schaal van de leefbaarheidsmonitor behaald
6
. Deze activiteit is 

echter eerder als resultaat geformuleerd dan als activiteit zelf. 

In de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen geeft de gemeente aan dat er beheerplannen 

dienen te worden opgemaakt voor onder andere openbaar groen, waaronder ook bomen. Dit is 

verder uitgewerkt: “In 2005 zullen ten aanzien van de hiervoor onder a t/m h genoemde 

onderwerpen de nodige werkzaamheden uitgevoerd moeten worden, waarbij per onderwerp 

bestaande plannen en anderszins geïnventariseerde gegevens worden samengebracht tot 

meerjarige beheersplannen.”
7
  

 

Programmabegroting 2006-2009 

In de programmabegroting 2006-2009 van de gemeente Oude IJsselstreek komt het onderhoud 

en beheer van het openbaar groen zowel in een programma als in een paragraaf aan de orde. 

 

Programma 5: Leefbaarheid wijken en kernen 

Groenonderhoud wordt in dit programma genoemd als aspect van kwaliteit van de openbare 

ruimte dat moet bijdragen aan een leefbaar klimaat in de wijken en kernen van Oude 

IJsselstreek. 

 

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen (waaronder openbaar groen) 

De paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen legt uit dat in het onderhoud openbaar groen wordt 

gewerkt met vier kwaliteitsniveaus. Deze niveaus worden toegelicht en worden – conform de 

kwaliteitsniveaus uit de voormalige gemeente Gendringen - gekoppeld aan specifieke functies. 

De kwaliteitsniveaus zijn als volgt geformuleerd
8
: 

Niveau 1 = Intensief winkelcentra, gemeentehuis, kerkpleinen, verzorgingstehuis 

Niveau 2 = aandacht onderwijsinstellingen, speelterreinen, entrees naar dorpen, bedrijfsterreinen 

Niveau 3 = normaal woonwijken 

Niveau 4 = extensief ecologische zones, randen van dorpen, bermen van hoofdontsluitingswegen  

Tabel 3.3: Overzicht kwaliteitsniveaus onderhoud Gemeente Oude IJsselstreek 

 

                                                 
6
 Programmabegroting Oude IJsselstreek 2005-2008, pag. 36. 

7
 Programmabegroting Oude IJsselstreek 2005-2008, pag. 92.  

8
 Programmabegroting Oude IJsselstreek 2006, pag. 72 
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Ook worden enkele specifieke prestaties voor het jaar 2006 genoemd, zoals; 

- In normale omstandigheden moet het gewenste aangegeven onderhoudsniveau met 

de huidige bezetting en beschikbare middelen (peildatum juli 2005) gehaald kunnen 

worden.  

- … In het buitengebied bij het boomonderhoud is wel sprake van achterstalligheid. 

Er is een groot bestand van Amerikaanse eiken die veel onderhoud vragen, echter 

waarop de huidige bezetting van de ploeg niet is afgestemd, We lopen hiervoor bij 

de voor- en najaarsstormen wel enig risico (Wische deel). Er zal een plan worden 

opgesteld voor het beheer van de bomen.
9
  

 

Programmabegroting 2007-2010 

In de programmabegroting 2007-2010 is het onderhoud openbaar groen in een ander 

programma ondergebracht, namelijk in programma 2 Wonen en werken. 

 

Programma 2: Wonen en werken 

De programma-indeling is in 2007 veranderd ten opzichte van 2006. Het product 

groenvoorzieningen is in de programmabegroting 2007 ondergebracht onder het programma 

Wonen en werken. 

Het voorgenomen beleid ten aanzien van groenonderhoud wordt binnen dit programma 

inhoudelijk niet nader toegelicht. 

 

Paragraaf 3: Onderhoud kapitaalgoederen (waaronder openbaar groen) 

In de paragraaf wordt uitgebreid gerapporteerd over beoogde prestaties en effecten in het 

groenonderhoud voor de periode 2007-2010. Het groenbeleidsplan, het groenstructuurplan en 

het geactualiseerde groenbeheerplan van de voormalig gemeente Gendringen worden 

gepresenteerd als documenten op basis waarvan de afgelopen jaren feitelijk is gewerkt. Deze 

plannen zijn in 2001 opgesteld. 

                                                 
9
 bron: Programmabegroting Oude IJsselstreek 2006, pag. 72.  
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Ten aanzien van het kapitaalgoed Openbaar groen is een hoofddoelstelling van beleid 

opgenomen. Aan deze doelstellingen zijn drie prestaties gekoppeld, voorzien van financiële 

gevolgen. Dit is als volgt geformuleerd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.2: Overzicht doelstelling en beoogde prestaties Openbaar groen (bron: programmabegroting 2007, pagina 132) 

 

Op basis waarvan het openbaar groen beheer in 2007 gaat geschieden, wordt uit de paragraaf niet 

duidelijk. In 2007 is de mogelijkheid die de ARHI biedt, niet meer van toepassing, het beleid van 

Gendringen en Wisch is hierdoor niet meer geldend.  

 

Door de gemeente wordt aangegeven dat er nog gewerkt wordt aan de hand van de 

beleidsdocumenten uit de voormalige gemeenten. De raad is hierover in april 2005 door middel van 

een presentatie geïnformeerd, en heeft toen der tijd kennis kunnen nemen van de systematiek van het 

beheer van het openbaar groen in de gemeente. De documenten van de gemeenten Gendringen en 

Wisch zijn ineen gestoken, waarbij de terminologie van de gemeente Gendringen is aangehouden. 

Het beleid bestaat hierdoor naast de programmabegroting uit drie documenten; beleidsplan, 

structuurplan en het beheerplan van de gemeente Gendringen. Hoewel in de gehele gemeente Oude 

IJsselstreek (mede) op grond van deze plannen is gewerkt in 2005 en 2006, zijn deze plannen feitelijk 

niet van toepassing op het grondgebied van de voormalige gemeente Wisch. De Wet algemene regels 

herindeling bepaalt dat de raad in de twee jaar na de datum van herindeling het beleid van één 

voormalige gemeente voor het gehele grondgebied van de nieuwe gemeente geldend kan verklaren. 

Dit is echter – voor zover op beschikbaar gestelde dossiers kon worden vastgesteld – niet gebeurd. 

 

Bij de herindeling is de discussie gevoerd of de beeldbestekken van de gemeente Gendringen 

dienden te worden voortgezet, maar omdat dit mogelijk een scheef beeld in de gemeente zou geven 

(in de gebieden van het beeldbestek zeer goed onderhouden in andere mogelijk niet) en de 

vermindering van de ambtelijke capaciteit, is het besluit genomen niet verder te gaan met de 

beeldbestekken. 

 

 

Duurzaam veiligstellen en ontwikkelen van 

kwalitatief hoogwaardige groenstructuur en het 

bevorderen van een aantrekkelijke groene woon-
en werkomgeving als karakteristieke kwaliteit van 

de vitale plattelandsgemeente Oude IJsselstreek.

Opstellen Groenbeheerplan (2007)

Uitvoeren planmatig onderhoud (2007-2010)

Herstel en renovatie groen (2007)

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen? Wat mag dat kosten?

Binnen budget

PM

€ 200.000
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3.3 Toetsing beleidskader groenonderhoud 

 

 

De rekenkamercommissie gaat ervan uit dat de raad duidelijk aanwijsbare kaders voor het onderhoud 

openbaar groen heeft vastgesteld. 

 

In de jaren 2005 en 2006 is het artikel 28 van de Wet algemene regels herindeling (ARHI) van 

toepassing geweest op de gemeente Oude IJsselstreek. Deze jonge gemeente heeft daardoor in de 

eerste twee jaar voor het groenonderhoud – voor wat betreft de voormalige gemeente Gendringen – 

het oude beleidskader gehanteerd.  

Met ingang van 2007 is de Wet ARHI niet meer van toepassing. Hierdoor is in zekere zin een 

‘beleidsleegte’ ontstaan. Er is immers nog geen nieuw beleidskader vastgesteld door de raad van 

Oude IJsselstreek. Een beleidsplan voor groenbeheer (dit draagt voorlopig de naam groenbeheer- en 

groenbeleidsplan) is in de programmabegroting 2007 aangekondigd en zal – naar verwachting eind 

2007 – ter behandeling aan de raad worden voorgelegd.  

In de programmabegrotingen 2006 en 2007 zijn kaders ten aanzien van het groenonderhoud gesteld, 

deels in het betreffende programma (die weliswaar verschuiven van jaar tot jaar) maar vooral in de 

paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen, deze bevat een herkenbare kaderstelling op beleidsmatig 

niveau.  

 

De rekenkamercommissie gaat ervan uit dat beoogde prestaties en effecten van het onderhoud 

openbaar groen zoveel mogelijk specifiek, meetbaar en tijdgebonden zijn geformuleerd. 

