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Onderwerp: Stand van zaken oprichting Buurtplein 

Portefeuillehouder: Wethouder Telder 

Datum: 25 november 2014 

 

 

Aanleiding voor de mededeling 

Uw raad heeft tijdens de behandeling (d.d. 19-12-2013) van de notitie De Doetinchemse keuze 

(DDK1) besloten tot, naast het implementeren van voornoemd visiedocument, een 

aanvullende opdracht gericht aan ons college: 

 

a. De rolverdeling tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie helder uit te werken conform het 

opdrachtgever-opdrachtnemer model. 

b. Voor 1 april 2014 duidelijkheid te verschaffen aan de gemeenteraad over de juridische entiteit van 

de nieuwe uitvoeringsorganisatie. 

c. De opdrachtverstrekking aan de nieuwe uitvoeringsorganisatie, inclusief het budget, ter 

besluitvorming aan de gemeenteraad voor te leggen. 

 

Tijdens de behandeling van De Doetinchemse Keuze - Het Vervolg, voortgangsrapportage (DDK2) 

op 24 april 2014 hebt u wensen en bedenkingen omtrent de oprichting en inrichting van de BV 

aangegeven. Vervolgens hebben wij u met een raadsmededeling (2014-71) op de hoogte 

gebracht van het voornemen deze overheids-BV bij notariële akte op te richten en bent u 

daarbij eveneens geïnformeerd over de belangrijkste aandachtspunten en bepalingen in de 

statuten van de BV. 

 

Wij hebben op 15 juli 2014 besloten over de statuten en de oprichting van de overheids-BV. 

Op 14 oktober 2014 hebben wij besloten tot Buurtplein als formele naam voor de BV. De BV is 

bij notariële akte opgericht op 21 oktober 2014. Daarmee is het juridisch raamwerk voor de 

BV ‘in de lucht’ en kan het Buurtplein zijn werkzaamheden per 1 januari 2015 formeel 

aanvangen. 

 

Kern van de boodschap 

Momenteel wordt er gewerkt aan een passende opdrachtformulering voor de BV. Uw raad 

heeft in het amendement van 19 december 2013 het college de opdracht gegeven met een 

voorstel te komen voor de opdracht aan de BV en het bijhorende budget. Dit past in de wens 

van de raad om de uitvoerende taken op afstand van de gemeente te zetten en onder te 

brengen bij een separate organisatie (Buurtplein). 

 

Hiertoe wordt momenteel de wijze van integrale sturing, monitoring en bekostiging door 

middel van een OGON1-relatie, uitgewerkt. Voor 2015 heeft de OGON-relatie een ander 

karakter dan voor 2016 e.v. jaren. Voor 2015 zullen wij voorstellen uit te gaan van 

functiegerichte bekostiging2 op basis van beschikbaar budget. 

 

                                                
1 (Opdrachtgever-opdrachtnemer) 
2 Bij functiebekostiging betaalt een gemeente een aanbieder een vooraf vastgesteld bedrag voor de 

beschikbaarheid van een bepaalde functie (zoals de werkzaamheden van Buurtplein). 



 

 

 

 

 

Mededeling van het college aan de gemeenteraad (2014-111) 

 

 

Inlichtingen bij:  F. Beemer 

Telefoonnummer: (0314) 373 874 

Bijlagen:   

 Pagina 2 van 2 

 

   

 

Dit is een volwaardige OGON-relatie, echter de sturing en monitoring op de resultaten die 

Buurtplein BV levert als bijdrage aan de realisatie van de beleidsdoelen (in DDK3) zijn hierin 

nog niet geheel uitgewerkt. De functies die de BV moet leveren en de kwaliteitseisen waaraan 

deze moeten voldoen, zijn uiteraard wel onderdeel van de overeenkomst. 

 

Voor 2016 werken wij deze OGON-relatie verder uit, zowel qua inhoud als qua indicatoren 

en sturingsinstrumentarium. 

 

Fasering 

Uw raad ontvangt zo spoedig mogelijk (wij streven naar januari 2015) een voorstel voor de 

wijze van bekostiging in 2015. In dit voorstel zullen wij: 

1. de organisatie van Buurtplein en de gekozen topstructuur en wijze van bestuurlijke 

verantwoording en toezicht toelichten; 

2. de opdracht in 2015 aan Buurtplein (financiering en inhoud van de opdracht) aan uw raad 

voorleggen; 

3. een procesvoorstel doen toekomen tot invulling van deze OGON-relatie in 2016. 

 

Een voorstel voor de invulling van de OGON-relatie tussen gemeente en Buurtplein in 2016, 

afgestemd op de bredere organisatieontwikkeling (het ‘samenspel’ tussen TWO/Zorgplein/ 

Buurtplein en de gemeentelijke organisatie), kunt u, afhankelijk van het gekozen proces 

benoemd onder punt 3, vervolgens medio 2015 verwachten.  

 


