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Geachte heer, mevrouw.
Uw raad heeft bij behandeling van de Voorjaarsrapportage 2011 (VJR 2011) onder andere
besloten om in het kader van de uitwerking van bezuinigingsvoorstellen 2 tranche in de
fysieke omgeving besparingen te realiseren. In deze brief melden wij u de stand van zaken
op dit punt.
e

In de VJR 2011 is opgenomen dat in 2014 een bezuiniging wordt gerealiseerd van € 1 min.
Als toelichting hierbij is opgenomen dat er de komende jaren via vraaggestuurd beheer en
inkoop- en aanbestedingsvoordelen besparingen op het onderhoud zijn te realiseren, omdat
grote onderhoudscontracten voor de openbare ruimte aflopen. Daarnaast Is als toelichting bij
deze bezuiniging opgenomen dat we nog scherper gaan inzetten op het realiseren van
besparingen door het maken van "werk met werk" door de informatie over (onderhouds)projecten beter te ontsluiten, in samenhang met het meerjaren-onderhoudsprogramma.
Via aanbestedingsvoordelen zijn bezuinigingen gerealiseerd. Handhaving van de in het
Beheerkwaliteitplan gemaakte afspraken over beheer en onderhoud zijn hierbij het
uitgangspunt geweest. In 2014 worden de volgende besparingen gerealiseerd:
Onderdeel

Besparing

a.

Onderhoud openbaar groen

€ 307.000

b.

Contract Waterwolf

€ 225.000

c.

Verhardingen

€ 200.000

d.

Verlichting

€

Vastgoed

€ 160.000

e.

Totaal

50.000

€ 942.000
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Toelichting op voorgaande tabel:
a. onderhoud openbaar groen: Aanbesteding van de groenonderhoudscontracten voor
gebieden 5 en 6 hebben in totaal een besparing opgeleverd van € 200.000. Bij de
aanbesteding van het contract voor de gebieden 1 en 4 is per saldo een voordeel
behaald van € 107.000.
b. contract Waterwolf betreft regulier- en klein onderhoud openbare buitenruimte.
c. er wordt € 200.000 bespaard op het herstel van verhardingen door lagere
eenheidsprijzen en door een besparing op kosten van voorbereiding, toezicht en
administratie.
d. door toepassing van diverse efficiëntie-maatregelen wordt € 50.000 bespaard.
e. een besparing wordt gerealiseerd op de onderhoudskosten van het raadhuis, het
cultuurgebouw en de bibliotheken door een verbeterd contract. Tevens worden op de
glasverzekeringen van gebouwen en het doorberekenen van de energlelasten bij tijdelijke
verhuur van gebouwen besparingen gerealiseerd. De totale bezuiniging bedraagt €
160.000.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben bericht.
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