 

De door de gemeente Oude IJsselstreek geformuleerde prestaties en effecten zijn met name in de 

programmabegroting 2007 doorvertaald in de drie W- vragen (Wat willen we bereiken, Wat gaan we 

daar voor doen, Wat mag dat kosten?). In de programmabegroting 2007 zijn beoogde prestaties en 

effecten – op onderdelen – ook specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd.  

Zo zijn prestatiedoelstellingen geoperationaliseerd naar specifieke activiteiten voor het jaar 2007. 

Voorbeelden hiervan zijn het opstellen van een groenbeheerplan, het renoveren van Kernspark en het 

uitvoeren van planmatig onderhoud.  

Als effectindicator is een rapportcijfer opgenomen voor de tevredenheid van burgers over het 

openbaar groen. Deze is als volgt (tijdgebonden) in de programmabegroting opgenomen; 

 

Effectindicator Norm/nulmeting 2007 2008 2009 2010 Bron 

Tevredenheid burgers over 

het openbaar groen 

6,5 (2006) 6,5 6,5 6,5 6,5 Benchmark:  

Staat van de gemeente 

 

Tabel 3.4: effectindicator openbaar groen (bron: programmabegroting 2007, pagina 133) 
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In de programmabegroting 2006 is van het openbaar groen minder uitwerking in specifieke, meetbare 

en tijdgebonden termen opgenomen. In de programmabegroting 2006 zijn echter wel concrete 

kwaliteitsniveaus van onderhoud genoemd. Deze kwaliteitsniveaus zijn gekoppeld aan specifieke 

gebiedsfuncties. 

 

Verder zijn geen (geldende) beleidsdocumenten beschikbaar ten aanzien van openbaar groen.  

 

 

3.4 Beleidsontwikkeling in 2007  

 

Door de gemeente Oude IJsselstreek is inmiddels een concept groenbeheer- en groenbeleidsplan 

opgesteld. De verdere procedure omtrent dit concept plan is door de toegenomen maatschappelijke 

aandacht voor bomen vertraagd. Het plan was eveneens al binnen het college behandeld, maar is na 

een motie van de raad over versterking van aandacht voor bomen stilgelegd.  

De insteek van het plan was om het onderhoud eenvoudiger en daarmee goedkoper te maken. Om de 

verhoogde prioriteit en aandacht voor bomen te onderstrepen, wordt tevens een bomenbeleidsplan 

opgesteld. 

 

Communicatie met de raad over nieuw beleid gemeente Oude IJsselstreek 

In de programmabegroting is de raad voor groenonderhoud een nieuw groenbeheerplan in het 

vooruitzicht gesteld voor 2007. Ook op andere beleidsterreinen worden in deze begroting nieuwe 

plannen en nota’s aangekondigd. Er is echter geen meerjaren agenda voor nieuw beleid met de raad 

gecommuniceerd waarin een planningsoverzicht is gepresenteerd van agendering van nieuwe 

beleidskaders voor de jonge gemeente Oude IJsselstreek op de diverse beleidsterreinen  
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Hoofdstuk 4: Groenonderhoud: de uitvoering 

 

In dit hoofdstuk wordt het proces van de uitvoering van het openbaar groen onderhoud beschreven. In 

paragraaf 4.1 is weergegeven hoe de gemeentelijke organisatie voor groen onderhoud is opgezet en 

zijn de externe partijen weergegeven. Vervolgens worden de werkwijze en aanbesteding behandeld. 

 

4.1 Beschrijving proces van uitvoering groenonderhoud 

 

Het onderhoud van openbaar groen beheer wordt in beginsel door drie partijen uitgevoerd;  

1) de gemeentelijke onderhoudsteams; 

2) het Werkvoorzieningschap Doetinchem en Omstreken (Wedeo) en;  

3) een derde partij die jaarlijks via aanbesteding wordt gecontracteerd.  

 

De gemeente Oude IJsselstreek heeft voor deze methode gekozen om zo met de eigen bezetting 

(een groot deel van) het standaard onderhoud te verrichten, waarbij in de piekperiode een beroep 

wordt gedaan op externe ondersteuning voor het extra onderhoud. Wedeo verricht naast de gemeente 

een deel van het standaardonderhoud. De gemeente heeft bij het uitbesteden van het werk aan 

Wedeo naast de onderhoudsdoelstelling ook een sociale doelstelling. Deze sociale doelstelling is - 

specifiek voor het groenonderhoud in de gemeente Oude IJsselstreek - niet gespecificeerd. 

 

In het onderstaande worden de drie partijen in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen 

achtereenvolgens behandeld (de gemeente, Wedeo en de externe partij die via aanbesteding wordt 

ingeschakeld). 

 

4.1.1 De gemeente 

Binnen de gemeente Oude IJsselstreek is de afdeling Openbare Ruimte belast met het openbaar 

groen onderhoud. Binnen deze dienst zijn er drie afdelingen: Nieuwe werken, Beheer en Buitendienst. 

De buitendienst is verder opgedeeld in Gebiedsbeheer en Service-teams. De gemeente heeft de 

afdeling een financieel consulent toegewezen. In het groenonderhoud in de gemeente Oude 

IJsselstreek vervullen vooral de afdelingen Beheer en Buitendienst een rol. De afdeling Beheer is 

verantwoordelijk voor het opstellen, evalueren en – waar nodig - bijstellen van beleid. De Buitendienst 

voert het groenonderhoud uit. Dit groenonderhoud komt voor rekening van Gebiedsbeheer; zij 

verzorgen het onderhoud van de openbare ruimte in de groene sector (gras, heggen, perken en 

dergelijke). Service-teams verricht het onderhoud van de openbare ruimte in de zogenaamde grijze 

sector (bestrating, hekken, lantaarnpalen en dergelijke).  

Op dienstniveau vindt maandelijks een dienstoverleg plaats waar diverse actuele thema’s worden 

besproken.  

 

De belangrijkste ambtelijk betrokken functies binnen gemeentelijke organisatie zijn: 

o Eerste medewerker beheer (beleidsinhoudelijk) (afdeling Beheer) 

o Opzichter gebiedsbeheer (afdeling Buitendienst) 

o Gebiedsbeheerders en hun teams (afdeling Buitendienst) 
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Figuur 4.1: Organogram dienst Openbare ruimte gemeente Oude IJsselstreek 

 

De subdienst Gebiedsbeheer is dus verantwoordelijk voor het deel van het openbaar groen 

onderhoud dat door de gemeente wordt verricht. Tevens is deze dienst verantwoordelijk voor de 

controle op de eigen werkzaamheden en die van Wedeo en de externe partij in de piekmomenten. 

Deze dienst heeft ongeveer 32 mensen in dienst.  

 

De dienst werkt met vijf gebiedsbeheerders die ieder verantwoordelijk zijn voor het onderhoud en de 

controle in een eigen gebied, in totaal is de gemeente opgedeeld in vijf gebieden. Deze voormannen 

worden op hun beurt aangestuurd door een opzichter gebiedsbeheer.  

De gebiedsbeheerders zijn voormannen en hebben gemiddeld vier man onder zich voor het beheer 

van hun kern/gebied. De gebiedsbeheerder is controleur voor de kwaliteit van het eigen onderhoud, 

maar ook voor het de kwaliteit van het onderhoud zoals verricht door Wedeo en het ingehuurde 

groenbedrijf in het ‘eigen’ gebied. De uitvoerders van de gemeente zelf werken niet met 

frequentiebestekken, maar deels op nog bestaande beeldbestekken en op ervaring. Het gewenste 

operationele kwaliteitsniveau zit in die zin voor een groot deel “in de hoofden” van de medewerkers 

van Gebiedsbeheer. 

 

 

Openbare Ruimte 

Nieuwe Werken  Beheer Buitendienst 

Gebiedsbeheer Service teams 
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4.1.2 Wedeo 

Wedeo is een gemeenschappelijke regeling van vier 

gemeenten
10

, waarbij voor de gemeente 

Bronckhorst een aanwijzingsbesluit is gemaakt. 

Wedeo voert voor deze gemeenten de Wet Sociale 

werkvoorziening uit. Het Wedeo wordt bestuurd 

door een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks 

Bestuur (DB). In het AB is de gemeente Oude 

IJsselstreek vertegenwoordigd door een raadslid
11

 

en wethouder. Deze wethouder is tevens voorzitter 

van het DB. Wedeo bepaalt haar eigen beleid, 

waaraan de gemeenten goedkeuring moeten geven.  

 

Wedeo werkt in de gemeente Oude IJsselstreek met diverse doorlopende jaarcontracten voor het 

openbaar groen onderhoud. Wedeo is verantwoordelijk voor onderhoud in Terborg en de vogelbuurt 

van Ulft, alsmede alle grasmaaiwerkzaamheden en onkruidverwijdering op verhardingen in de 

gemeente. Het Wedeo neemt een bijzondere positie in bij het openbaar groen onderhoud in de 

gemeente Oude IJsselstreek, omdat er zowel sprake is van een sociale doelstelling als een 

professionele uitvoeringsdoelstelling.  

