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SAMENVATTING

De doelstelling van dit beheerplan is dat er meer inzicht wordt verkregen in het beheer
van het betreffende kapitaalgoed. Het beheerplan beschrijft het areaal dat onderhouden
wordt en welke onderhoudsmaatregelen waar en tegen welke kosten uitgevoerd worden
om de vastgestelde kwaliteit te behalen. Ook worden de benodigde middelen inzichtelijk
gemaakt en vergeleken met de beschikbare middelen.
Huidige situatie
RT Reiniging/Werf is erop gericht om Leiderdorp schoon en veilig te houden. RT
Reiniging/Werf houdt zich met name bezig met de volgende taken: onkruidbestrijding,
afvalbakken legen, gladheidbestrijding, verwijderen hondenpoep, vegen van goten en
overige reinigingstaken. Uit een beleidsmeting van juli 2018 blijkt dat de meeste
onderdelen voldoen aan de vastgestelde B-kwaliteit.
Financiën
De benodigde middelen voor de uitvoering van de reinigingstaken bedragen circa
€ 1.302.820 per jaar.
Het beschikbare budget bedraagt ca. €1.304.550. Per saldo is dit, op € 1.730 na,
nagenoeg gelijk.
De volgende kanttekeningen moeten nog worden gemaakt:
 Wanneer wij uitgaan van de daadwerkelijke begrote kosten van Resultaatteam
Reiniging (2019) is een globale inschatting van het uurtarief € 37,65. Dit is zonder
toerekening van overhead.
 Het gemiddelde uurtarief van de organisatie is € 52,75 exclusief overhead en
€ 106,21 inclusief overhead.
 De toegerekende overheadkosten zijn meegenomen in de begroting en
afzonderlijk in het overzicht opgenomen. Hierdoor kunnen de berekende
benodigde kosten worden vergeleken met het beschikbare budget voor 2019.
 De overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren vanuit de
begroting. Dit is € 568.225 op basis van 8.288 uur (eigen personeel) met een
uurtarief voor de overhead van € 53,46.
 Voor de reinigingsactiviteiten (afvalbakken, vuil op verhardingen, hotspots en
hondenvoorzieningen) worden per jaar ca. 4.800 uren (productie uren) door de
eigen dienst besteed, terwijl er ca. 5.050 gecalculeerd zijn. Het verschil kan
verklaard worden uit de tijdsbesteding voor de hotspots. Dit aantal is berekend op
basis van de verkregen informatie, maar is niet getoetst aan de praktijk. Er zou
gemonitord moeten worden hoeveel dit werkelijk is. De hotspots worden ook op
niveau B onderhouden, echter hun vervuilingsgraad is hoger.
 In het budget 2019 is de rol afvalcoach voor 1.188 uur opgenomen. Deze
functie/rol bestond in het verleden niet.
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1. INLEIDING

1.1. Aanleiding beheerplan Reiniging

Voor u ligt het beheerplan van de Reiniging van de gemeente Leiderdorp. Het
reinigingsteam is erop gericht om Leiderdorp schoon en veilig te houden. Vanuit de
behoefte om een meerjarenperspectief te hebben op deze taak is een beheerplan 2020 –
2029 opgesteld.
1.2. Doelstelling

Het beheerplan geeft aan met welke visie, welke operationele doelen worden nagestreefd
en op welke wijze hier invulling aan wordt gegeven. Daarbij worden de benodigde
middelen inzichtelijk gemaakt en vergeleken met de beschikbare middelen.
1.3. Werkwijze opstellen beheerplan

Voor het opstellen van het beheerplan zijn interne en externe beleidsontwikkelingen door
vertaald naar de te verwachte operationele en financiële consequenties in een
meerjarenperspectief.
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2. BELEID EN REGELGEVING

