
Aan de leden van de gemeenteraad 

  

gemeente 

eijsdenmargraten 
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t  ijsden-Margraten: 

. Ondewerp Voortgang Projectgroep Lijn 50 Beheer Openbare Ruimte 

Geacht raadsid 

Vla deze raadsinformatiebrief wilen i u graag informeren over de stand van zaken en 

o _ Voortgang aangaande de samenwerking Lijn 60 Beneer Openbare Rummte 

  

citaslew 

  

(geanonimiseerd)

De drie samenwerkende Lijn 50 gemeenten (Gulpen Witem, Eijsden-Margraten en 

Vaals) wilen werken vanuit de context. wilen dicht bi de burger staan en wilen zaken 

die de burger drect raken, zelf bijven uitvoeren. Eris daarom uidrukkelijk gekozen voor 

het behoud van Iokale kemnteams buitendienst. De Kracht van deze teams zi vooral n de 

verbinding die de medewerkers/kantonniers maken met de omgeving. De kracht van de 

samenwerking wordt vooral gezocht in het gezamenik inzetten van specialismen 

(kwaitert) dan welin het gezamenlik uitbesteden van werkzaamneden (efficiency) 

Vanuit di perspectief hebben de colleges van de drie Lin 50 gemeenten op 6 januari 

2017 de bestuursopdracht geformuleerd aangaande de samenwerking op het gebied 

van het beheer van de openbare ruimte. 

Met de teamleiders van de drie buitendiensten heeft een diepgaande inventarisate 

plaasgevonden op basis van een activieitenmatrix met gezamenljke selectecritera en 

een scoretabel 

De uikomsten hiervan zijn in een advies vervat waarmee de gezamenlike coleges van 

de Ljn 50 gemeenten op 18 jui 2017 hebben ingestemd. Het advies was de intensivering 

van de samenwerking tussen de drie buitendiensten i eerst instantiete ichten op een! 

drietal hema'sicusters. 

-Onderhoud bermen, hagen, bosplantsoen en bomen 

-Onkruidbestrding, straatvegen. reinigen roosters, kolken en zandvangers 

-Onderhoud wandeipaden 

Vervolgens zijn n februari 2018 de binnendiensten van de drie betrokken gemeenten, in 

  

‘nauwe samenwerking met de buitendiensten, begonnen met een inventansatie op het 

gebied van beheer en onderhoud van de openbare ruimte. Het betreft de beleidsterreinen 

verkeer, wegenfrioolverlichting en groen. De verwachting |s dat een samenwerking 

tussen beleid en uitvoering de beste resultaten zal opleveren. Per beleidsgebed zin er 

werkgroepen gevormd 

  
(geanonimiseerd)



  

  

  

Deze werkgroapen onderzoeken niet alleen de samenwerkingsmogelijkheden binnen hun 

eigen beleidsgebied maar kiken ook met een integrale b naar de belendende 

beleidsterreinen 

Er wordt gezocht naar zo veel mogelijk win-win situaties. 

Begin juni 2018 worden de resultaten integraal aan de stuurgroep gepresenteerd 

Verder hebben de drie colleges van de Lijn 50 gemeenten eind maart 2018 ingestemd 

met een dienstverleningsovereenkomst waarin de drie gemeenten afspraken gemaakt 

'nebben omtrent de onderinge hulp en ondersteuning van de buitendiensten in geval van 

‚een calamiteit 

Deze samenwerking vermindert de kwetsbaarheid van de individuele gemeenten en 

vergroot de slagkracht b een eventuele calamiteit 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u nog vragen. 

opmerkingen of suggesties hebben, neem dan gerust contact op e 

E 
(geanonimiseerd)(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)

Met viendelike groet, 

Burgemees 

    
(geanonimiseerd)

r en wethouders van Eijsden-Margraten, 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)