 

Sociale doelstelling Wedeo 

De sociale doelstelling die aanwezig is bij het groenonderhoud van Wedeo voor de gemeente Oude 

IJsselstreek is – voor zover op basis van beschikbaar gestelde documenten was vast te stellen – niet 

nader gespecificeerd. 

In de programmabegroting 2005 is ten aanzien van Wedeo wel de volgende opmerking van algemene 

strekking opgenomen:  “De werkgelegenheid bij de sociale werkvoorziening zal niet als gevolg van 

gemeentelijk beleid onder druk komen te staan. Dit betekent dat de gemeente in deze raadsperiode 

geen maatregelen zal nemen welke tot gevolg hebben dat in de hoeveelheid door Wedeo uit te voeren 

werkzaamheden beperkingen zullen worden opgelegd.”
12

  

 

Met het Wedeo is een normbedrag overeengekomen, waarin een sleutel aan is gebracht van 1 fte van 

Wedeo staat tot 0,45 gangbare fte. De aanbesteding van de werkzaamheden vindt niet openbaar 

plaats. Dit deel van het groenonderhoud wordt rechtstreeks aan Wedeo gegund. Volgens de 

Europese aanbestedingsregels is deze uitzondering mogelijk (Groen onderhoud is een zogenaamde 

1B dienst, waardoor dit mogelijk is). De gemeente dient dit wel duidelijk in haar eisen op te nemen en 

te vermelden. Momenteel wordt er gewerkt aan een verordening voor het onderhoud van het 

openbaar groen door Wedeo. Via deze verordening moet de raad het groenonderhoud door Wedeo 

aanwijzen als een uitzonderingsgeval dat niet conform de geldende aanbestedingsrichtlijnen hoeft 

worden aanbesteed.  

 

                                                 
10

 Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek. 

11
 Sinds 2007 hebben twee raadsleden zitting in het AB van Wedeo. 

12
 Programmabegroting 2005, pagina 11 
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Voor mogelijk meerwerk worden eventueel aparte offertes opgesteld of dit wordt op nacalculatiebasis 

uitgevoerd en verrekend. 

 

4.1.3 Externe partij voor piekmomenten 

De capaciteit bij de gemeente en Wedeo voor het onderhoud openbaar groen is dusdanig ingericht 

dat buiten de piekmomenten in principe voldoende capaciteit beschikbaar is voor het lopende werk. 

Voor de piekmomenten in het onderhoud van het openbaar groen (deze liggen vooral in mei/juni en 

augustus/september) en overige onvoorziene seizoensinvloeden wordt jaarlijks via aanbesteding een 

externe partij aangetrokken om zo de benodigde extra capaciteit te ondervangen. Jaarlijks wordt 

voorafgaand aan deze periode (mei – september) aan meerdere bedrijven een offerteverzoek gedaan. 

De offerte is gebaseerd op de inzet van één voorman en drie medewerkers, met een totaal van drie 

van dergelijke teams. De kwaliteit van de door de externe partij uitgevoerde groenonderhoud wordt 

door de gemeentelijke gebiedsbeheerders getoetst op basis kennis van en ervaringen met de 

bestekken uit de voormalige gemeente Gendringen.  

 

De aanbesteding van het openbaar groen onderhoud is een prioritaire dienst en valt daarmee onder 

de aanbestedingsregels betreffende diensten. Dit houdt in dat voor aanbestedingen boven het 

normbedrag van € 211.000,-- de aanbesteding openbaar dient te geschieden. Voor 2007 is voor 3000 

uur schoffelwerk aanbesteed waarvoor een bedrag van € 71.250,-- is overeengekomen. Het voldoen 

aan de openbare aanbestedingsregels was voor 2007 dan ook niet van toepassing. De aanbesteding 

heeft in 2007 dan ook meervoudig onderhands plaatsgevonden. In totaal zijn er drie bureaus 

aangeschreven, waarvan twee bureaus ook feitelijk hebben geoffreerd.  

 

4.1.4 Overzicht werkverdeling groenonderhoud over betrokken partijen 

In het onderstaande schema wordt de verdeling van werkzaamheden in het onderhoud openbaar 

groen over de verschillende partijen in kaart gebracht. 
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Figuur 4.2: Overzicht verdeling werk en controle openbaar groen onderhoud Oude IJsselstreek 

 

 

4.2 Werkwijze beheer openbaar groen  

 

De gemeente Oude IJsselstreek gebruikt een werkprogramma DG-Dialog om voor de 

verschillende gebieden gegevens bij te houden. Deze gegevens hebben betrekking op aantallen 

groen, jaren van aanplanting en het geldende onderhoudsniveau. Het programma biedt hiermee 

inzicht in de theoretische hoeveelheid werk, dat wil zeggen een gemiddelde jaarlijkse 

hoeveelheid werk (onvoorzienbare seizoensinvloeden niet meegerekend). De informatie uit dit 

programma is voor 80-90% van het grondgebied actueel en compleet.  

 

Het openbaar groen onderhoud door de gemeente in de vijf gebieden vindt feitelijk plaats aan 

de hand van vaste rondes in de gebieden, deze rondes worden minimaal drie maal per jaar 

gemaakt. Feitelijk wordt het vereiste onderhoudsniveau door het personeel op basis van hun 

ervaring bepaald. Op plaatsen waar het intensief onderhoudsniveau geldt, wordt vaker 

onderhoud gepleegd, minimaal zes maal per jaar. Dit onderhoud door de gemeente vindt het 

gehele jaar door plaats.  
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Het onderhoud door Wedeo vindt zelfstandig plaats. Voor het contact met de gemeente is er 

elke veertien dagen overleg tussen de uitvoerder van Wedeo en de opzichter en / of andere 

contactpersonen vanuit de gemeente. Tevens is er regulier overleg met de wijkbeheerder over 

het lopende werk, de frequentie hiervan is afhankelijk van de benodigde mate van onderhoud 

op dat moment. Voor specifieke werkzaamheden worden ter plaatse werkafspraken gemaakt 

tussen de uitvoerder en wijkbeheerder of opzichter.  

 

Het onderhoud door de externe partij vindt plaats op regiebasis en is verdeeld over drie teams 

van ieder één voorman met drie medewerkers. In perioden dat de externe inzet gewenst is 

worden deze teams in de praktijk wekelijks geïnstrueerd door de betreffende gebiedsbeheerder 

van de gemeente. De instructies van de gebiedsbeheerder hebben onder meer betrekking op 

het te verrichten onderhoud en de veranderingen in de wijk waarmee de gemeentelijke teams al 

wel maar de externe krachten nog bekend zijn. Ook de controle op het verrichte onderhoud 

wordt door de gebiedsbeheerder van de gemeente uitgevoerd samen met de voorman van de 

externe partij. Voor de frequentie en de diepgang van deze controle zijn geen richtlijnen 

beschikbaar. Op dit punt wordt vertrouwd op de inschatting van de gebiedsbeheerder. De 

afgelopen jaren heeft de gemeente hetzelfde bedrijf ingehuurd voor de opvang van de 

piekbelasting in het onderhoud. Het externe bedrijf gaf aan dat door deze relatief langdurige 

samenwerking de kwaliteitseisen van de gemeente ook bij het bedrijf in grote lijnen bekend zijn.  

Bij aanvang van de werkzaamheden worden in eerste instantie de minder goed onderhouden 

plaatsen aangepakt, vervolgens vindt het meer reguliere gebiedsgewijze onderhoud plaats. 

 

 

4.3  Uitbesteding van werkzaamheden 

 

4.3.1 Beleidskader 

Door de gemeente Oude IJsselstreek is in 2005 de nota ‘Oude IJssel, geld als water’ vastgesteld. In 

deze nota is het inkoop- en aanbestedingsbeleid vastgelegd. Als doelen van dit beleid formuleert de 

nota: 

- Besparen op de kosten; 

- het inkoopproces dient gestandaardiseerd te worden; 

- de kwaliteit van het inkoopproces moet verhoogd worden; 

- er dienen voldoende mogelijkheden te komen om het inkoopproces te beheersen en te 

controleren; 

- de integriteit van alle activiteiten binnen het inkoopproces moet gewaarborgd zijn. 

 

Naast deze doelstellingen heeft het beleid als functie de werkwijze te veranderen door geen 

onderscheid meer te maken tussen aanbesteden en inkopen, één beleid te formuleren voor werken, 

leveringen en diensten, de keuze te maken voor een gecoördineerd inkoopmodel, op basis van de 

“gedragscode voor inkopers” gedragregels voor betrokken medewerkers vast te stellen en meer 

aandacht te geven aan duurzaam inkopen. Deze punten worden in de nota verder uitgewerkt.  
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Voor aanbestedingen boven een bepaald normbedrag gelden de Europese aanbesteding richtlijnen. 