2.1. Juridisch kader

2.1.1. Reiniging
Landelijk worden geen specifieke regels voorgeschreven ten aanzien van zwerfafval. Voor
onkruidbestrijding worden momenteel de landelijke regels verscherpt als het gaat om het
werken met chemische middelen. Vooruitlopend op een landelijk verbod op de toepassing
van glyfosaat op verhardingen, heeft Leiderdorp inmiddels besloten in het geheel af te
zien van de toepassing van dit middel en over te gaan op alternatieve methoden.
2.1.2. Gladheidbestrijding
Binnen de geldende wettelijke kaders en randvoorwaarden hebben wegbeheerders hun
taken op het gebied van gladheidbestrijding zeer verschillend ingevuld. Er bestaan geen
algemeen wettelijke richtlijnen ten aanzien van normtijden, bestrijdingsmethode of
prioritering van verschillende wegtypen. In de Wegenwet en Wegenverkeerswet (artikel
2, lid 1) is vastgelegd dat de wegbeheerder een zorgplicht heeft voor het onderhoud en
de berijdbaarheid van de tot zijn verantwoordelijkheid behorende wegen. De gemeente
heeft derhalve een inspanningsverplichting voor goede en veilige wegen binnen de
bebouwde kom, voor zover het geen rijks- of provinciale wegen betreft en de wegen in
gemeentelijk eigendom buiten de bebouwde kom. Hiertoe behoort ook het bestrijden van
gladheid. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat met het toenemen van de
juridisering van de maatschappij, wegbeheerders steeds vaker aansprakelijk worden
gesteld voor gebreken aan de weg. Ook de juridische discussies met weggebruikers over
ongelukken ten gevolge van gladheid komen steeds frequenter voor. Het is mede daarom
van belang om eenduidig en helder beleid te formuleren over de wijze waarop de
gemeente aan haar zorgplicht voldoet.
In het Burgerlijk wetboek, boek 6, is in artikel 174 lid 1 opgenomen dat de bezitter van
een opstal aansprakelijk is als die opstal gevaar voor personen of zaken oplevert.
Aansprakelijkheid bij ongevallen, als gevolg van gladheid, moet beoordeeld worden op
grond van onrechtmatige daad. E.e.a. volgens artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek.
Dit betekent voor de gemeente Leiderdorp dus werk aan de winkel, bij nacht en ontij.
Integrale afstemming
Het CROW geeft in haar Leidraad Gladheidbestrijdingsplan een aantal handvatten voor
het opstellen van de integrale visie zodat wegbeheerders dezelfde uitgangspunten
hanteren voor het uitvoeren van de gladheidbestrijding. Vanuit de klant-benadering dient
de weggebruiker voldoende zekerheid te worden geboden op het gebied van
verkeersveiligheid, bereikbaarheid en doorstroming. De verkeersveiligheid van
weggebruikers is gebaat bij een goede afstemming van het beleid en uitvoering met in
ieder geval omringende wegbeheerders. De weggebruiker dient bij de overgang van
wegen immers niet verrast te worden door een andere of ontbrekende aanpak van de
gladheid. Om deze reden wordt bij het vertalen van deze visie naar uitgangspunten voor
Leiderdorp ook nadrukkelijk de aansluiting en afstemming gezocht met provincie en
Rijkswaterstaat en omliggende gemeenten.
Arbo
De daadwerkelijke uitvoering van de gladheidbestrijding vindt vrijwel altijd plaats onder
moeilijke omstandigheden voor het personeel. De kaders voor de inzet en de
arbeidsomstandigheden van het personeel zijn bepaald in de Arbeidstijdenwet en de
Arbowet. Voor gemeentelijk personeel geldt de CAR-UWO1. De werkgever kan de
ambtenaar daarbij verplichten om zich buiten de voor zijn betrekking vastgestelde
werktijden beschikbaar te houden voor de gladheidbestrijding als de werkgever dit uit
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dienstbelang noodzakelijk vindt. In Leiderdorp geldt deze regeling met name voor de
coördinatoren gladheidbestrijding. De bestuurders van strooiwagens vallen niet onder het
‘Arbeidstijdenbesluit Vervoer’ omdat de werkzaamheden niet onder de normen van dit
besluit zijn te brengen. De gladheidbestrijding valt wel onder de normen van de
Arbeidstijdenwet, het (algemene) Arbeidstijdenbesluit en de Arbowet. De regels voor de
arbeidstijden en winterpiketdienst zijn vastgelegd in deze besluiten. De bepalingen
hebben betrekking op de maximale (gemiddelde) arbeidsduur per etmaal, per week en
per maand en op de maximale duur van de piketdienst. Bij aanbesteding van de
uitvoering zal de werkwijze onder deze (Arbo)voorwaarden een van de eisen dienen te
zijn.
Veiligheid
De veiligheidsaspecten bij gladheidbestrijding hebben zowel betrekking op het gebruik
van het materiaal en materieel, als op de uitvoering. Voor de start van het winterseizoen
wordt met alle betrokkenen de procedure doorlopen. De belangrijkste zaken hierin zijn:
- de te strooien hoeveelheid wegenzout;
- het omgaan met dooimiddelen;
- het controleren van de doseerinstellingen;
- het bedienen en werken met het gladheidsbestrijdingsmaterieel;
- onveilige situaties tijdens het strooien.
Het gladheidbestrijdingsmaterieel moet conform de Arbowetgeving zijn voorzien van CEmarkering en bijbehorende EG-verklaring.
2.2. Beleidskader

Reiniging en gladheidsbestrijding
De reinigingsactiviteiten zijn gericht op een schone, hele en veilige openbare ruimte. Dit
is verder uitgewerkt in een aantal uitvoeringsdocumenten:
IBOR (leidraad voor beheer, maar niet vastgesteld door de Raad);
Beheervisie (2014);
Afvalstoffenverordening (2018);
Hondenbeleid Leiderdorp (2015);
Gladheidsbestrijdingsplan Leiderdorp 2017 (maart 2013, herzien september 2016);
Strooiroutes gemeente Leiderdorp (jaarplannen).
2.2.1. Afvalstoffenverordening
De volgende paragraaf is in de Afvalstoffenverordening 2018 opgenomen.
§ 4. Zwerfafval en overige
Er zijn geen aparte uitvoeringsbesluiten op basis van deze paragraaf opgenomen. Echter
in artikel 16 Zwerfvuil rond inrichtingen, lid 2, stelt: Degene die de inrichting drijft
verwijdert zo vaak als nodig etenswaren, verpakkingen, afval of andere materialen die
kennelijk uit de inrichting afkomstig zijn of voor de inrichting zijn bestemd binnen een
straal van ten minste 25 meter van de inrichting.
2.2.2. Ongediertebestrijding
De gemeente Leiderdorp geeft gratis advies en bestrijd gratis bij bewoners ongedierte,
echter dit alleen binnenshuis. In de openbare ruimte en in de tuinen wordt ongedierte
niet bestreden, met uitzondering van wespen. Wel worden dode dieren verwijderd bij
meldingen in de openbare ruimte.
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3. REINIGING IN DE GEMEENTE LEIDERDORP
3.1.

