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Inleiding en algemene beschouwing. 
 
In deze halfjaarrapportage wordt opnieuw volstaan met een kort overzicht van de actuele 
stand van zaken van de facilitaire samenwerking binnen de Netwerkstad Twente. Het totaal 
van activiteiten op het terrein van facilitaire samenwerking binnen de Netwerkstad Twente is 
een optelsom van veelal projectmatig georganiseerde activiteiten, die steeds hetzelfde doel 
hebben: door samenwerking voordelen realiseren in kostenbesparende en/of 
kwaliteitsverbeterende zin. Uit de opsomming van activiteiten blijkt, dat deze doelstellingen 
op diverse wijzen worden gerealiseerd.  
Ten aanzien van het in de bijlage gegeven overzicht van gerealiseerde kostenbesparingen in 
2004 van netto € 842.000,= moet worden aangetekend, dat het om relatieve 
kostenbesparingen gaat. Dat wil zeggen kosten, die minder behoeven te worden uitgegeven 
als gevolg van de samenwerking. Dat hoeft niet altijd in te houden, dat de opbrengsten van 
deze kostenbesparingen voor andere doeleinden beschikbaar zijn. De begrote bedragen 
kunnen immers te optimistisch zijn geweest of er waren al taakstellingen ingeboekt. Het is 
aan de partnergemeenten zelf om de gerealiseerde kostenbesparingen en/of de aanwending 
van de opbrengsten intern inzichtelijk te maken. 
Overigens zijn besparingen als gevolg van kwaliteitsverbeteringen, verbeterd contractbeheer 
en verlaging van factuurkosten buiten beschouwing gelaten.  
 
Het succes van onze samenwerking raakt steeds meer bekend, zowel in onze regio als 
landelijk. Dit is echter geen reden tot zelfgenoegzaamheid, maar basis voor het zoeken naar 
verdere mogelijkheden tot effectieve samenwerking. Dit signaal wordt op dit moment met 
name ook door bestuurders afgegeven: de portefeuillehouders voor de middelenfuncties in 
de netwerkstad Twente. Binnenkort vindt een bijeenkomst plaats waarbij in de aanwezigheid 
van bestuurders, gemeentesecretarissen en hoofden middelenfuncties (met name t.a.v. 
P&O, financiën en ICT) de mogelijkheden en ambities worden verkend en vertaald in 
concrete opdrachten. 
 
Ook de Regio Twente ziet in, dat facilitaire samenwerking kansen biedt om 
kostenbesparingen en kwaliteitsverbeteringen te realiseren. De aanbesteding van gas heeft 
al in regioverband plaats gevonden; een aantal Twentse gemeenten hebben samen 
elektriciteit en ARBO -dienstverlening aanbesteed en andere projecten staan op de rol. 
 
In deze korte rapportage treft u achtereenvolgens een kort overzicht aan van de recente 
resultaten van de werkgroepen en hun ambities voor de nabije toekomst. 
Aan het eind is weer een actueel overzicht gegeven van de aanwijsbare kostenbesparingen. 
 
 
Inkoop. 
 
De gezamenlijke aanbesteding van elektriciteit heeft zoals bekend geleid tot een contract 
met Cogas ingaande 1 juli 2004. T.o.v. de huidige marktprijzen betekent dit een voordeel van 
circa € 150.000,= op jaarbasis. I.v.m. met het wegvallen van de subsidie op groene stroom 
moet binnenkort een keuze worden gemaakt voor 2005 tussen grijze en groene stroom en 
de kostenbesparingen worden geactualiseerd. Gezamenlijk wordt ook gewerkt aan 
verbetering van de factuurcontroles. 
 
De gemeenschappelijke aanbesteding van accountantsdiensten door de 4 gemeenteraden 
verloopt volgens planning. De afronding van deze Europese aanbestedingsprocedure zal 
binnenkort leiden tot een nieuw contract ingaande begrotingsjaar 2005. De financiële 
consequenties zijn nog niet exact bekend, maar het levert een flinke kostenbesparing op. 
 
Ten aanzien van het onderhoud van openbare verlichting is door het samen 
onderhandelen met de huidige leverancier ingaande 2004 een jaarlijkse besparing 
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gerealiseerd van  € 80.000,=. Voor 2006 en volgende jaren wordt een Europese 
aanbestedingsprocedure voorbereid, waaraan Enschede, Hengelo en wellicht Almelo 
deelnemen. 
 
De gezamenlijke aanbesteding van de levering en het transport van gas is (in 
regioverband) succesvol afgerond en heeft geleid tot een nieuw contract ingaande 1 januari 
2005.  Er wordt op dit moment een berekening gemaakt van de kostenbesparingen t.o.v. de 
huidige (hoge) marktprijzen. 
 
Een plan van aanpak voor de gezamenlijke aanbesteding van kantoorartikelen is gereed. 
Wanneer de gemeenten daarmee instemmen (en dat is zeer waarschijnlijk gelet op de 
zorgvuldige gezamenlijke voorbereiding) zal dat leiden tot een nieuw contract per 1 
september 2005. Doel is niet alleen om kosten te besparen op de kantoorartikelen, maar ook 
door verbetering van het logistieke proces van de levering. 
 