Dit normbedrag verschilt per type aanbesteding waarin de Europese Unie onderscheid maakt; 

leveringen, werken en diensten. De Europese richtlijnen gelden niet voor aanbestedingen onder het 

normbedrag. Als uitgangspunt neemt de gemeente dat voor deze aanbestedingen de volgende twee 

criteria worden gehanteerd: 

- De procedure moet controleerbaar zijn; 

- De gemeente maakt tijdens het inkoopproces geen onderscheid tussen plaatselijke en 

niet-plaatselijke ondernemingen. 

 

Het inkoopproces
13

 bestaat uit drie stappen; specificeren, selecteren en contracteren. Conform de 

Europese richtlijnen maakt de gemeente het onderscheid in werken, leveringen en diensten. Voor 

deze categorieën zijn voor de toe te passen procedure, de betrokken functionarissen en de 

bijbehorende geschatte waarde. Voor het openbaar groen onderhoud is de categorie diensten van 

toepassing, in onderstaande tabel zijn de bijbehorende procedures aangegeven. De gemeente 

expliciteert niet of de aanbesteding vanaf € 10.000,-- altijd meervoudig zijn. Echter, men mag 

aannemen dat boven de € 10.000, -- (in tegenstelling tot bedragen ónder dit bedrag) meervoudig moet 

worden aanbesteed. 

 

Geschatte waarde Betrokken functionarissen  Toegestane procedure 

< € 10.000,-- Budgetbeheerder Enkelvoudige uitnodiging 

≥ € 10.000,-- en < € 100.000,-- Budgethouder Onderhandse aanbesteding (na 

selectie) 

≥ € 100.000,-- en < € 236.944,-- Budgethouder en inkoopcoördinator Onderhandse aanbesteding (na 

selectie  

Openbare aanbesteding (na 

selectie) 

≥ € 236.945,-- Budgethouder en inkoopcoördinator Aanbesteden volgens de Europese 

richtlijn voor overheidsopdrachten: 

Diensten 

Tabel 4.1:  Overzicht aanbestedingsvormen diensten gemeente Oude IJsselstreek 

 

In de nota wordt het bijhouden van een inkoopdossier verplicht gesteld. Dit dossier dient als bewijs dat 

de procedure correct is verlopen. De budgethouder is eindverantwoordelijke voor dit dossier en dient 

er voor te zorgen dat het dossier centraal gearchiveerd wordt.  

 

Hoofdstuk 4 van de nota behandelt de randvoorwaarden voor inkoop, deze worden uitgewerkt op een 

vijftal punten; mantelcontracten, inkoopautomatisering; inkoopcontrol, samenwerking met andere 

gemeenten, inkooporganisatie. Voor de mantelcontracten gelden twee vormen, het mantelcontract 

met afnameverplichting en het mantelcontract zonder afnameverplichting. 

 

                                                 
13

 Door de gemeente wordt geen onderscheid gemaakt tussen inkopen en aanbesteding 
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Voor dit onderzoek is met name de bijlage vijf van de nota van belang. Als bijlage vijf van de nota zijn 

de beleidsregels voor de aanbesteding van werken in de grond-, weg en waterbouw in de gemeente 

Oude IJsselstreek opgenomen. Centraal bij deze aanbesteding staat dat uiteindelijk een aannemer 

wordt gevonden die goed werk levert tegen een redelijke prijs.
14

 Om voor een bepaalde wijze van 

aanbesteding te kiezen heeft de gemeente zes motieven opgenomen, waarvan een of meerdere 

doorslaggevend moeten zijn; 

1. de prijs/kwaliteitsverhouding; 

2. de deskundigheid en/of specialisatie van de aannemer; 

3. de tijdsduur van de aanbestedingsprocedure (verschilt aanzienlijk bij de diverse 

aanbestedingswijzen); 

4. concurrentieoverwegingen; 

5. lokale c.q. regionale werkgelegenheidsoverwegingen; 

6. de betrouwbaarheid van, en de vertrouwensrelatie tot, de aannemer. 

 

Voor het groenonderhoud is aanbesteding in de cultuurtechnische sector van toepassing. Gezien de 

financiële omvang van de externe inhuur voor groenonderhoud (circa € 70.000) geldt dat 

aanbesteding dient te geschieden volgens meervoudige onderhandse aanbesteding. Dit houdt in dat 

een beperkt aantal van tenminste twee bedrijven tot inschrijving wordt uitgenodigd.  

 

 

4.3.2 Wedeo 

Door Wedeo worden voor de diverse werkzaamheden verschillende offertes opgesteld. De 

deeloffertes worden apart aangeboden en bevatten een werkomschrijving, de kosten en planning. De 

planning gebeurt in maanden. De bevestiging door de gemeente is voor alle werkzaamheden per 

onderdeel (groenonderhoud, sportvelden). Daarnaast zijn er aparte orders voor meerwerk / 

aanvullende eenmalige werkzaamheden. De offerte wordt opgesteld aan de hand van gesprekken en 

op basis van historie, er ligt een frequentiebestek aan ten grondslag.  

 

Het groenonderhoud van Wedeo wordt op basis van IMAG-normen gecalculeerd. De door Wedeo 

geleverde kwaliteit moet gelijk zijn aan die van andere groenvoorzieningbedrijven, maar wordt 

gerealiseerd met meer personeel. Wedeo biedt plaats aan mensen met een afstand tot de 

arbeidsmarkt, die vanwege hun handicap (lichamelijk, maar in toenemende mate ook psycho-sociaal) 

anders geen werk zouden verrichten. Doel is om deze groep werk te bieden. Hiervoor wordt ook 

WSW-subsidie ontvangen. 

 

 

                                                 
14

 Nota ‘Oude IJssel, geld als water’, pag. 25. 
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4.3.3 Externe partij voor piekmomenten 

 

In de gemeente Oude IJsselstreek is in 2005, 2006 en 2007 aanbesteed aan hetzelfde bedrijf. Dit 

betreft Groen aanleg en beheer gevestigd in Doetinchem.  

De informatie over de theoretische hoeveelheid werk die kan worden bepaald met het werkprogramma 

DG-Dialog wordt mede gebruikt in de voorbereiding van aanbestedingstrajecten. 

Voor de betreffende aanbestedingen in de jaren 2005 en 2006 heeft de rekenkamercommissie na 

herhaaldelijk verzoek geen volledig aanbestedingsdossier ontvangen. Van het jaar 2005 is wel de 

opdrachttoewijzing aangetroffen, waarin de opdracht wordt toegekend op basis van een prijs van 94 

euro per uur per medewerker voor een periode van 6 weken ingaand vanaf 13 juni. Tevens wordt 

aangegeven wie de opzichter is die de werkzaamheden vanuit de gemeente begeleidt.  

Op basis van deze opdrachttoewijzing is onduidelijk op basis waarvan de uitvoering plaatsvindt; de 

bestaande bestekken worden door de opzichters niet als kader genoemd, maar eerder als indicatie 

voor het te leveren onderhoud. Het ontbreken van een uitvoeringskader behelst een risico, aangezien 

het onderhoud nu grotendeels gebaseerd is op de ervaringen van het personeel.  

 

Het dossier van 2007 bevat de offerteaanvraag, de nota van inlichtingen en het advies aan het college 

van B&W.
15

 In de offerteaanvraag wordt het aanbestedingskader gegeven, de beoordelings- en 

gunningsprocedure, het programma van eisen. Daarnaast zijn de volgende bijlagen opgenomen; 

algemene inkoopvoorwaarden gemeente Oude IJsselstreek (welke niet worden gegeven), 

een standaardformulier van referenties en een standaardverklaring bedrijfsgegevens.  

De opdracht van de offerte luidt: schoffelwerk; één tot maximaal drie groepen van 4 medewerkers 

bestaande uit 1 vakman/voorman groen en 3 medewerkers, circa 3000 manuren . Inzet op afroep en 

onder regie van de gemeente Oude IJsselstreek.
16

 De gemeente verplicht zich niet tot het afnemen 

van de 3000 uren, maar roept op basis van de weersgesteldheid ploegen af. Daarnaast is er door de 

gemeente geen maximum aantal uren opgenomen in de offerte aanvraag. 

De beoordelingscriteria voor opdrachtgunning zijn kwaliteit (30%), prijs (30%), ervaring (15%) en het 

plan van aanpak (25%), waarbij voor alle criteria geldt dat een score te behalen valt van 0 tot 10. De 

criteria zijn nader uitgewerkt. Hierin valt op dat van zowel het bedrijf de kennis en ervaring met het 

soort werk en de omvang ervan dient aan te tonen, als het personeel dat ingezet wordt in de teams.  