Visie

Onderstaand is een samenvatting weergegeven van de geformuleerde visie zoals
opgenomen in de programmabegroting 2015-2018.
We willen de leefbaarheid in de openbare ruimte vergroten. Ergernissen die de
leefbaarheid aantasten zijn illegaal aangeboden afval, de aanwezigheid van
hondenpoep en loslopende honden. Toezicht en handhaving kan bijdragen deze
ergernis te verkleinen.
Binnen de visie zijn twee centrale thema’s belangrijk. Daarnaast is bewonersparticipatie
een landelijk thema dat ook in Leiderdorp meer aandacht verdient.

3.2. Uitwerking visie per doelstelling

Leefbaarheid door Reiniging
Binnen het team Reiniging ligt de verantwoordelijkheid voor het schoonhouden van de
verhardingen in de openbare ruimte. Dit bevordert de leefbaarheid. Reiniging is het
meest integrale onderdeel van de openbare ruimte; het kan overal voorkomen. Een
totaalbeeld schoon bestaat pas als er optimale afstemming plaatsvindt tussen de
verschillende disciplines. Het gaat dan m.n. om het bestrijden van zwerfafval, veegvuil
en onkruid. De Reiniging is daarom sterk verbonden met het groenonderhoud als het
gaat om zwerfafvalbestrijding, en met riolen als het gaat om het schoonhouden van de
straten ter voorkoming van onnodige vervuiling van het riool. Daarnaast is het team
verantwoordelijk voor de gladheidbestrijding.
3.2.1. Illegaal aangeboden afval
In 2018 is een afvalcoach aangesteld. Door middel van:





bewoners voorlichten over omgekeerd inzamelen en grondstoffen scheiden;
het goede voorbeeld geven;
zelf afval op te ruimen;
voorlichting te geven op scholen over grondstoffen scheiding en zwerfafval, in
combinatie met een partij die educatie op scholen verzorgt.

Met deze maatregelen wil de gemeente het dumpen of onjuist aanbieden van grof afval
en zwerfafval in het algemeen verminderen.
Tevens kan de afvalcoach illegaal aangeboden afval melden, waardoor dit direct kan
worden verwijderd. Hierdoor wordt de uitnodiging om meer afval erbij te plaatsen
verminderd.
3.2.2. Hondenpoep
Binnen het team reiniging is een hondenpoep zuigmachine actief. Bij hondenpoep wordt
de overlast zeer snel ervaren. Bij één of enkele uitwerpselen in een straat wordt dit al
gauw als ernstig ervaren. Bij hondenpoep op gras en beplanting is vaak de stank die voor
overlast zorgt. Binnen de gemeente is een opruim- en aanlijnplicht als beleid.
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De hond mag wel loslopen op speciale hondenspeelvelden en losloopgebieden (zie figuur,
blz. 8). Op deze terreinen wordt de zuigmachine vooral ingezet.
3.2.3. Inwoners aan zet
De gemeente is zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar op het onderhouden van de
basis openbare ruimte, en als opsteller en handhaver van regels.
Daarnaast is de gemeente partner bij ontwikkelingen in het dorp. In wijken en buurten
kunnen inwoners in overleg met elkaar zelf “kleur en identiteit” geven aan de omgeving
en aan de ruimte. Die invulling kan tijdelijk zijn of structureel, en waar nodig kunnen
inwoners zelf investeren in de ruimte of zelf het onderhoud regelen. Dit in het kader van
bewonersparticipatie.
De gemeente wil het wijkgericht werken versterken en werkt aan het vergroten van
(burger)participatie en sociale binding. Samen met het groenonderhoud zijn de
afvalinzameling en reiniging de meest ‘zichtbare’ domeinen in de openbare ruimte. Deze
lenen zich bij uitstek om hier, samen met wijkbeheer en de bewoners, verder een
invulling aan te geven. Het is aan te bevelen om dit in 2019 integraal verder uit te
werken in wijkagenda’s.

Beheerplan Reiniging 2020-2029

07-12-2018

Gemeente Leiderdorp, RT Reiniging/Werf

Bladzijde 7

4. NIVEAU VAN BEHEER

IBOR - beeldkwaliteit
Binnen de gemeente Leiderdorp is het beleid gericht op het realiseren van een
beeldkwaliteit op niveau B volgens de CROW. Vanuit de raad is de wens om naar een
A-niveau te streven binnen het huidige budget. Zie hieronder een voorbeeld van een
CROW-schaalbalk.
Verharding-zwerfafval fijn
A+

A

B

C

Er ligt geen fijn
zwerfafval.

