
11. Paragraaf Bedrijfsvoering



Doelstellingen

D.11.01 Aanbieden van garantiebanen en leerwerkplekken

Voldoen aan de wet banen afspraak en arbeidsbeperkten.

Stand van zaken
Inmiddels zijn er 3 garantiebanen binnen de afdeling Openbare Ruimte gerealiseerd. Verdere 
opties voor garantiebanen binnen het beheer van de openbare ruimte zijn in onderzoek. 
Inmiddels is er ook een gedeeltelijke garantiebaan gerealiseerd binnen het schoonhoudwerk 
gemeentehuis. 

Maatregelen

11.001 Creëren van garantiebanen en leerwerkplekken binnen de eigen organisatie en 
passend in het totale strategisch personeelsbeleid.

Via het strategisch personeelsplan creëren we garantiebanen conform het quotum uit het sociaal 
akkoord c.q. de wet banen afspraken en arbeidsbeperkten. We informeren u tussentijds over de 
realisatie van garantiebanen.
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Projectleider/budgethouder: Ridderbos Geert
Startdatum: 01-01-2016 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Inmiddels zijn er 3 garantiebanen binnen de afdeling Openbare Ruimte gerealiseerd. Verdere 
opties voor garantiebanen binnen het beheer van de openbare ruimte zijn in onderzoek. 
Inmiddels is er ook een gedeeltelijke garantiebaan gerealiseerd binnen het schoonhoudwerk 
gemeentehuis.  

Doelstellingen

D.11.02 Verbeteren inkoop- en aanbestedingsbeleid

Inkoop- en aanbesteding verloopt altijd binnen wettelijke kaders en met waar mogelijk met social 
return on investment.

Stand van zaken
Een voorstel  inzake eventuele aanpassing inkoop- en aanbestedingsbeleid is doorgeschoven 
naar 2017 ivm vacature inkoopfunctionaris die we eerst begin 2017 verwachten te kunnen 
invullen.

Maatregelen

11.002 Actualiseren inkoop- en aanbestedingsbeleid

Ons huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid is gebaseerd op de aanbestedingswet 2012. Deze wet 
wordt in 2016 aangepast. Dit geeft ons aanleiding om het huidige inkoop- en aanbestedingsbeleid te 
evalueren en indien nodig aan te passen aan de nieuwe wet. Hierover leggen we een voorstel aan de 
raad voor. Ivm  vacature inkoopfunctionaris schuift dit door naar 2017.
Projectleider/budgethouder: Kooijman Ashley, Ridderbos Geert
Portefeuillehouder: Molenaar R.M.A.
Startdatum: 01-10-2015 Einddatum: 31-12-2016 
Gestart

Kwaliteit
Ivm vacature beleidsmedewerker inkoop verschuiven we de evaluatie aanbestedings- en 
inkoopbeleid en leggen we nu in  2017 hierover besluitvorming aan de raad voor.