Het plan van aanpak lijkt een striktere afbakening te geven dan de werkzaamheden praktijkmatig 

omhelzen. Hier wordt aangegeven dat het eindresultaat dient te zijn het onkruidvrij maken van de 

groenstroken. Opvallend is dat het eindresultaat geformuleerd is als activiteit en niet als doel, wat het 

onkruidvrije groenstroken is. Ten tweede valt het bijsnoeien van niet zijnd onkruid niet onder het 

taakveld van de offerte. Dit wordt ondersteund in het programma van eisen, waar de werkzaamheden 

bestaan uit het schoffelen, uitharken en op hopen zetten van onkruidvegetaties en plantsoenvuil. 

 

                                                 
15

 Ten tijde van de uitvoering van het onderzoek, was het aanbestedingstraject nog niet volledig 

afgerond. Hierdoor is het dossier nog niet compleet.   

16
 Offerteaanvraag Gemeente Oude IJsselstreek Onderwerp: Schoffelwerk nr 2007 Or-Beheer-

001, pag 1 begrippenlijst. 



 33 

In het collegevoorstel voor het uitbesteden schoffelwerk 2007, wordt voorgesteld het schoffelwerk te 

gunnen aan de economisch meest voordelige inschrijving. De overige wegingcriteria, die in de 

offerteaanvraag zijn opgenomen, worden in dit voorstel niet behandeld. Van de drie benaderde 

partijen voor een offerte, hebben twee bedrijven een offerte ingediend, waarbij het onderlinge 

prijsverschil beperkt is. De bedragen van beide bedrijven zijn lager dan het beschikbare budget van de 

gemeente voor het onderhoud. Op basis van het voorstel is niet duidelijk of de gegunde partij volgens 

de wegingcriteria de opdracht ook daadwerkelijk gegund dient te worden, alleen dat dit de 

economische meest voordelige inschrijving is, wat niet conform de aanbestedingsprocedure is.  

 

De uiteindelijke toekenning van de opdracht aan de uitvoerende partij, geschiedt door middel van een 

brief. In deze brief is het besluit vermeld voor welk bedrag en de hoeveelheid werkbare uren, de 

opdracht wordt verleend. Tevens is aangegeven dat de werkzaamheden worden uitgevoerd op 

aanwijzen en onder regie van de gemeente, en wie de opzichter gebiedsbeheer is. In deze toekenning 

is niet opgenomen dat de gemeente niet verplicht is het aantal uren af te nemen en tevens is er geen 

maximum aantal uren vastgesteld. De toekenning is op basis van een bedrag voor 3000 werkbare 

uren.  

 

4.4 Kosten uitvoering groenonderhoud 

 

Er wordt gewerkt met een reserve Onderhoud openbaar groen. De reserve bestaat uit de inkomsten 

die de gemeente onder andere genereert uit de opbrengsten van de verhuur van de grond voor de 

tijdelijke huisvesting van zorgcentra aan de Middelgraaf te Ulft. Dit laatste wordt gestort in de reserve. 

De reserve wordt aangewend voor renovatie van de groenvoorziening.  
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Grafiek 4.1: Geprognosticeerde reserve openbaar groen gemeente Oude IJsselstreek 

(bron: productenbegroting 2007) 

 

Daarnaast worden de lasten geboekt onder het product Groenvoorzieningen. Deze lasten zijn niet 

eenduidig terug te vinden in de begrotingen. De groenvoorziening wordt in de begroting van 2005-

2008 behandeld in programma 9 Leefbaarheid wijken en kernen en in de paragraaf Onderhoud 

kapitaalgoederen. De lasten voor de groenvoorziening worden niet specifiek gegeven, volstaan wordt 

met de lasten voor het hele programma, de paragraaf bevat geen financiële informatie.  
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In de begroting 2006-2009 komt de groenvoorziening in programma 5 leefbaarheid wijken en kernen 

en de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen aan de orde. In de paragraaf is geen overzicht van de 

baten en lasten opgenomen. Het programma 5 geeft alleen een overzicht van de totale baten en last 

van het programma. Een inzicht in de specifieke kosten voor de groenvoorziening is dus niet gegeven. 

De begroting 2007-2010 behandelt de groenvoorziening in programma 2 Wonen en werken en in de 

paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen. Het programma geeft wederom alleen een overzicht van de 

totale baten en lasten van het programma. In de paragraaf is echter wel een overzicht van de baten 

en lasten voor de groenvoorziening gegeven alsmede de begrote lasten voor 2006 (het voorgaande 

jaar). De lastenontwikkelingen in de afgelopen jaren zijn in onderstaande grafiek en tabel 

weergegeven. 
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Grafiek 4.2: Kostenontwikkeling product groenvoorzieningen voor 2005 en 2006 

(bron: programmabegrotingen 2006 en 2007) 

 

 

Lasten 2005 2006 2007 

Programmabegroting 

2005-2008  

€ 84.664 € 84.664 € 84.664 

Jaarrekening 2005 € 2.947.633   

Programmabegroting 

2006-2009  

€ 1.027.797 € 1.052.263 € 1.059.539 

Jaarrekening 2006  € 2.486.365  

Programmabegroting 

2007-2010 

 € 867.631 € 2.070.084 

 

Tabel 4.2: Begrote en gerealiseerde lasten in de programmabegrotingen en jaarrekeningen. 

 

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de begrote lasten jaarlijks aanzienlijk verschillen en dat de lasten 

jaarlijks op andere plaatsen in de begroting worden toegelicht. In eerste instantie is een aanzienlijk 

verschil tussen de begroting van 2005 enerzijds en die van 2006 anderzijds waarneembaar. De 

begrote lasten gaan hier van € 84.664,- (begroting 2005) naar € 1.052.263,- (begroting 2006) voor 

2006 en € 1.059.539 (begroting 2006) voor 2007.  
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In de begroting van 2007 valt hiernaast op dat een substantieel hoger bedrag is begroot dan voor de 

voorgaande jaren. De lasten zijn nu ook specifiek voor de groenvoorziening gegeven (in de paragraaf 

Onderhoud Kapitaalgoederen), terwijl deze in de voorgaande jaren alleen voor het gehele programma 

Leefbaarheid wonen en werken zijn gegeven. Als verklaring voor de gestegen kosten wordt 

aangegeven dat: “Het belangrijkste verschil in bestaand beleid (lasten) is ontstaan doordat in 2007 op 

begrotingsbasis urentoerekening heeft plaatsgevonden. Dit geeft een verschil van € 1.179.000, te 

zien.”
17

  

 

De jaarrekeningen van 2005 en 2006 geven de gerealiseerde lasten voor het begrotingsjaar weer. 

Deze verschillen aanzienlijk ten opzichte van de begrote lasten en de begrote lasten na wijziging. De 

jaarrekening 2005 geeft geen nadere toelichting op de afwijking. In de programmarekening 2006 

worden wel een omschrijving en toelichting van de afwijking gegeven; “De toerekening van uren 

bedraagt € 1.369.400,--.”
18

 Aangenomen mag worden dat de afwijking in 2005 eveneens is ontstaan 

door het toerekenen van uren aan de lasten.  

 

Over het algemeen kan gesteld worden dat door de veranderende begrotingswijze de ontwikkeling 

van het budget voor openbaar groen niet transparant is. In de begroting van 2007-2010 is er inzicht in 

de feitelijke baten en lasten van de groenvoorziening, terwijl deze in 2005 en 2006 alleen gegeven zijn 

voor de gehele programma’s. Ook worden wijzigingen in de begrotingen ten opzichte van het 

voorgaande jaar niet toegelicht.  

 

 

                                                 
17

 Programmabegroting Oude IJsselstreek 2007-2010, pag. 133. 

18
 Programmarekening Oude IJsselstreek 2006, pag. 43. 
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4.5 Toetsing proces van uitvoering groenonderhoud 

 

 

De gemeente Oude IJsselstreek beschikt over schriftelijke richtlijnen voor uitbesteding van 

werkzaamheden onderhoud openbaar groen.  

 

In de nota ‘Oude IJssel, geld als water’ (2005) beschikt de gemeente Oude IJsselstreek over een 

verzameling schriftelijke richtlijnen voor het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid. In deze nota 

wordt in een afzonderlijke bijlage ook specifiek ingegaan op aanbesteding van werken in de grond-, 

weg- en waterbouw, waaronder ook groenonderhoud valt. 

 

Het is duidelijk waar de beheersmatige kaders voor het onderhoud openbaar groen zijn vastgelegd 

(bijvoorbeeld in een beheersplan). 

 

De uitvoering van het openbaar groen onderhoud is in hoge mate gebaseerd op de ervaringen die 

gebiedsbeheerders hebben met de manier van werken in de voormalige gemeenten en de bestekken 

voor deze gemeenten golden. Aan de aanbesteding bij de externe partij en bij Wedeo ligt van de zijde 

van de gemeente over het algemeen geen duidelijk bestek ten grondslag. Wel stelt Wedeo zelf 

gedetailleerde (deel)offertes op. Voor het onkruidbeheer op verhardingen dat uitgevoerd wordt door 

Wedeo, is door de gemeente wel een bestek opgesteld.  