Er ligt weinig fijn
zwerfafval.

Er ligt in beperkte mate Er ligt redelijk veel fijn
fijn zwerfafval.
zwerfafval.

D

Er ligt veel fijn
zwerfafval.

fijn zwerfafval (1-10 cm) fijn zwerfafval (1-10 cm) fijn zwerfafval (1-10 cm) fijn zwerfafval (1-10 cm) fijn zwerfafval (1-10 cm)
0 stuks per m²

≤ 3 stuks per m²

≤ 10 stuks per m²

≤ 25 stuks per m²

> 25 stuks per m²

4.1. Beeldkwaliteit

Objectief gezien moeten de activiteiten van de Reiniging Leiderdorp tot een
kwaliteitsniveau B leiden volgens de CROW-kwaliteitscatalogus. Om dit te monitoren
worden er periodiek schouwen uitgevoerd door toezichthouders en jaarlijks door een
onafhankelijk bureau.
In juli 2018 heeft er een zogenaamde beleidsmeting plaatsgevonden (zie hoofdstuk 8).
Hieruit blijkt dat reiniging voldoet aan de beleidsuitgangspunten.
Voor een beleidsmeting wordt gebruik gemaakt van de systematiek en beeldschaalbalken die in de CROW-kwaliteitscatalogus zijn opgenomen. In bijlage 1 zijn de
schaalbalken opgenomen die van toepassing zijn op de reiniging.

4.1.1. Aandachtsgebieden
De volgende gebieden verdienen extra aandacht, het bereiken van een gemidddelde
B-kwaliteit vereist meer inspanning:
1.
Gebied winkelcentrum Winkelhof en Santhorst;
2.
Hotspots;
3.
Hondenlosloopgebieden.
1. Winkelcentra
Bij winkelcentra komt veel publiek en daardoor vindt er meer vervuiling en vaak ook
meer slijtage plaats. De hogere vervuilingssnelheid betreft binnen het winkelcentrum
vaak bepaalde locaties, bijv. parkeerterrein, entrees en horecaplein.

2. Hotspots
We onderscheiden hotspots, dit zijn plekken in Leiderdorp die een hogere
vervuilingssnelheid kennen door het gebruik en/of de locatie, b.v. bij een
scholengemeenschap of het recreatiestrand.
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De hieronder genoemde locaties hebben deze extra aandacht nodig om op B-niveau te
kunnen houden.
1. Brede school aan de Leeuwerikstraat;
2. Strand in de Munnikenpolder;
3. Recreatieplaats Zijldijk;
4. De Bloemerd.
3. Hondenlosloopgebieden
Plekken waar de hond los mag lopen zijn de
losloopgebieden en hondenspeelweide:
1. De Bloemerd, met uitzondering van de
sportvelden, de schooltuinen, de
natuurspeeltuin;
2. Dwarswateringdijk, het deel dat gelegen is
tussen de Persant Snoepweg en de
Vossiuslaan;
3. Touwbaan, de groenstrook tussen de
watergang en de achterzijde van de panden
aan de evenzijde, tussen de Rietschans en de
Beukenschans;
4. Park De Houtkamp, de hondenweide vlakbij de
parkeerplaats aan de Engelendaal
5. Park De Houtkamp, het deel dat gelegen is
tussen het Munnikkenlaantje, de Van
Diepeningenlaan, de Laan van Berendrecht en
de Engelendaal.
6. Munnikkenpolder, strook aan de rand van de
snelweg. (Deze is onlangs toegevoegd en staat
nog niet op de hiernaast weergegeven kaart)
De hondenpoep wordt op deze locaties machinaal verwijderd.
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5. DAGELIJKS ONDERHOUD

5.1. Takenpakket

Het takenpakket van het RT Reiniging/Werf bestaat uit:
Beheeronderdeel
Afvalbakken

