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Samenvatting

De huidige groenonderhoudsbestekken van Krispijn, Staart-Reeland en
Dubbeldam lopen 31 december af. In het voorjaar van 2018 moet worden gestart
met de aanbestedingsprocedures van deze bestekken om ze per 1 januari 2019 in
te laten gaan. Daarbij is de wens van het college om net als in het
participatiebestek in Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven, ook bij deze bestekken
bewonersparticipatie uit te voeren. Hiervoor wordt dan een aanvullend budget
toegevoegd aan het reguliere budget van het groenonderhoud. Op basis van
opgedane ervaring is dat bedrag bepaald op € 2,- per inwoner per jaar. Voor de aan
te besteden wijken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam betekent dit een
plafondbedrag van € 91.000,- per jaar voor deze drie wijken te samen. In 2019 zal
dit worden gefinancierd uit het incidentele budget voor participatie in de openbare
ruimte. Voor de jaren erna is voor de wijken Staart-Reeland en Dubbeldam nog
geen dekking gevonden, wat kan betekenen dat inzet van de aannemer op
bewonersparticipatie na 2019 stopt.
Inleiding

Op 1 april a.s. starten de aanbestedingsprocedures van de groenbestekken in
Krispijn, Dubbeldam en Staart-Reeland, omdat ze op 1 januari 2019 aanbesteed
moeten zijn. De aanbestedingen zijn in principe voor de duur van drie jaar. Daarbij
zal in ieder geval in 2019, in navolging van het participatiebestek in Wielwijk,
Crabbehof en Zuidhoven ook bewonersparticipatie worden toegevoegd aan deze
groenbestekken. Voor de jaren daarna is dat afhankelijk van eventuele aanvullende
dekking. In Krispijn wordt participatie wel voor drie jaar aanbesteed.
Doelstelling

Bewoners moeten meer ruimte krijgen om te participeren in hun eigen leefomgeving.
Door meedenken, meebeslissen en meedoen worden ze meer "eigenaar" van hun
eigen leefomgeving en dat vergroot het woonplezier. Daarnaast vergroot het
samenwerken aan de eigen buurt, de sociale cohesie in de buurt en de sociale
weerbaarheid van bewoners. Met het participatiebestek in de wijken Wielwijk en
Crabbehof/Zuidhoven hebben wij het coördineren en faciliteren van
bewonersparticipatie bij de aannemer gelegd. Dit heeft verschillende voordelen:
• de aannemer is veel aanwezig in de wijk, is zichtbaar en benaderbaar voor
bewoners en andere partijen;
• de aannemer kan snel handelen, heeft de mensen en middelen ter plekke;
• de 'markt' is creatief op andere manieren dan de gemeente en dat brengt nieuwe
inzichten en oplossingen met zich mee.
De gemeente blijft ter ondersteuning op de achtergrond en controleert of de
aannemer de afspraken nakomt. Dit werkt in het lopende participatiebestek goed.
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Stand van zaken/de feiten