De uitvoering geschiedt meestentijds op basis van mondelinge afspraken en instructies door de 

gebiedsbeheerder met / aan de medewerkers van de externe partij en Wedeo. Hiermee steunt de 

gemeentelijke aansturing en invulling van het toezicht op de ervaring en de inzet van de individuele 

gebiedsbeheerder. Dit houdt in dat de kwaliteit van de gemeentelijke aansturing en het toezicht ook 

sterk persoonsgebonden is.  

 

De beheersmatige kaders sluiten inhoudelijk aan op de het geformuleerde beleid voor onderhoud 

openbaar groen en geven een gebiedsgerichte uitwerking in termen van beoogde kwaliteitsniveaus en 

daarbij behorende inzet van materieel en personeel en bijbehorende kosten. 

 

Het algemene beleidsdoelstellingen voor het onderhoud openbaar groen zijn op een beheersmatig 

niveau geoperationaliseerd in vier kwaliteitsniveaus van onderhoud met daaraan gekoppeld 

gebiedsfuncties. Een verdere, actuele uitwerking hiervan in daarbij behorende inzet van materieel en 

personeel en bijbehorende kosten is niet aangetroffen. 

  

Afwijkingen in de planning van de werkzaamheden wordt tijdig en volledig gecommuniceerd naar / 

binnen de ambtelijke organisatie en – waar nodig – naar het college van B&W. 

 

De ambtelijke organisatie stelt zich ten doel om achterstanden in onderhoud tijdig te melden aan het 

college. In het bestek van het onderzoek zijn dergelijke meldingen niet aangetroffen. 
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De ambtelijke organisatie (en in het verlengde daarvan het college) sturen de uitvoering van het 

onderhoud openbaar groen adequaat aan. 

 

In opzet is de aansturing van het onderhoud openbaar groen goed geregeld binnen de gemeente 

Oude IJsselstreek. Dit is in eerste instantie een taak van de gebiedsbeheerders, zowel voor de eigen 

gemeentelijke teams als richting het externe bedrijf en (in mindere) mate Wedeo. De 

gebiedsbeheerders leggen op hun beurt weer – waar nodig - verantwoording af aan de opzichter 

Gebiedsbeheer.  

Doordat de feitelijke aansturing sterk bij de afzonderlijke gebiedsbeheerders ligt en hiervoor geen 

richtlijnen bestaan, is ook de kwaliteit van deze aansturing erg persoonsafhankelijk. Overigens zijn in 

het onderzoek geen indicaties gevonden dat de aansturing niet goed verloopt.   

 

Onderlinge taken en verantwoordelijkheden in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen zijn 

duidelijk verdeeld over betrokken afdelingen en partijen. De taak- en verantwoordelijkheidsverdeling 

wordt in de praktijk nageleefd. 

 

De uitvoering door drie partijen is in de opzet helder. De rolverdeling binnen de gemeentelijke 

organisatie en tussen de gemeente en Wedeo respectievelijk het externe bedrijf is in grote lijnen ook 

helder.  

 

Hierbij worden twee kanttekeningen geplaatst: 

1) Ten aanzien van Wedeo moet wel de kanttekening worden gemaakt dat deze partij (mede) wordt 

ingezet vanuit een sociale doelstelling (in het kader van de Wet sociale werkvoorziening), maar 

dat deze doelstelling echter voor het onderhoud openbaar groen niet is geëxpliciteerd. 

2) De taakinvulling van de gebiedsbeheerders op het punt van de toezichtfunctie richting Wedeo en 

het externe bedrijf is in enige mate persoonsafhankelijk. Hierdoor is onzeker in hoeverre iedere 

gebiedsbeheerder evenzeer invulling geeft aan deze taak.   

 

In de uitvoering van het onderhoud openbaar groen is flexibiliteit ingebouwd om in te gaan op 

seizoensinvloeden, klachten/wensen van bewoners en onvoorziene gebeurtenissen. 

 

De huidige werkwijze van de gemeente Oude IJsselstreek kent een flexibel karakter. Er is ingezet op 

een bepaalde minimale inzet voor het structurele onderhoud door het jaar heen. Dit onderhoud ligt 

vooral bij de gemeente zelf en Wedeo. Daarboven wordt – in verband met piekbelasting, onverwachte 

gebeurtenissen en achterstallig onderhoud - een beroep wordt gedaan op externe ondersteuning.  

 

De contractvorming met het externe bedrijf voor groenonderhoud is voor het jaar 2007 echter 

onduidelijk op het punt van de aard en omvang van het contract. Er zijn 3000 manuren voor 

groenonderhoud als norm overeengekomen. Onduidelijk echter is of dit aantal ook geldt als hard 

minimum- of maximumaantal. Hierover doet het contract geen uitspraken. 
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De keuze om werkzaamheden voor groenonderhoud uit te besteden is gemotiveerd en schriftelijk 

vastgelegd. In de overweging om uit te besteden speelt het kostenaspect in ieder geval een rol. 

 

Het kostenaspect speelt een duidelijke rol bij de aanbesteding van het onderhoud. Er wordt echter niet 

geëxpliciteerd wat het verschil in kosten is tussen de uitvoering door de gemeente zelf en door de 

externe partij. Hierdoor is het niet duidelijk of de keuze voor een externe partij ook daadwerkelijk 

efficiënter is dan het in eigen beheer uitvoeren. Doordat de inhuur echter wordt ingezet uit oogpunt 

van flexibele inzet voor piekbelasting, is dit in opzet wel efficiënt.  

 

 

De gevolgde aanbestedingsprocedure is in lijn met de daarvoor geldende voorschriften. Dit zijn in 

ieder geval de aanwijzingen uit het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid (vastgelegd in de 

nota Oude IJssel, geld als water, 2005) en – meer specifiek - de beleidsregels voor de aanbesteding 

van werken in de grond-, weg- en waterbouw gemeente Oude IJsselstreek. 

 

De aanbestedingsprocedure voor de onderzochte jaren, voldoet niet aan de geldende voorschriften. 

Er is voor de jaren 2005 en 2006 geen of geen volledig aanbestedingsdossier aangetroffen, hoewel dit 

wel in de nota “Oude IJssel, geld als water” is voorgeschreven.  

 

Dat de uitbesteding van de werkzaamheden conform de geldende kaders wordt uitgevoerd, heeft de 

rekenkamercommissie om die reden niet kunnen vaststellen. Hierdoor bestaat feitelijk onzekerheid 

over de rechtmatigheid van de gevolgde aanbestedingsprocedures in 2005 en 2006.  

Voor 2007 is het dossier geanalyseerd. Hierbij zijn de geldende voorschriften gevolgd, maar is 

onvoldoende transparant tot de uiteindelijke toekenning van de werkzaamheden gekomen.  

 

Selectie en gunningprocedure moeten vooraf bekend zijn.  

 

Omdat de volledige aanbestedingsdossiers 2005 en 2006 ontbraken, kon niet worden vastgesteld dat 

selectie- en gunningcriteria vooraf bekend waren bij offrerende partijen.  

In 2007 zijn de selectie- en gunningprocedures in de offerteaanvraag vooraf bekend gemaakt aan de 

offrerende partijen. Bij de toelichting op de uiteindelijke toekenning bleken de gestelde gunningcriteria 

niet één op één te worden teruggekoppeld. 

 

Door gedegen dossiervorming is de gevolgde aanbestedingsprocedure controleerbaar. 

 

De dossiervorming voor de aanbesteding van het openbaar groen onderhoud is niet aanwezig.  

 

 

 



 39 

 

Hoofdstuk 5: Groenonderhoud: toezicht en verantwoording aan de 

raad 

 

5.1 Informatievoorziening aan de raad 

 

Voor een beoordeling van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het openbaar groen beheer dient 

de raad geïnformeerd te worden over de (tussentijdse) resultaten. Voor het beleidsterrein openbaar 

groen geldt dat de raad vooral wordt geïnformeerd in de programmabegroting, tussentijdse 

bestuursrapportages en in de jaarstukken (jaarverslag en jaarrekening). De programmabegroting 

bevat zowel in de programma’s informatie over het openbaar groen beheer, als in de paragraaf 

onderhoud kapitaal goederen.  