Taken dagelijks onderhoud
Minimaal wekelijks legen, jaarlijks schoonmaken

Blikvangers
Bladkorven

Legen
Plaatsen, verwijderen en legen

Bovengrondse Containers
Element verharding

Rondom schoonhouden
Onkruidbestrijding en blad verwijderen

Evenementen
Gladheid bestrijding

Ondersteuning bij schoonmaken
Uitvoeren van strooiroutes

Graffiti
Hondenpoep

Bij meldingen afhandelen
Machinaal verwijderen

Open en gesloten verharding
Verhardingen Hotspots

Goten vegen van straatvuil
Extra schoonhouden

Verhardingen bijzondere locaties
Werf

Extra schoonhouden
Schoonhouden

5.2. Organisatie van het takenpakket

Ook hier staat de Beheervisie 2014 centraal. Waar voorheen werd gewerkt met een
gemeentelijk brede integrale inzet van mensen en materieel, zijn zelfsturende teams
ontstaan gericht op een productgroep (o.a. reiniging, groen, e.d.). Momenteel vindt een
omslag plaats naar een meer gebiedsgerichte werkwijze op basis van een
ploegenstructuur.
Binnen de ploegenstructuur is Leiderdorp opgedeeld in een tweetal verzorgingsgebieden
Leiderdorp Noord en Zuid. Ieder gebied is toegewezen aan een ploeg. Binnen deze
verzorgingsgebieden zijn specifieke, wijkafhankelijke, accenten gelegd die ervoor zorgen
dat aan de kwaliteitsnorm van CROW B wordt voldaan. Naast de ploegen in de
verzorgingsgebieden is er één ploeg volledig vrijgemaakt voor het gemeente breed legen
van de afvalbakken.
Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt zoveel als mogelijk praktisch afgestemd
met de andere clusters over de overige werkzaamheden binnen de openbare ruimte.
De integrale sturing vindt momenteel niet plaats, zodat het lastig is om gebiedsgericht
evenwichtige integrale beeldkwaliteit te bereiken. In praktische zin wordt zoveel mogelijk
onderling afgestemd, maar dit gebeurt niet planmatig. Hierdoor is de borging van de
kwaliteit niet altijd te garanderen. Dit vraagt wel de aandacht in de toekomst hoe
integraal en zelfsturend elkaar kunnen versterken.
Denk hierbij aan het schoonhouden van de omgeving rond de verzamelcontainers, het
reinigen van goten in relatie tot onkruidbestrijding en het blad verwijderen in
samenwerking met het groenonderhoud.
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6. GROOT ONDERHOUD

Reiniging is een vorm van dienstverlening dat vooral gericht is op dagelijks onderhoud.
Het onderdeel Schoon is altijd kort cyclisch van aard en daarom gekoppeld aan dagelijks
onderhoud. Groot onderhoud speelt hierbij geen rol.

7. VERVANGINGEN

Reiniging is een vorm van dienstverlening. De hiervoor benodigde voertuigen zijn
ondergebracht bij Wagenparkbeheer waarvoor een apart beheerplan is opgesteld.

8. INSPECTIE SYSTEMATIEK

8.1. Schouw en monitoring

Voor de inspectie van het onderhoudsniveau binnen de openbare ruimte wordt de
meetsystematiek van de CROW gebruikt. In de kwaliteitscatalogus CROW 2018 staat een
uitgebreide instructie hoe te meten op kwaliteit in de openbare ruimte.
In aanvulling hierop worden ook schouwen uitgevoerd met bewoners en bedrijven in hun
directe omgeving en wordt de kwaliteit gemonitord op basis van het aantal klachten en
meldingen en de afhandeling hiervan.
Belangrijke parameter is naast de objectieve beeldkwaliteitsmetingen de subjectieve
beleving van de gebruikers, zoals die tot uitdrukking komt in de Leiderdorpse
inwonersenquête 2017. Daaruit blijkt dat 45% van de bewoners vindt dat het onderhoud
goed tot uitstekend is, wat betreft onkruid op verharding. 17% vindt het slecht en 38%
matig.
Vanuit de beleidsmeting (zie hoofdstuk 8) die in 2018 is uitgevoerd, blijkt dat onkruid en
vuil op verhardingen binnen de toegestane normmarges van het CROW blijft. Alleen
onkruid op elementverhardingen komt met 5% boven de toegestane normmarge. Alleen
op dit onderdeel is kwaliteitsniveau B niet behaald.
De subjectieve beoordeling geeft aan hoe belangrijk het is om hier goed op te sturen en
waar mogelijk gericht te communiceren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de bladperiode. In
deze periode (eind oktober – half december) is het niet haalbaar om aan de
beeldkwaliteit van natuurlijk afval te voldoen. Gerichte communicatie in deze periode
draagt positief bij aan de beoordeling door inwoners.
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9. KWANTITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN

In de hieronder weer gegeven tabel staan de arealen die door team Reiniging onder hun
taken valt, ofwel de kwantiteit van het domein.
Beheeronderdeel

Areaal

Afvalbakken
Blikvangers

430 st, waaronder 93 st depotdogs en 11 st dispensers
3 st

Bladkorven
Bovengrondse Containers

25 st
290 st

Element verharding
Evenementen

949.000 m2
10 st

Gladheidbestrijding
Graffiti

425.000 m2
10 m2

Hondenpoep
Open en gesloten verharding

32 uur * 44 wk
582.000 m1

Verhardingen Hotspots
Verhardingen bijzondere locaties

7.500 m2
5.700 m2

Werf

deelgebruik door RT Reiniging/Werf
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10. KWALITEIT GEINSPECTEERD DOMEIN

10.1 Beleidsmeting 2018

In juli 2018 is een zogenoemde beleidsmeting uitgevoerd conform deze systematiek. De
belangrijkste resultaten hiervan zijn:

Totaalbeeld

NB. Staafdiagrammen illustreren de behaalde totaalscore in de meting van juli 2018 en in het bijzonder die van reiniging
illustreren de behaalde totaalscore in de meting van juli 2018 en in het bijzonder die van reiniging
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Het is de eerste meting in 2018. Het doel van de beleidsmeting is het controleren van de
kwaliteitsafspraken uit het beleid. De resultaten kunnen gebruikt worden als input bij het
bepalen van effectieve maatregelen die de kwaliteit van de leefomgeving verbeteren.
Tijdens de meting zijn 100 meetlocaties verspreid over de gemeente gemeten. Van 37
beeldmeetlatten is per locatie de laagste kwaliteit beoordeeld conform de CROWrichtlijnen hiervoor.
Via het Apptimize Platform zijn de gedetailleerde meetresultaten te raadplegen:
https://leiderdorp.apptimizeplatform.nl/
De gemiddelde kwaliteit ligt in de meting van juli op een B-niveau1. Het gemiddelde
percentage incidenten (C en D score) valt binnen in de CROW-norm van maximaal 10%
incidenten. Dit zijn de negatieve afwijkingen. Voor groen ligt met name het onderdeel
onkruid onder de norm. Dit is wel een samenhangende maatregel als het gaat om
beoordeling van de integrale (beeldkwaliteit).
Verdere inspecties zijn niet van toepassing binnen het team Reiniging.

