
 
 
 
 
 
 

AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE TEN BOER 
 
Raadsvergadering: 26 oktober 2005 
  
Agendapunt:       
  
Onderwerp: Samenwerking Ten Boer - Groningen: besluitvorming uitkomsten onderzoek 

model Ten Boer - Groningen 
  
Voorstel: 1. in te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek. 

2. ons college de opdracht te verstrekken het invoeringsplan uit te werken in 
een concreet plan van aanpak en de invoering van het model verder uit te 
werken. 

  
  
Toelichting: In navolging van de opiniërende behandeling van de uitkomsten van het 

onderzoek Model ten Boer - Groningen op 5 oktober jl. ligt nu aan uw raad 
voor om een besluit te nemen over deze uitkomsten. 
 
Hieronder wordt nog even kort weergegeven wat het model inhoudt en welke 
reacties er tot nu toe gegeven zijn. 
 
Model Ten Boer - Groningen 
Wat behelst het? 
Uit het onderzoek blijkt dat alle gemeentelijke taken in principe kunnen 
worden uitbesteed aan de gemeente Groningen. Wettelijke 
belemmeringen zijn er niet, anders dan dat op het terrein van de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) verplichte uitvoering binnen 
de gemeentegrens aan de orde is. 
In het model wordt dan ook uitgegaan van de maximale uitbesteding, 
waarbij in Ten Boer slechts taken blijven die nodig zijn voor de 
strategische beleidsontwikkeling en regie op het proces, de 
ondersteuning hiervan en taken, die zo lokaal gebonden zijn dat zij niet 
zouden moeten worden uitbesteed.  
 
Dit heeft grote gevolgen voor de gemeentelijke organisatie. Een deel 
van de medewerkers blijft in dienst van de gemeente Ten Boer, een deel 
treedt in dienst van Groningen, maar blijft in Ten Boer werken en de 
overigen komen in dienst van Groningen en gaan ook werken in 
Groningen. 
 
In Ten Boer worden de taken ondergebracht in de Unit 
bestuursondersteuning . Deze unit heeft als hoofdtaak de 
ondersteuning van het bestuur, de ontwikkeling van de beleidsstrategie 
voor de gemeente op de lange termijn en het verstrekken van 
opdrachten tot verdere voorbereiding, uitwerking en uitvoering van het 
beleid door de gemeente Groningen. 
 
Wezenlijk onderdeel van het besluit is ook dat het gemeentehuis in Ten 



Boer zijn huidige functie voor haar inwoners behoudt. Er blijft een loket 
waar de inwoners van Ten Boer terecht kunnen voor de zaken met de 
gemeente. Deze zogenaamde frontoffice wordt bemenst door 
medewerkers die in dienst zijn van de gemeente Groningen. 
In de frontoffice zijn in ieder geval opgenomen: Burgerzaken, 
WMO/SoZa loket en loket VROM. Daarnaast zullen er, voor het beheer 
van de openbare ruimte, medewerkers hun werkplek hebben voor de 
inbedding van de lokale component. 
Ook de buitendienst zal zijn werk doen vanuit Ten Boer. De 
werkplaats aan de Boltweg blijft hun uitvalsbasis. 

Juridische vorm 
Uiteraard kan een vergaande uitbesteding van taken niet zonder goede 
afspraken over ieders verantwoordelijkheden en verplichtingen. Hierin 
wordt voorzien door een raamovereenkomst tussen beide gemeenten, 
die nader wordt uitgewerkt in uitvoeringsafspraken. 
Overigens kan het zo zijn dat het Europees aanbestedingsrecht ons nog 
dwingt tot een andere vorm. Dit is nog steeds in onderzoek in 
samenspraak met het ministerie van BZK. Mocht dat aan de orde zijn 
dan zal voorgesteld worden een lichte gemeenschappelijke regeling in 
te stellen.  
 
De keuzes 
Het onderzoek is in diverse werkgroepen uitgevoerd. Er is gekeken naar 
de taken, het personeel en de arbeidsvoorwaarden, het 
uitbestedingsmodel en de gevoeligheden. 
 
Uit de taakanalyse kwam naar voren dat er geen wettelijke 
belemmeringen bestaan die zich tegen maximale uitbesteding verzetten. 
Alles kan worden uitbesteed. Alleen voor de uitvoering van de 
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA) geldt dat deze in de eigen 
gemeente dient te plaats te vinden. 
 