Ook voor de gezamenlijke aanbesteding van schoonmaak is een plan van aanpak gereed 
dat bij instemming leidt tot een nieuw contract eind 2005. Voor Almelo kwam dit tijdstip te 
laat, zodat die de volgende periode pas weer meedoet in de gezamenlijke aanbesteding. 
 
De mogelijkheden voor kostenbesparingen op het terrein van verzekeringen zijn 
onderzocht. Conclusie is, dat dit niet slechts een inkooptraject is, maar een vaktechnische 
benadering vergt, die het beste in Regioverband kan worden opgepakt. 
 
Gemeenten hebben elkaar ook geattendeerd op mogelijkheden om teveel betaalde UWV – 
premies terug te vorderen. Omdat niet duidelijk is of dit ook zonder onze huidige 
samenwerking zou hebben plaats gevonden zijn de (overigens aanzienlijke) terug 
gevorderde bedragen niet in de financiële paragraaf verwerkt. 
 
Bij diverse gezamenlijke aanbestedingstrajecten is naar voren gekomen, dat het wel zo 
praktisch zou zijn, wanneer de 4 gemeenten gelijke inkoopvoorwaarden en 
leveringsvoorwaarden zouden hanteren. Er is een concept hiervoor gemaakt, dat in de plaats 
kon komen van de huidige gemeentelijke inkoopvoorwaarden. Dit bleek echter bij juridische 
toetsing bij de gemeenten aanleiding te geven tot de vraag of een dergelijk document wel 
geschikt was voor alle soorten aanbestedingen. Omdat het antwoord ontkennend was, wordt 
nu gewerkt aan een nieuw document. 
 
 
Belastingen. 
 
De activiteiten op dit terrein concentreren zich vooral op gezamenlijke 
expertiseontwikkeling. In de afgelopen periode is onder meer gekeken naar best practices 
t.a.v. werkplanning, klantenbeheer en verbeteracties als gevolg van de vorig jaar gehouden 
benchmark . 
Ook wordt met behulp van de informatie, die door de waarderingskamer wordt verzameld, 
kritisch gekeken naar de kosten - prestatievergelijking op het terrein van de uitvoering van de 
WOZ. 
Bij de komende waarderingsronde van WOZ – objecten zijn komend jaar gedurende enige 
maanden diverse extra taxateurs e.d. nodig. Door tussenkomst van Start is contact gelegd 
met een gespecialiseerd bureau, waardoor deze taxateurs tegen aanzienlijk lagere bedragen 
kunnen worden gecontracteerd. Andere Twentse gemeenten hebben ook in kunnen haken 
op dit initiatief vanuit de Netwerkstad Twente. Exacte bedragen van kostenbesparingen zijn 
op dit moment nog niet bekend. 
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Personeel. 
 
Per 1 juni heeft ook Hengelo zich aangesloten bij de praktijk,dat de deelnemende gemeenten 
elkaars medewerkers als gelijkwaardige interne kandidaten bij vacatures beschouwen. 
Deze uitwisseling van personeel zal naar verwachting de kwaliteit van het werk ten goede 
komen, doordat kennis, vaardigheden en ervaring onderling worden uitgewisseld en 
verspreid. Bovendien worden loopbaanmogelijkheden voor medewerkers verruimd en 
vergemakkelijkt. In het verlengde hiervan gaat onderzocht worden of gekomen kan worden 
tot gezamenlijke interne vacaturesite. 
 
Zoals eerder gemeld heeft de gezamenlijke aanbesteding van flexwerk (uitzendkrachten en 
detacheringen) geleid tot de gezamenlijke keuze van 1 uitzendbureau (Start), waardoor een 
kostenbesparing van circa € 700.000,= per jaar kon worden gerealiseerd. Het contract is 
ingegaan per 1 juli 2004, zij het dat Hengelo tot 1 januari 2005 gebonden is aan het 
bestaande contract met een ander uitzendbureau.  
In vervolg hierop gaat men zich richten op samenwerking bij doorlening van ambtenaren, 
poolvorming en reïntegratietrajecten met ondersteuning van Start. 
 
De werkgroep gaat zich nu onder meer richten op het uitbouwen van de onderlinge mobiliteit 
van personeel en mogelijkheden onderzoeken om personeelsdiensten gezamenlijk te 
organiseren en aan te bieden. 
 
 
Documentaire informatievoorziening. 
 
In het voorjaar van 2004 is een gezamenlijk rapport uitgebracht met een 
gemeenschappelijke visie op digitaal informatiebeheer, waar de opdrachtgevers mee 
hebben ingestemd. Tevens kon worden ingestemd met een routeplan om tot effectieve 
samenwerking op dit gebied te komen. In dat kader is nadrukkelijk de intentie uitgesproken 
om te streven naar een gemeenschappelijke informatiearchitectuur, zodat optimaal kan 
worden geprofiteerd van schaalvoordelen. Tevens richt men zich op het kiezen van dezelfde 
applicaties. 
De 6 deelplannen uit dit routeplan zijn samengevoegd tot 4 plannen waarbij elke gemeente 
de trekker levert voor 1 plan. Deze plannen worden op korte termijn verder uitgewerkt. 
Daarbij moet worden aangetekend, dat het realisatietempo lager ligt dan gedacht, omdat de 
4 gemeenten op dit terrein moeite hebben met het voldoen aan randvoorwaarden als 
benodigde financiën, kennis en draagvlak binnen hun organisatie. 
 