1

Voor het bepalen van het gemiddelde niveau, gaan we uit van het uitgangspunt van CROW: het gemiddelde
kwaliteitsniveau is het niveau dat bij 90% van de metingen wordt behaald.
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11. KOSTEN TEAM REINGING
11.1. Inleiding

In dit hoofdstuk worden de kosten voor team Reiniging inzichtelijk gemaakt.
11.2. Uitgangspunten

Het betreft de kosten voor de activiteiten binnen Leiderdorp. Zo maken bijvoorbeeld de
inzamelkosten in de buurgemeenten en voor Leiderdorp hier geen deel vanuit. Deze
activiteiten vallen onder het domein Werken Derden. Het totale takenpakket voor
reiniging is beschreven in paragraaf 5.1. In de calculatie is uitgegaan van
kwaliteitsniveau B.

11.3. Kostensoort

De kosten zijn opgebouwd uit exploitatiekosten, afvalverwerkingskosten en overige
kosten. In de berekening is onderscheid gemaakt in kosten voor de eigen dienst en
kosten door inhuur derden. De overige ‘materiele lasten’, zie ook paragraaf 12.1, zijn
toebedeeld aan de eigendienst. In onderstaande overzicht zijn de afvalverwerkingskosten
buiten beschouwing gelaten.

REINIGING
AFVALBAKKEN LEGEN
VUIL OP (HALF)VERHARDING
VUIL OP HOTSPOTS
GRAFFITI & AANPLAKBILJETTEN
HONDENVOORZIENINGEN
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Reiniging Ruimen Zwerfvuil rond afvalcontainers
Reiniging Gladheidsbestrijding
Reiniging afvalcoach
Reiniging inhuur chauffeur fecalienzuiger
Reiniging Coördinatie

28061,95
332
27917,95
51
10
93

are
stuk
are
are
m2
are

€ 780.342,52
€ 80.041,30
€ 94.126,60
€ 66.846,34
€ 0,00
€ 16.473,28
€ 522.855,00
€ 522.855,00
€ 12.375,00
€ 189.000,00
€ 126.000,00
€ 153.250,00
€ 42.000,00

€ 180.808,09
€ 0,00
€ 179.218,09
€ 0,00
€ 1.590,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

Totaal

Budget

07-12-18
gemeente Leiderdorp
Kwaliteitsniveau B

Derden

Eigen dienst

Eenheid

Onderhoud type

Datum:
Project:
Scenario

Areaal

€ : per type uitvoering

€ 961.155 € 1.305.550
€ 80.040
€ 273.345
€ 66.850
€ 1.590
€ 16.470
€ 522.860
€ 522.860
€ 12.380
€ 189.000
€ 126.000
€ 153.250
€ 42.000

Figuur 1: overzicht benodigde onderhoudskosten beheerplan reiniging prijspeil 2018 (bron: Impact online ®).

11.3.1 Egalisatiereserve reiniging
Het doel van de Egalisatiereserve Reiniging is het egaliseren van baten of lasten op het
product Reiniging om schommelingen in het tarief te voorkomen. Het tarief over alle
jaren heen is maximaal 100% kostendekkend.
Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) geeft gemeenten de ruimte om een deel
van de kosten van reiniging te dekken binnen de afvalstoffenheffing. Hierdoor zal een
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deel van de kosten voor 100% dekken via de afvalstoffenheffing, een deel voor 50% en
een deel helemaal niet.
11.4 Organisatie

Uit de berekening vanuit het rekenmodel Impact online© zijn de benodigde uren voor de
reinigingstaken berekend, zie figuur 2. De verdeling eigen dienst en derden is op basis
van de huidige situatie van taken die uitbesteed zijn. De overige taken worden door de
eigen dienst uitgevoerd.
Er is berekend dat voor de eigen dienst 8.268 uur, circa 6,1 FTE op jaarbasis nodig is
voor de uitvoering van deze reinigingstaken. Voor het team Reiniging is in totaal 8.288
uur begroot in 2019, dit staat eveneens gelijk aan 6,1 FTE. Hierin zit 1 fte voor de
fecaliënzuiger. Het arbeidsaanbod en werkvoorraad is in evenwicht. De uren die
uitbesteed worden bij derden zullen bekostigd worden uit het beschikbare budget.
Figuur 2: overzicht benodigde arbeidsuren beheerplan reiniging (bron: Impact online ©).