Op het gebied van personeel en arbeidsvoorwaarden kwam naar voren 
dat er rechtspositioneel nagenoeg geen verschillen zijn. De gemeente 
Groningen kent geen hypotheekregeling en heeft een andere regeling 
met betrekking tot seniorenbeleid. Maar voor het overige zijn er 
nauwelijks verschillen. Op dit punt zijn dan ook geen problemen te 
verwachten. 
Wel is er op het punt van de inpassing van personeel in de nieuwe 
functies nog veel werk te verzetten (zie ook: gevoeligheidsanalyse). 
 
De werkgroep Uitbestedingsmodel heeft zich gebogen over het 
raamcontract en het verrekenmodel. Uitkomst hiervan is dat er sprake 
kan zijn van een overeenkomst waarin op hoofdlijnen wordt geregeld 
welke rechten en plichten we jegens elkaar aangaan en hoe er met 
verantwoording wordt omgegaan. Het Raamcontract zal nader 
uitgewerkt worden in uitvoeringsafspraken met diensten en afdelingen, 
naar taakniveau. 
Als uitgangspunt voor het verrekenmodel is er voor gekozen om drie 



kostensoorten te benoemen. Regulier werk, kapitaalswerken en 
projecten en nieuw beleid/onvoorzien. Voor de laatste twee geldt dat 
daarvoor per opdracht separate afspraken worden gemaakt. Deze 
kennen hun eigen financieringsstromen.  
Voor het gros van het werk (regulier werk) wordt een berekening 
gemaakt die gebaseerd is op de taakanalyse, de benodigde fte's en een 
prijs per uur. Hier rolt een lumpsum bedrag uit dat de feitelijke kostprijs 
is voor de te leveren diensten. In dit bedrag zitten in principe alle kosten 
versleuteld, dus ook overhead c.a. Dit bedrag wordt in principe voor 3 
jaar vastgelegd, met wel een jaarlijkse verantwoording. 
Het raamcontract heeft een looptijd van 6 jaar, waarna een totale 
evaluatie zal plaatsvinden. 
 
In de gevoeligheidsanalyse zijn de uitkomsten van de diverse 
werkgroepen getoetst aan de criteria van uw raad en aan de uitkomsten 
van de interviews die met uw raadsfracties zijn gehouden. 
De conclusie is dat het model uitvoerbaar is. Groningen is in staat alle 
diensten te leveren die wij nu ook doen. Dit is vast te leggen in een 
overeenkomst en de sturing op en verantwoordelijkheid voor het beleid 
vanuit Ten Boer is te waarborgen in de unit Bestuursondersteuning. 
 
Het model is ook aanvaardbaar. Het personeel krijgt een plek in de 
nieuwe organisatie in Ten Boer of gaat over in dienst van Groningen. 
De burgers kunnen nog steeds terecht in het gemeentehuis van Ten 
Boer. De kwaliteit van de dienstverlening en de beperking van de 
kwetsbaarheid van de organisatie kan worden gewaarborgd. 
 
Ook ten aanzien van de haalbaarheid is de conclusie dat dit positief 
beantwoord kan worden. Het organisatiemodel voldoet aan de eis dat de 
regie en verantwoordelijkheid in Ten Boer blijft. De voorlopige 
uitkomst van de financiële analyse laat zien dat er een 
efficiencyvoordeel te behalen is van zo'n € 200.000. 
 
Reacties 
In de periode juli - september hebben de ondernemingsraad van Ten 
Boer en de ondernemingsraden van de betrokken diensten van 
Groningen, de uitkomsten besproken en van een (voorlopig) advies 
voorzien. Hun adviezen liggen bij de stukken ter inzage. 
 
Voor wat betreft de adviezen van de ondernemingsraden in Groningen 
volstaan wij met de mededeling dat zij allen zich positief kritisch 
hebben uitgelaten over het model. Hun adviezen richten zich nl. niet 
direct tot ons, maar tot hun gesprekspartners in Groningen. 
 
Onze ondernemingsraad (OR) heeft bij brief van 9 augustus zijn advies 
uitgebracht, u heeft deze alleen gekregen. De OR is ook positief 
kritisch. Positief over de uitkomsten en het vooruitzicht. Kritisch over 
de zaken die in het invoeringstraject allemaal nog geregeld moeten 
worden. 
Naast de meer zakelijke dingen m.b.t. het vastleggen van 



uitvoeringsafspraken, beschrijving van processen, uit onderhandelen 
van prijs en prestaties, richt de OR zich met name op de inpassing van 
het personeel en in het bijzonder ook de mogelijkheden van flankerend 
beleid. 
 