 

Tussentijdse voortgangsinformatie in bestuursrapportages 

In de eerste bestuursrapportage van 2005 worden de wijzigingen in de uitvoering en budgetten ten 

opzichte van, alsmede de realisatie van de programmabegroting 2005 gegeven. Programma negen 

behandelt de Leefbaarheid Wijken en Kernen, waar het openbaar groen onderhoud en beheer deel 

van uitmaakt. Voor 2005 was het doel omtrent de openbare ruimte; “De kwaliteit van de openbare 

ruimte per kern waarborgen.” Dit diende gerealiseerd te worden door de volgende geplande activiteit; 

“kwaliteit van de (speel)voorzieningen, aankleding van de wijk, groen, verlichting, enzovoort, minstens 

het niveau van 6 op de leefbaarheidsmonitor.”” De bij het doel geformuleerde activiteit is in wezen 

geen activiteit, maar eveneens een doel. De bestuursrapportage geeft aan dat; “Op dit moment is een 

schaalindeling (leefbaarheidmonitor) voor de gehele Gemeente Oude IJsselstreek in ontwikkeling 

waarbij het cijfer 6 een minimaal onderhoudsniveau is. In 2005 is getracht het onderhoud van de 

buitenruimte, groen, wegen,veiligheid en verlichting, op hetzelfde niveau te houden dan het 

voorgaande jaar.” De toelichting die hierop wordt gegeven luidt: “Door gebrek aan ambtelijke 

capaciteit zijn wij er in 2005 helaas niet in geslaagd om het huidige voorzieningenniveau met een 

nulmeting in kaart te brengen. Om diezelfde reden zijn er ook geen leefbaarheidsplannen opgesteld. 

Wel kunnen wij met tevredenheid constateren dat onder andere door het uitvoeren van het 

subsidiebeleid, het huidige aanbod aan voorzieningen in 2005 in stand is gehouden. Om de 

betrokkenheid van bewoners met hun wijk of woonkern te stimuleren, hebben wij met de 

belangenverenigingen een convenant gesloten en zijn wij in gesprek met de wijkraden om een 

soortgelijk convenant af te sluiten. Door onder andere subsidies te verstrekken en bewoners (-

organisaties) in een vroegtijdig stadium te betrekken bij allerlei ontwikkelingen in de eigen wijk en 

woonkern, stimuleren wij actief de betrokkenheid van bewoners bij de inrichting van hun woon- en 

leefomgeving.”
19

 

 

Naast de uitvoering van het programma, geeft de bestuursrapportage een overzicht van de 

budgettaire aanpassingen. Door een nieuwe productidentificatie zijn de begrote lasten en baten 

substantieel gewijzigd. In de rapportage wordt geen verdere toelichting gegeven op de wijziging.  

                                                 
19

 Eerste Bestuursrapportage 2005, 22 november 2005, pag.33 en 34. 
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Naast de wijziging in productidentificatie is er ook een overschrijding van € 34.562 die in de 

bestuursrapportage niet nader wordt toegelicht.
20

 Deze overschrijding is opmerkelijk, zeker gezien de 

verklaring die wordt gegeven voor het (nog) niet hebben gerealiseerd van de doelstelling van de 

programmabegroting, namelijk het gebrek aan ambtelijke capaciteit. Door de gehanteerde systematiek 

is het onduidelijk waar de budgettaire verschillen en verschuivingen naar zijn te herleiden. 

 

Het beeld dat uit deze rapportage naar voren komt dat de bestuursrapportage de raad een overzicht 

geeft van de realisatie van de beoogde doelen, alsmede de budgettaire verschuivingen. Hierbij valt op 

dat de realisatie van de doelen achterblijft, maar er desondanks een budgetoverschrijding plaatsvindt.  

 

Verantwoordingsinformatie in jaarstukken 

Het programmaverslag 2006 geeft in programma 5 en paragraaf 3 een verantwoording van het 

gevoerde beleid voor het onderhoud openbaar groen. In programma 5 is aangegeven welke financiële 

mee- en tegenvallers er zijn ontstaan in het begrotingsjaar 2006. De totale lasten voor 2006 bedragen 

€ 2.645.608,--, dit is een verdubbeling van de lasten na wijziging. Opmerkelijk genoeg heeft een 

dergelijk verschil tussen realisatie, oorspronkelijke begroting en begroting na wijziging, ook in 2005 

plaatsgevonden. Zoals eerder opgemerkt is dit het gevolg van urentoerekening. Waarom dit echter 

niet met een begrotingswijziging is doorberekend, blijft onduidelijk. 

 

Voor openbaar groen is er bij de lasten in het programmaverslag 2006, een voordeel van € 45.200,-- 

op het onderhoud plantsoenen en bomen ontstaan. Dit is het gevolg van minder aanschaf van 

materialen ten opzichte van de begroting en lagere kosten voor het verwerken van groenresten. Bij de 

baten is er een voordeel gerealiseerd van in totaal € 40.800,-- door het verkopen van hout en 

groenstroken. De reserve voor het onderhoud openbaar groen is gestegen van € 136.531,-- per 1 

januari 2006 naar € 187.039,-- per 31 december 2006. Er wordt niet nader toegelicht waar het overige 

positieve resultaat naar is overgeheveld, tevens wordt niet toegelicht waarom dit bedrag aan de 

reserve onderhoud openbaar groen is toegevoegd. 

Het overzicht van baten en lasten is in het programma niet verder uitgewerkt per productgroep, 

waardoor de totale baten en lasten van het onderhoud openbaar groen niet bekend zijn. Er is alleen 

bekend wat de totale baten en lasten voor het programma bedragen.  

 

Het programmaverslag 2006 geeft in programma 5 geen inzicht in de mate waarin de gestelde doelen 

voor het openbaar groen onderhoud zoals die geformuleerd zijn in de programmabegroting, zijn 

gerealiseerd. Dit terwijl er in de begroting wel indicatoren in de vorm van doelstelling zijn 

geformuleerd.  

 

In de paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen wordt eveneens aandacht besteed aan het onderhoud 

openbaar groen in 2006. In het jaarverslag wordt echter geen overzicht gegeven van de gerealiseerde 

activiteiten, ondanks de in de begroting geformuleerde doelen. De tekst is gelijk aan die van de 

programmabegroting, en is algemeen informatief van aard, maar biedt dus geen realisatie-informatie 

ten opzichte van de programmabegroting.  

                                                 
20 

De toelichting is wel gegeven in de eerste managementrapportage van 2005. Deze 

rapportage is echter primair gericht op verantwoording aan het college in plaats van aan de 

raad. 
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Overige informatievoorziening aan de raad 

Naast deze begrotingsmatige informatievoorziening is de raad op andere wijze geïnformeerd. In 2005 

is de raad door middel van een presentatie geïnformeerd over de manier waarop in de gemeente 

Oude IJsselstreek het openbaar groen onderhoud wordt uitgevoerd. Deze presentatie was bedoeld als 

voorlichting en heeft niet geresulteerd in een kaderstelling door de raad of enige andere 

besluitvorming.  

 

Naast deze informatieve presentatie heeft de raad onlangs de volgende raadsbesluiten genomen 

betreffende het onderhoud openbaar groen in de gemeente.  

- Op 21 december 2006: Voor het herinrichten van een gedeelte van het park De Blenk 

wordt voor uitvoering van de werkzaamheden € 55.000,-- van de reserve onderhoud 

plantsoenen aangewend. 

- Op 28 september 2006: Voor de realisatie van het herinrichtingsplan Kernspark wordt 

een krediet van € 50.000,-- beschikbaar gesteld en dit bedrag wordt ten laste gebracht 

van de reserve onderhoud openbaar groen. 

 

Onlangs heeft het college van B&W een besluit genomen tot het toekennen van € 200.000,-- extra 

voor een periode van vier jaar voor het onderhoud openbaar groen. Dit bedrag is opgenomen in de 

meerjarige investeringslijst, behorende bij  de begroting van 2007. De raad heeft deze begroting in 

november 2006 vastgesteld. 
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5.2 Toetsing toezicht en informatievoorziening aan de raad 

 

 

De informatievoorziening aan de raad over onderhoud openbaar groen is in de tijd consistent, volledig 

en begrijpelijk. Deze informatie geeft de raad een inzicht in de verhouding tussen begrote en 

gerealiseerde prestaties en begrote en gerealiseerde kosten. Verschillen tussen planning en realisatie 

worden daarbij verklaard, evenals verschillen tussen jaren.  

 

De informatievoorziening aan de raad van de gemeente Oude IJsselstreek over onderhoud openbaar 

groen is door de jaren heen nog niet erg consistent. Eerder is er sprake van een doorontwikkeling van 

de informatie aan de raad. Zo neemt de informatie in de bestuursrapportage qua inhoud jaarlijks toe. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is de opstartfase na de herindeling, waarbij een nieuwe systematiek 

diende te worden doorgevoerd. Voor 2006 geldt dat er geen inzicht is in de beleidsmatige realisatie 

van de gestelde doelen uit de programmabegroting, maar alleen een financiële verantwoording wordt 

afgelegd over het jaar 2006 in het programmaverslag. Dit is opmerkelijk omdat er wel indicatoren zijn 

benoemd. 

 

De raad wordt geïnformeerd over de belangrijkste keuzen in de uitvoeringswijze, met name de 

afwegingen om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden. 