Ook is kennis genomen van de evaluatie van de invoering van een Digitaal 
Informatiecentrum in Enschede, waarbij de bibliotheek is vervangen door een door Kluwer 
ontwikkelde “Knowledge Portal” en gebruikers via digitale weg - en desgewenst ondersteund 
door een informatiespecialist - vakliteratuur, wetgeving en jurisprudentie effectief en efficiënt 
kunnen raadplegen . Daarmee zijn financiële besparingen gerealiseerd en is de kwaliteit 
verbeterd. Omdat dit voorbeeld de andere gemeenten zeer aansprak wordt op dit moment 
onderzocht of tot een gezamenlijke dienstverlening kan worden gekomen met vergelijkbare 
voordelen. 
 
ICT. 
 
De gezamenlijke Europese aanbesteding van ICT-hardware heeft zoals eerder gemeld 
geleid tot de gunning aan een regionale leverancier. Ook hier heeft de samenwerking geleid 
tot een flinke kostenbesparing naast uniformering van apparatuur en duidelijker 
contractvoorwaarden.. 
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Naast het via de (soms wel zeer) geleidelijke weg naar standaardisatie van werkprocessen 
en ICT -ondersteuning van werkplekken, worden nu verdere samenwerkingsmogelijkheden 
verkend. Daarbij wordt gedacht aan uitbreiding van inkoopoptimalisatie, het gezamenlijk 
ondersteunen van een viertal business cases met betrekking tot diensten zoals mail, VPN, 
internettoegang en Gemnet toegang. 
Op welke schaal en in welke fasering dit kan plaats vinden is nog de vraag. Momenteel wordt 
hard gewerkt aan het z.s.m. aanleveren van de ingevulde templates t.b.v. de business 
cases. Het eindperspectief zou wel eens kunnen zijn, dat er sprake is van een  shared 
service centrum, met gestroomlijnde werkplekken, applicaties, werkprocessen en 
dienstverlening. 
Daarnaast is recent besloten om een gezamenlijk plan van aanpak op te stellen om tot een 
gelijkvormig digitaal loket te komen.
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Bijlage  
 

Overzicht kostenbesparingen facilitaire samenwerking 
 

Onderwerp 2003 2004 2005 2006 2007 
Elektriciteit: 

- Aanbestedingskosten 
- verbetering beheer   
- levering 

 
€ 20.000 
€125.000 € 125.000

  € 135.000
€ 125.000
€ 140.000

 
 

€ 125.000 
€ 175.000 

€ 125.000
€ 175.000

Gas: 
      - levering 

 
 € 60.000

 
€ 60.000 € 60.000

Accountancy 
- extra korting op het 

lopende contract  
- contractvoordeel 

€ 30.000 € 30.000

 € 150.000 
 

 
 
 
€ 150.000 

 
 
 
€ 150.000  

Abonnementen en boeken €    9.000 €  18.000 €   18.000 €   18.000 €   18.000
Papier € 10.000 €  17.000 €   17.000  €   17.000 €   17.000
Belastingen  €  60.000 €  60.000 € 60.000 € 60.000 € 60.000
Cursussen  €   30.000 €   30.000 €   30.000
Uitzendkrachten € 250.000 € 700.000 € 700.000   € 700.000  
Telecommunicatie (voordelen 
BTG) 

 PM PM PM 

ICT € 287.000 € 287.000 € 287.000 € 287.000
Subsidie BZK  €120.000  
Onderhoud openbare verlichting € 80.000 € 80.000 € 125.000 € 125.000 
Schoonmaak  PM PM PM 
Kantoorartikelen € 18.000 € 50.000 € 50.000
Totale baten gerealiseerd 
Totale baten verwacht 
 

€374.000 
 
 

€1.002.000 €1.427.000
€ 258.000 

+ PM

 

Totale baten €374.000 €1.002.000 €1.685.000 
+ PM 

€1.797.000 
+ PM 

€1.797.000 
+ PM 

Totale kosten €187.000 € 160.000 € 160.000  
Saldo €187.000 € 842.000 €1.525.000 

+ PM 
 

 
 
Toelichting schema: 

- vet gedrukte bedragen zijn gerealiseerd 
- aan andere bedragen liggen berekeningen ten grondslag 
- waar substantieel voordeel wordt verwacht, maar de omvang ervan onvoldoende duidelijk is 

wordt volstaan met de vermelding “PM”. 
- op sommige bedragen kan worden afgedongen: b.v. een gezamenlijke aanbesteding levert 

een besparing op, maar wanneer een grote gemeente op de zelfde wijze alleen had 
aanbesteed was een deel van die besparing ook gerealiseerd.  
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