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Betreft: Formeren team 'openbare werken'- aangehouden motie 6.8 (2016) 

 

 
Aan de leden van de Gemeenteraad 

 
 
Bij de behandeling van de kadernota op 15 en 22 juni 2016 is de motie 6.8 (2016) aangehouden, 
mede op basis van de toezegging van het college de raad te informeren met een raadsinformatie 
brief. 
 
Voor het formeren van een team ‘openbare werken’ (buurt- en wijkkantonniers) geeft de motie een 
aantal overwegingen, waaronder: 

- het beheer versterkt kan worden door het formeren van een uitvoerend team, voorheen Snel 
herstel, binnen de gemeentelijke organisatie als schakel tussen de regie op het beheer, de 
wijkmanagers en de eventuele betrokken buurtinitiatieven; 

- het team ‘openbare werken’ multifunctioneel en flexibel inzetbaar is bij het beheer van de 
openbare ruimte en past in het uitgangspunt dat de gemeentelijke organisatie een doorsnede 
behoort te zijn van de Helderse bevolking. 

 
Het college is van mening dat de in de motie genoemde overwegingen al op een andere manier zijn 
ingevuld en zal niet komen met een voorstel voor het formeren van een team ‘openbare werken’: 
 
Meldingen openbare ruimte 
Het inspelen op meldingen openbare ruimte is volledig geïntegreerd in het uitvoerende team 
wijkbeheer van de afdeling Stadsbeheer. Een bewoner kan op de gemeentelijke website of via de app 
“Makkelijke melden” een melding doen over bijvoorbeeld een verstopte regenwaterkolk. Deze melding 
komt in het digitale meldingssysteem en wordt gelijktijdig ontvangen door de uitvoerende 
medewerkers, afgehandeld en teruggekoppeld aan de melder. 
 
De medewerkers buitendienst en de wijkconciërges hebben een oog- en oor functie en kunnen 
constateringen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld graffiti op een afvalbak, digitaal vastleggen in het 
meldingssysteem. 
 
Multifunctionele en flexibele inzet 
Het beheer van de openbare ruimte wordt gedaan door een combinatie van inzet door eigen 
uitvoerende medewerkers, medewerkers Noorderkwartier, aannemers, instellingen en 
bewonersorganisaties. 
Om werkzoekenden de mogelijkheid te bieden om te werken in de openbare ruimte worden vele 
wegen bewandeld, zoals opname van Social Return On Investment (SROI) in de aanbestedingen en 
opleidingstrajecten in samenwerking met aannemers. 
 
 
 Den Helder, 15 november 2016. 
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