Totaal
REINIGING
AFVALBAKKEN LEGEN
VUIL IN GROEN
VUIL OP (HALF)VERHARDING
VUIL OP HOTSPOTS
GRAFFITI & AANPLAKBILJETTEN
HONDENVOORZIENINGEN
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Reiniging Ruimen Zwerfvuil rond afvalcontainers
Reiniging Gladheidsbestrijding
Reiniging afvalcoach
Reiniging meerkosten uurtarief eigen dienst
Reiniging inhuur chauffeur fecalienzuiger
Reiniging Coördinatie

28061,95
332
0
27917,95
51
10
93

are
stuk
are
are
are
m2
are

Arbeidsaanbod

Totaal (uren)

Derden

Eigen dienst

Eenheid

Onderhoud type

Datum:
30-11-18
Project: gemeente Leiderdorp_Ronald L.
Scenario Kwaliteitsniveau B

Areaal

Uren : per type uitvoering

8268

3531

11820

0

8267,76
1345,02
0
93,79
2061,25
0
279,7
4488
4488
250
1300
1188
0
1350
400

3531,34
0
0
3531,34
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11820
1350
0
3630
2060
21
280
4490
4490
250
1300
1190
0
1350
400

0
0
0
0
0
0
0
0
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12. BUDGETTEN

In dit hoofdstuk wordt het beschikbare en benodigde budget op een rij gezet. Wanneer
wij die naast elkaar zetten wordt het inzichtelijk wat het verschil is.
12.1. Beschikbaar budget

In onderstaande tabel is het beschikbare budget voor reiniging van 2019 onderverdeelt
naar taken weergegeven:

TOTAAL BUDGET
Legen vuilnisbakken e.d.

materiele kosten

eigendienst € 1.305.550

€ 37.000

€ 286.000

€ 323.000

€ 271.600

€0

€ 271.600

€ 50.000

€ 143.000

€ 193.000

€ 200

€0

€ 200

€ 7.500

€0

€ 7.500

Fecaliënzuiger

€ 21.250

€ 132.000

€ 153.250

Gladheidsbestrijding

€ 51.000

€ 138.000

€ 189.000

Afvalcoach

€0

€ 126.000

€ 126.000

Coördinatie

€0

€ 42.000

€ 42.000

Onkruidvrijhouden van straten
Straatvegen
Graffiti
Hondenbeleid

Tabel: Beschikbaar budget 2019 (bron servicepunt 71)

Binnen het budget is onderscheid gemaakt tussen materiele kosten en eigendienst. In
afwijking bij de berekening benodigde kosten is de inhuur verwerkt in de ‘materiele
kosten’.
De kosten van de werf worden verantwoord binnen het taakveld Overhead. Er vindt een
doorbelasting plaats binnen de begroting voor de gehele overhead. Het totale bedrag
overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren van 8.288 uur. Voor
reiniging is de overhead berekend op € 568.225 (bron servicepunt 71).
Garantiebaan

Voor de garantiebaan ontvangt Leiderdorp nog een loonkostensubsidie van € 10.995
(2018).
12.2. Jaarlijks benodigd budget

De kosten voor Reiniging worden volledig vanuit de exploitatie gefinancierd.
Onderstaand een overzicht van het benodigde en beschikbare budget voor Reiniging en
het verschil.
Sinds 2012 wordt door de Reinigingsdienst geen chemische middelen meer gebruikt bij
onkruidbestrijding op verhardingen. In de afgelopen jaren is geëxperimenteerd met
alternatieven (mechanische) methoden. Deze blijken relatief kostbaar en behalen niet
altijd het gewenste kwaliteitsniveau. Voor 2019 is een budgetverhoging van € 100.000
bij de Raad aangevraagd. Hiermee is binnen de exploitatie al rekening gehouden.
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Hieronder is het benodigd budget in een tabel als samenvatting weergegeven. Deze zijn
op basis van de huidige arealen berekend via het Cyber calculatiemodel Impact online ©,
prijspeil 2018. Hierbij is een onderverdeling van de kosten voor dagelijks onderhoud
gemaakt. Voor groot onderhoud en vervangen is dit niet gedaan, omdat dit niet van
toepassing is bij de reinigingstaken.
Met het rekenmodel Impact online © is een doorrekening gemaakt van de benodigde
middelen voor de reiniging o.b.v. het huidige areaal en kwaliteitsuitgangspunten.
Het benodigde budget bedraagt ca. €1.302.820.

Totaal
REINIGING
AFVALBAKKEN LEGEN
VUIL OP (HALF)VERHARDING
VUIL OP HOTSPOTS
GRAFFITI & AANPLAKBILJETTEN
HONDENVOORZIENINGEN
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Reiniging Ruimen Zwerfvuil rond afvalcontainers
Reiniging Gladheidsbestrijding
Reiniging afvalcoach
Reiniging inhuur chauffeur fecalienzuiger
Reiniging Coördinatie
Doorberekening overhead op basis beschikbare uren (5.330)

