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 Advies  

 
 

Datum: 6 december 2010 
Aan: het presidium  
Van: Raadsgriffie, S. Dijkstra  

Onderwerp: Voorstel tot het organiseren van een werkconferentie over maatschappelijk aanbesteden in Den Helder 
 
 
Bij maatschappelijk aanbesteden legt de overheid de aanpak van maatschappelijke vraagstukken 
(deels) bij burgers en/of instellingen en/of bedrijven.  
Er is behoefte de mogelijkheden voor maatschappelijk aanbesteden voor Den Helder te verkennen en 
vervolgens te concretiseren. Een werkconferentie is daarvoor een eerste stap. 
 
1. Aanleiding  

• Initiatief van het CDA in de vorige raadsperiode om de mogelijkheden voor het toepassen van 
werkwijzen volgens maatschappelijk aanbesteden te verkennen.  

• Het initiatief heeft geleid tot een afspraak in het coalitieprogramma over 'creatieve aanpak van 
het beheer van de openbare ruimte', waarbij 'de kwaliteit naar het basisniveau wordt gebracht 
(...) in een aantal nader aan te wijzen probleembuurten (...) waarbij met bewonersorganisaties 
de buurt op onderdelen op het gewenste kwaliteitsniveau zal worden onderhouden'.  

 
2. Elementen voor de verkenningen  
Uitgangspunten of keuzen  

• het gaat om uitvoeren niet om beleidsvorming;  
• de gemeente bepaalt het vraagstuk en organiseert het uitvoeringsproces;  
• kenmerk: samenwerking zonder concurrentie;  
• gemeente behoudt eindverantwoordelijkheid;  
• de stadsdelen worden vooraf geselecteerd (stadsbeheer);  
• (...)  

 
Vragen vooraf  
Maatschappelijke aanbesteden is experimenteren met nieuwe rollen in nieuwe 
samenwerkingsverbanden. Dat verlangt:  

• overbrugging van culturele verschillen tussen beleidssectoren, beleids- en 
uitvoeringsorganisaties en de publieke en private sector;  

• organiseren van (op resultaat gerichte) samenwerking;  
• (...)  

 
Wat mag de gemeente verwachten van maatschappelijke partners?  
Wat stelt dat voor eisen aan de gemeente; bestuur én organisatie?  
 
3. De eerste stap: werkconferentie 
De beoogde werkconferentie is (te beschouwen als) een initiatief van de gemeenteraad en het college 
van burgemeester en wethouders. De werkconferentie omvat een dagdeel met:  

• raadsleden / commissieleden;  
• vertegenwoordigers van b&w / voltallig college;  
• vooraf gedefinieerde potentiële samenwerkingspartners (stadsbeheer);  
• experts van 'buiten' voor begeleiding van de werkconferentie.  

 
Doel:  

• kaderstellende de uitgangspunten formuleren;  
• vereisten benoemen (en evt. traject afspreken om daaraan te voldoen);  
• verkennen van de geschikte vraagstukken / onderwerpen.  
• verkennen van de mogelijkheden; 

 
 
 



 
Het resultaat van de werkconferentie wordt (door griffie en ambtelijke organisatie) verwerkt tot een 
voorstel aan het college van burgemeester en wethouders dat dit met de betrokken raadscommissie 
bespreekt. 
 
4. Tijdpad en kostenindicatie  
De werkconferentie kan georganiseerd eind januari 2011.  
Voorbereiding en ondersteuning wordt verzorgd door griffie en ambtelijke organisatie (stadbeheer).  
De werkconferentie wordt begeleid door B&A groep conform 15 juli 2010 uitgebrachte offerte. 
Aanpassingen en wensen worden met B&A besproken.  
 
Geraamde externe kosten:  
begeleiding B&A  1.500,-  
accommodatie zaal / catering  800,-  
onvoorzien  200,-  
totaal excl. btw  2.500,-  
 
 
Uw presidium wordt voorgesteld in te stemmen met organiseren van een werkconferentie volgens 
voorstel, inclusief de daarvoor de geraamde kosten 
 