 

De rekenkamercommissie heeft in het onderzoek weinig documenten aangetroffen waaruit blijkt dat de 

raad geïnformeerd wordt over de uitvoeringswijze. De raad is hier over geïnformeerd in een 

raadsvergadering door een presentatie. Daarnaast staan de vier onderhoudscategorieën in de 

programmabegroting en jaarrekening vermeld. De belangrijkste keuze voor uitvoeringswijze komen 

mogelijk eind 2007 aan de orde, in het concept groenbeheer en -groenbeleidsplan.  

 

De raad gebruikt de informatievoorziening over onderhoud openbaar groen om – waar nodig – bij te 

sturen op het onderhoud van openbaar groen. 

 

Uit recente raadsnotulen blijkt dat de gemeenteraad geen besluiten heeft genomen over het 

onderhoud openbaar groen. De rekenkamercommissie heeft echter geen voorbeelden aangetroffen 

waarin de raad beschikbare informatie hanteerde voor sturing. Daarbij dient de kanttekening te 

worden geplaatst dat de raad ook weinig beleidsmatige keuzen is voorgelegd. 
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Bijlage 1  Bestuurlijke reactie college van B&W en nawoord 

Rekenkamercommissie 
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Bijlage 2  Verantwoording onderzoeksaanpak 

 

De onderzoeksuitvoering heeft plaatsgevonden in vier fasen. Deze worden hieronder toegelicht. 

 

Fase 1. Inventarisatie beleidskader 

In eerste instantie is een inventarisatie gemaakt van de beleidskaders binnen de gemeente 

Oude-IJsselstreek ten aanzien groenonderhoud. Dit betrof zowel om de specifieke beleidsnota’s 

(zoals een groenbeleidsplan) als reguliere planning- en controldocumenten (met name de 

programmabegrotingen). 

 

Fase 2. Beoordeling beleidskader 

De geïnventariseerde beleidsmatige kaders voor groenonderhoud zijn op basis van een vooraf 

opgesteld normenkader getoetst; hierbij is de vraag gesteld of de beleidskaders herkenbaar zijn 

vastgelegd en inhoudelijk van voldoende kwaliteit zijn? 

 

Fase 3. Analyse uitvoering van het groenonderhoud 

Nadat de kaders en doelen van het openbaar groen beleid helder in beeld zijn gebracht, is 

geanalyseerd in welke mate de uitvoering voldoet aan deze kaders en doelen. Een belangrijk 

onderdeel van deze fase was het achterhalen op basis waarvan de kwaliteit van het openbaar 

groen en daarmee het niveau van beheer wordt afgesproken tussen gemeente en uitvoerders. 

Door het ontbreken van de beeldkwaliteitplannen is dit een essentieel aspect van het openbaar 

groen beleid.  

Daarnaast hebben in deze fase interviews plaatsgevonden om de werkwijze en systematiek van 

het beheer van het openbaar groen in de praktijk in kaart te brengen. De interviews hebben 

intern bij de gemeente plaatsgevonden met onder meer de verantwoordelijke ambtenaren en 

bestuurder. Tevens zijn externe interviews gehouden met de uitvoerders en de 

verantwoordelijke bij het openbaar groen beheer. 

  

Fase 4. Bestudering informatievoorziening aan de raad 

Een belangrijk aspect van de beleidscyclus is de wijze waarop er door de bevoegden toezicht 

wordt gehouden, de werkelijke kwaliteit wordt bepaald en hierover op bestuurlijk niveau wordt 

gerapporteerd. Dit maakt het voor de raad mogelijk, wanneer dit nodig is, sturing uit te oefenen. 

Om hier een volledig beeld van te krijgen zijn bestuursrapportages, jaarrekeningen en 

raadsinformatie bestudeerd en is dit tijdens de interviews met bestuurders, ambtelijk 

verantwoordelijke en medewerkers aan de orde geweest. 
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Bijlage 3  Overzicht geïnterviewde personen 

 

 

 

Datum Naam Functie 

12 april 2007 De heer J. (Jan) Maalderink Eerste medewerker 

Gebiedsbeheer 

25 april 2007 De heer A. (Arno) Harmsen  Directeur Groen, Aanleg en 

Beheer 

25 april 2007 De heer S. (Stan) Esselink  Hoofd Bedrijfsbureau Wedeo 

25 april 2007 De heer H. (Hilbert) 

Bonenschansker 

Opzichter Gebiedsbeheer 

25 april 2007 De heer W. (Wybe) Rijnsaardt Wethouder openbare werken 

25 april 2007 De heer J. (Joop) Ter Braak Financieel consulent afdeling 

Openbare Ruimte 
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Bijlage 4 Gehanteerd toetsingskader 

 

Kwaliteit Kaderstelling 

 

Kaders voor het groenonderhoud: 

1. De raad heeft duidelijk aanwijsbare kaders voor het onderhoud openbaar groen vastgesteld.  

2. De beoogde prestaties en effecten van het onderhoud openbaar groen zijn zoveel mogelijk 

specifiek, meetbaar en tijdgebonden geformuleerd. 

 

Kaders voor uitbesteding 

3. De gemeente Oude IJsselstreek beschikt over schriftelijke richtlijnen voor uitbesteding van 

werkzaamheden onderhoud openbaar groen.  

 

 

Efficiency en effectiviteit van de uitvoering 

 

Effectiviteit van de uitvoering van het groenonderhoud 

Met effectiviteit bedoelen wij de wijze waarop de gemeente borging heeft aangebracht voor sturing en 

toezicht op de doelbereiking en hier in de praktijk ook naar werkt.  

 

4. Het is duidelijk waar de beheersmatige kaders voor het onderhoud openbaar groen zijn 

vastgelegd (bijvoorbeeld in een beheersplan). 

5. De beheersmatige kaders sluiten inhoudelijk aan op de het geformuleerde beleid voor 

onderhoud openbaar groen en geven een gebiedsgerichte uitwerking in termen van beoogde 

kwaliteitsniveaus en daarbij behorende inzet van materieel en personeel en bijbehorende 

kosten. 

6. Afwijkingen in de planning van de werkzaamheden wordt tijdig en volledig gecommuniceerd 

naar / binnen de ambtelijke organisatie en – waar nodig – naar het college van B&W. 

7. De ambtelijke organisatie (en in het verlengde daarvan het college) sturen de uitvoering van het 

onderhoud openbaar groen adequaat aan. 

 

Efficiëntie van de uitvoering van het groenonderhoud / uitbesteding 

Met efficiëntie bedoelen wij de procesdoelmatigheid: hoe wordt er door de gemeente gestuurd op de 

uitbesteding van het beheer en in welke mate speelt het kostenaspect hierbij een rol? Hoe is 

gewaarborgd dat beoogde prestaties tegen zo laag mogelijke kosten worden geleverd? 

 

8. Onderlinge taken en verantwoordelijkheden in de uitvoering van het onderhoud openbaar groen 

zijn duidelijk verdeeld over betrokken afdelingen en partijen. De taak- en 

verantwoordelijkheidsverdeling wordt in de praktijk nageleefd. 

9. In de uitvoering van het onderhoud openbaar groen is flexibiliteit ingebouwd om in te gaan op 

seizoensinvloeden, klachten/wensen van bewoners en onvoorziene gebeurtenissen. 

10. De keuze om werkzaamheden voor groenonderhoud uit te besteden is gemotiveerd en 

schriftelijk vastgelegd. In de overweging om uit te besteden speelt het kostenaspect in ieder 

geval een rol. 
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11. De gevolgde aanbestedingsprocedure is in lijn met de daarvoor geldende voorschriften. Dit zijn 

in ieder geval de aanwijzingen uit het gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid (vastgelegd 

in de nota Oude IJssel, geld als water, 2005) en – meer specifiek - de beleidsregels voor de 

aanbesteding van werken in de grond-, weg- en waterbouw gemeente Oude IJsselstreek. 

12. Selectie en gunningprocedure moeten vooraf bekend zijn.  

13. Door gedegen dossiervorming is de gevolgde aanbestedingsprocedure controleerbaar.  

 

 

Kwaliteit informatievoorziening aan de raad 

 

Ten aanzien van beide aspecten (effectiviteit en efficiëntie) wordt onderzocht hoe de 

informatievoorziening hierover naar raad en college is ingevuld en hoe raad en college hun sturende 

rol vervullen. 

 

14. De informatievoorziening aan de raad over onderhoud openbaar groen is in de tijd consistent, 

volledig en begrijpelijk. Deze informatie geeft de raad een inzicht in de verhouding tussen 

begrote en gerealiseerde prestaties en begrote en gerealiseerde kosten. Verschillen tussen 

planning en realisatie worden daarbij verklaard, evenals verschillen tussen jaren.  

15. De raad wordt geïnformeerd over de belangrijkste keuzen in de uitvoeringswijze, met name de 

afwegingen om werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren dan wel uit te besteden. 

16. De raad gebruikt de informatievoorziening over onderhoud openbaar groen om – waar nodig – 

bij te sturen op het onderhoud van openbaar groen. 
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