Het participatiebestek Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven
Het groen wordt in Dordrecht onderhouden door middel van bestekken per wijk die
worden uitbesteed aan aannemers. In de wijken Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven is
sprake van een participatiebestek. In dit groenonderhoudsbestek krijgt de aannemer
naast een bedrag voor het groenonderhoud ook een bedrag voor
bewonersparticipatie. Het participatiebudget voor dit bestek bedraagt € 60.000,- per
jaar en wordt in vier kwartalen uitgekeerd wanneer de aannemer aantoont in deze
wijken de afgesproken participatieresultaten te hebben gerealiseerd. Daarbij wordt
specifiek gekeken naar de kwaliteit van deze participatie initiatieven. Dit kunnen
zowel nieuwe als al langer bestaande initiatieven zijn. Zoals in 2017 in de
raadsinformatiebrief (RIS 17805691 is gemeld, zijn de ervaringen positief. Op dit
moment zijn er bij deze aannemer 28 initiatieven actief, waarbij 210 bewoners
betrokken zijn.
Aanbesteding oroenonderhoudsbestekken Krispijn. Staart-Reeland en Dubbeldam
De groenbestekken voor de wijken Krispijn, Dubbeldam en Staart-Reeland moeten in
2019 opnieuw worden aanbesteed. In deze wijken zal ook een participatiebestek
worden ingevoerd. Daarbij wordt deze invulling van participatie jaarlijks
geëvalueerd, om het concept 'participatiebestek' bij te schaven en te verbeteren
waar nodig. Ook kan op deze manier onderzocht worden of het participatiebestek
geschikt is voor andere wijken en in samenwerking met andere aannemers. In de
wijken Dubbeldam en Staart-Reeland is het groenonderhoudsbestek op dit moment
één-op-één gegund aan Drechtwerk-Groen (DW-Groen) in het kader van Social
Return on Investment (SRoI). Deze wijken worden in 2019 ook weer één-op-één aan
DW-Groen worden gegund. Dit is in lijn met het huidige beleid om één wijk per
gebied (Oost, West, Centrum) te gunnen aan Drechtwerk. Voor de wijk Krispijn
wordt een aanbestedingsprocedure volgens Europese richtlijnen gestart om een
reguliere marktpartij te selecteren. Daarvoor is het van belang dat de
aanbestedingsprocedure begin april 2018 start.
Bewonersparticipatie
Bewonersparticipatie is een belangrijke maatschappelijke beweging die door het
college onderstreept wordt. Wanneer van de aannemer inzet op bewonersparticipatie
wordt gevraagd, is het van belang dat er een redelijk bedrag wordt toegekend om de
participatietaken voldoende te kunnen uitvoeren. Een aannemer neemt bij het
participatietraject een deel van het werk over dat wij anders als gemeente zelf
zouden moeten doen. Vanuit een marktverkenning bij aannemers die met
participatie bezig zijn, weten wij dat dit investeringen vereist. Zo heeft de aannemer
in Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven een wijkregisseur aangesteld die circa 20 uur
per week volledig bezig is met het onderhouden en bevorderen van
bewonersparticipatie. Daarnaast moeten de uitvoerende medewerkers extra worden
getraind in communicatie met bewoners en het herkennen van participatievragen.
Dit betekent dat de aannemer in participatie moet investeren.
Het beschikbare budget voor bewonersparticipatie per wijk wordt bepaald door een
vast bedrag per inwoner, gezien de centrale rol van inwoners als het gaat om
participatie. Daarnaast vindt er meer participatie plaats dan alleen in het
groenonderhoud, waardoor een verdeling op basis van louter de vierkante meters
groen niet gerechtvaardigd is. Zo worden bij voorbeeld speelplekken
schoongehouden en wordt er zowel individueel, als in groepsverband zwerfvuil
geprikt. Participatie brengt buren bij elkaar die elkaar normaal gesproken weinig
spraken en vergroot de sociale binding.
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Kosten en dekking

