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Toekomstbestendig werken in de Openbare Ruimte van Coevorden
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2021

Geachte leden van de raad
In onze organisatie zijn drie teams betrokken bij beleid, aanleg, beheer en onderhoud in
de openbare ruimte. Twee teams in de buitendienst met werven in Zweeloo (Noord) en
Fort Verlaat in Coevorden (Zuid). En een team aan de Aleida Kramersingel in
Coevorden.
Een combinatie van factoren maakt dat we ons de vraag stellen hoe toekomstbestendig we
zijn georganiseerd in de openbare ruimte.
We willen ook in de toekomst optimale dienstverlening kunnen leveren en flexibel
kunnen inspelen op veranderende omstandigheden. We willen onze oog - en oor functie
en laagdrempeligheid optimaal benutten. We willen de kwetsbaarheden in de
bedrijfsvoering beperken, een antwoord hebben op de vergrijzing en nog eens kritisch
naar de huisvesting kijken. Wat hebben we in de toekomst nodig om de openbare
ruimte conform onze organisatiefilosofie in te richten. Hoe werken we dan en om welke
middelen en huisvesting vraagt dit.
Het bureau "Buiten organisatieadvies" heeft - samen met de teams - onderzocht wat
daar voor nodig is. Zij doet een aantal aanbevelingen.
Wij herkennen de aanbevelingen en zien de noodzaak om hier invulling aan te geven.
Enkele aanbevelingen die direct de bedrijfsvoering verbeteren hebben we al ingevoerd
of gaan we op korte termijn invoeren.
De manier waarop we willen werken, waarop we optimale flexibiliteit willen en zichtbaar
willen zijn, is bepalend voor het antwoord op de vraag hoe de organisatie er uit moet
zien en hoe we de bedrijfsvoering inrichten. En dat is bepalend voor de vraag naar
passende (noodzakelijke) investeringen in onze huisvesting.
Bij het huisvestingsvraagstuk zullen we samen met Area verkennen of een combinatie
met de heroverweging van de exploitatie van de milieustraten wenselijk is. Bij de
programmabegroting 2021 (hoofdstuk 4 VANG-doelstelling) is hier melding van
gemaakt.
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De inwoner van Coevorden gaat uiteindelijk merken dat wij onze rol op een andere
manier invullen. Effectiever op onderdelen, wellicht minder zelf doen en merkbaar
servicegericht.
Wij zullen u blijven informeren wanneer daar aanleiding voor is. Wanneer in het vervolg
van dit onderzoek de (financiële) gevolgen duidelijker zijn, komen we met concrete
voorstellen bij u terug.
Hoogachtend het college van
burgemeester en wethouders van Coevorden