Het college is met de OR van mening dat de inpassing van het 
personeel de grootst mogelijk zorg behoeft. Wij zullen er ook alles aan 
doen om te voorkomen dat individuele medewerkers de dupe worden 
van dit proces. 
Er komt een opleidingsplan gericht op dit project, er komt een goed 
sociaal statuut en een sociaal plan en de inpassingprocedure zullen we 
met zorg doorlopen. 
 
Eventuele middelen voor flankerend beleid hebben wij nog niet 
gereserveerd. Indien dit nodig blijkt te zijn dan zullen wij uw raad 
vragen deze middelen ter beschikking te stellen uit de Algemene 
Reserve. 
Graag horen wij van u of u deze lijn onderschrijft en in voorkomende 
gevallen bereid bent deze vragen te honoreren, mits deze uiteraard naar 
genoegen gemotiveerd zijn. 
 
Verenigingen Dorpsbelangen en maatschappelijke instellingen. 
Op 12 en 13 september jl. hebben wij deze instellingen geïnformeerd 
over de plannen. Als conclusie kan gesteld worden dat men het jammer 
vindt dat het moet, maar de overwegingen begrijpt en de keuze niet 
onlogisch acht. 
Zorg is er met name voor het contact met het gemeentebestuur en de 
organisatie. De vrees hierbij is dat de contacten formeler worden en 
minder toegankelijk. 
 
Wij hebben toegezegd hiervoor specifieke aandacht te hebben in het 
invoeringstraject, opdat dit goed weggezet wordt in de nieuwe 
organisatie. 
 
Uw raad op 5 oktober jl. 
Over bovenstaande punten ging ook met name de discussie tijdens de 
opiniërende bijeenkomst van 5 oktober jl. Hoe houden we de burger 
betrokken en hoe betrekken we de burger bij het proces en zorgen we 
dat de organisatie transparant toegankelijk blijft. 
 
Verder gaf uw raad aan zich te kunnen vinden in de Raamovereenkomst 
als zakelijke basis. Ook gaf het model voldoende waarborg voor de 
invulling van de door u gestelde criteria. 
Bijzonder aandacht werd nog gevraagd voor de eigenheid van beleid. 
Hoe borgen we onze identiteit voor de toekomst? 
 
Ook deze aspecten zullen we terug laten komen in de uitwerking van 
het model. Wij gaan er daarbij vanuit dat we dit voor alle partijen op 
een goede wijze kunnen regelen. 
 



Indien uw raad instemt met de uitkomsten van het onderzoek en ons 
college de opdracht geeft over te gaan tot implementatie, zullen we deze 
aspecten ook meenemen in het proces. 
 
In juli 2005 willen we het invoeringstraject zover hebben afgerond dat 
alle personeelsleden weten waar hun nieuwe werkplek is en de 
afspraken zodanig zijn vastgelegd dat een definitief oordeel van uw rad 
gevraagd kan worden. 
 
Tussentijds zullen wij u natuurlijk ook informeren over de voortgang.  
 
 
 

  
 Ten Boer, 

 
Burgemeester en wethouders 
van de gemeente Ten Boer, 
 
 
 
 H.K. Pot, burgemeester 
 
 
 
 
 G. Heiminge, secretaris 

 
 
Bijlagen:
1. Bijgevoegd: 
Stukken reeds in uw bezit 
2. Ter inzage: 
Alle relevante stukken 
3. Referendabel:   Nee 
      
 
 



Nr.       De raad van de gemeente Ten Boer; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 oktober 2005, nummer 004; 
 
 
gelet op de desbetreffende wettelijke bepalingen; 
 
 
b  e  s  l  u  i  t : 
 
1. in te stemmen met de uitkomsten van het onderzoek. 
  
2. ons college de opdracht te verstrekken het invoeringsplan uit te werken in een 

concreet plan van aanpak en de invoering van het model verder uit te werken. 
 
 
 

Aldus besloten in de openbare 
vergadering van de raad van de 
gemeente Ten Boer, 
gehouden op 26 oktober 2005 
 
De raad voornoemd, 
 
 
   , voorzitter. 
 
 
 
   , griffier 
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