Kosten van het participatiebestek
Het participatiebestek in Wielwijk, Crabbehof en Zuidhoven is een pilot waarin wij en
marktpartijen de kans kregen om participatie op een andere manier tot stand te
laten komen. Omdat er nog weinig ervaring was bij marktpartijen hebben we het
bedrag specifiek voor participatie gesteld op € 60.000,- per jaar. Dit komt neer op
€ 4,- per inwoner. Dit bedrag lijkt inmiddels aan de hoge kant te zijn. Participatie
wordt steeds meer onderdeel van het reguliere werk en aannemers raken er steeds
meer bedreven in. In een recente marktverkenning gaven bijna alle gesproken
marktpartijen aan al op deze wens in te spelen. Een bedrag van € 2,- per inwoner
lijkt daarom ook haalbaar. Dit betekent voor de aan te besteden wijken het
volgende:
• Krispijn:
€ 33.000,• Dubbeldam:
€ 25.000,• Staart-Reeland: € 33.000,Dit betekent dat er jaarlijks in totaal € 91.000,- nodig is om ook in deze wijken een
participatiebestek uit te voeren.
De voorbereidingskosten voor deze manier van aanbesteden vallen binnen de
personeelskosten, die binnen de jaarbegroting gedekt zijn.
Wanneer het participatiebestek ook in de wijken Staart-Reeland, Dubbeldam en
Krispijn succesvol blijkt, kan dit in de jaren daarna in de hele stad worden toegepast.
Een bedrag van € 2,- per inwoner betekent dat er uiteindelijk op jaarbasis circa
€ 240.000,- nodig is om participatie in de openbare ruimte via participatiebestekken
bij de aannemers te beleggen. Hiervoor zal in 2019 een voorstel bij de kadernota
(aangaande 2020) aan uw raad worden voorgelegd.
Dekking
De dekking voor het bestaande participatiebestek werd gevonden binnen het
groenonderhoud. Dit was mogelijk doordat aannemers in de afgelopen jaren
buitengewoon laag inschreven. Uit een recente marktverkenning is gebleken dat de
prijzen stijgen en dat zal naar verwachting de aankomende jaren niet veranderen.
Binnen het budget van het groenonderhoud is hierdoor onvoldoende ruimte om
naast de reguliere groen bestekken ook de participatiebestekken duurzaam te
financieren. De aantrekkende markt zal de bestedingsruimte van het
groenonderhoud in de toekomst nog meer versmallen. In 2019 kunnen we de
participatie bij de groenbestekken Krispijn, Staart-Reeland en Dubbeldam dekken uit
het incidentele budget voor participatie in de openbare ruimte. Voor de periode na
2019 biedt dit budget geen oplossing. Met DW-Groen maken wij daarom slechts
afspraken over participatie tot en met 2019. Voor het Europees aan te besteden
groenbestek Krispijn gaan we wel een driejarig participatiebestek in de markt zetten.
Indien in 2019 bij de kadernota uw raad besluit om toch niet verder te willen gaan
met participatiebestekken, wordt het participatiebestek Krispijn (€ 33.000,-) voor
een periode van twee jaar gefinancierd uit de budgetten voor de openbare ruimte.
Dat brengt met zich mee dat er keuzes moeten worden gemaakt en andere zaken in
die twee jaar mogelijk geen doorgang vinden.
Duurzaamheid

Niet van toepassing.
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Communicatie en inclusief beleid

Communicatie richting bewoners of andere belanghebbende partijen inzake de
uitvoering wordt in het lopende participatiebestek uitgevoerd door de aannemer. Dat
is heel belangrijk want zonder goede communicatie kan een aannemer geen netwerk
van betrokkenen opbouwen. In Wielwijk-Crabbehof gebeurt de communicatie bij
voorbeeld zowel digitaal als analoog via de campagne 'De wijk dat zijn wij'. De
aannemer houdt elke week spreekuur in de wijk en is actief op social media. Deze
uitgebreide vorm van communiceren zal ook in de toekomstige participatiebestekken
gebruikt worden.
In het participatiebestek werkt de aannemer met zoveel mogelijk partijen uit de
wijk. Dit kunnen inwoners zijn, inwonersgroepen, maatschappelijke organisaties
maar ook bewoners met een beperking en partijen die zich daarop richten. Elke
bewoner die een initiatief wil starten kan bij de aannemer terecht voor
ondersteuning, zo ook bewoners met een beperking. Daarnaast worden in de wijken
Staart-Reeland en Dubbeldam de bestekken weer gegund aan DW-Groen, waardoor
ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt worden betrokken.
Tijdspad, vervolg en evaluatie

De uitvoering van de participatiebestekken wordt jaarlijks geëvalueerd om te
onderzoeken of een participatiebestek voor alle wijken geschikt is. Daarbij kunnen
ook aanpassingen worden gedaan om de bestekken te optimaliseren.
Bijlagen

Geen.
Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
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