28061,95
332
27917,95
51
10
93

are
stuk
are
are
m2
are

Totaal

Budget

07-12-18
gemeente Leiderdorp
Kwaliteitsniveau B

Derden

Eigen dienst

Eenheid

Onderhoud type

Datum:
Project:
Scenario

Areaal

€ : per type uitvoering

€ 1.122.004,52

€ 180.808,09

€ 1.302.820 € 1.305.550

€ 780.342,52
€ 80.041,30
€ 94.126,60
€ 66.846,34
€ 0,00
€ 16.473,28
€ 522.855,00
€ 522.855,00
€ 12.375,00
€ 189.000,00
€ 126.000,00
€ 153.250,00
€ 42.000,00

€ 180.808,09
€ 0,00
€ 179.218,09
€ 0,00
€ 1.590,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00

€ 961.155 € 1.305.550
€ 80.040
€ 273.345
€ 66.850
€ 1.590
€ 16.470
€ 522.860
€ 522.860
€ 12.380
€ 189.000
€ 126.000
€ 153.250
€ 42.000

€ 341.662,00

€ 341.665

Figuur 3: overzicht benodigde kosten beheerplan reiniging, prijspeil 2018

Om de berekening compleet te maken is de doorberekening van de overhead kosten
toegevoegd. Deze is gebaseerd op de 8.288 uur uit de gemeente begroting. In de
berekening benodigde kosten is uitgegaan van 5.330 uur, omdat binnen de bedragen
gladheidsbestrijding, afvalcoach, inhuur chauffeur fecaliënzuiger en coördinatie de
overhead al toebedeelt zijn (bron servicepunt 71).

Verschil beschikbaar en benodigd budget
Om een juiste vergelijking te kunnen maken is een vertaling gemaakt van het
rekenmodel. Hierbij is de verdeling van beschikbaar budget gebruikt, zie paragraaf 12.1.
De doorberekende overhead is aan de onderwerpen toebedeelt via de berekende
benodigde uren van dat onderdeel. Het resultaat staat in een overzicht op de volgende
bladzijde.
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TOTAAL BENODIGD

€ 1.302.820

Legen vuilnisbakken e.d.

€ 320.500

Onkruidvrijhouden van straten

€ 180.000

Straatvegen

€ 274.000

Graffiti

€ 1.600

Hondenbeleid

€ 16.470

Fecaliënzuiger

€ 153.250

Gladheidsbestrijding

€ 189.000

Afvalcoach

€ 126.000

Coördinatie

€ 42.000

Figuur: benodigde kosten vertaald naar beschikbaar budget 2019 beheerplan reiniging, prijspeil 2018

Op basis van de beschikbare budget en de berekende kosten is het verschil berekend. Dit
is voor de komende 5 jaar gedaan. In bijlage 3 is de tabel met een doorkijk van 10 jaar
opgenomen.

Exploitatie
Beschikbaar
Benodigd
Verschil

2020
1.304.550
1.302.820
1.730

2021
1.304.550
1.302.820
1.730

2022
1.304.550
1.302.820
1.730

2023
1.304.550
1.302.820
1.730

2024
1.304.550
1.302.820
1.730

Figuur: overzicht benodigde kosten versus beschikbaar budget 2020-2024 beheerplan reiniging, prijspeil 2018

De volgende kanttekeningen moeten nog worden gemaakt:
 Wanneer wij uitgaan van de daadwerkelijke begrote kosten van Resultaatteam
Reiniging (2019) is een globale inschatting van het uurtarief € 37,65. Dit is zonder
toerekening van overhead.
 Het gemiddelde uurtarief van de organisatie is € 52,75 exclusief overhead en
€ 106,21 inclusief overhead.
 De toegerekende overheadkosten zijn meegenomen in de begroting en
afzonderlijk in het overzicht opgenomen. Hierdoor kunnen de berekende
benodigde kosten worden vergeleken met het beschikbare budget voor 2019.
 De overhead wordt berekend op basis van de beschikbare uren vanuit de
begroting. Dit is € 568.225 op basis van 8.288 uur (eigen personeel) met een
uurtarief voor de overhead van € 53,46.
 Voor de reinigingsactiviteiten (afvalbakken, vuil op verhardingen, hotspots en
hondenvoorzieningen) worden per jaar ca. 4.800 uren (productie uren) door de
eigen dienst besteed, terwijl er ca. 5.050 gecalculeerd zijn. Het verschil kan
verklaard worden uit de tijdsbesteding voor de hotspots. Dit aantal is berekend op
basis van de verkregen informatie, maar is niet getoetst aan de praktijk. Er zou
gemonitord moeten worden hoeveel dit werkelijk is. De hotspots worden ook op
niveau B onderhouden, echter hun vervuilingsgraad is hoger.
 In het budget 2019 is de rol afvalcoach voor 1.188 uur opgenomen. Deze
functie/rol bestond in het verleden niet.
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12.3. Exploitatie

Binnen BBV is gesteld dat een deel van de kosten voor 100% gedekt mogen worden, een
deel voor minimaal 50% gedekt en een deel niet. Deze dekkingen mogen vanuit de
exploitatie en de toegekende delen mogen worden doorbelast via de afvalstoffenheffing.
Dit betekent dat voor circa € 780.000 gekeken moet worden welke delen doorbelast
kunnen worden binnen de afvalstoffenheffing voor de kosten reiniging.
Bij de exploitatie zijn nog twee kanttekeningen te maken:
 DE BBV richtlijnen voor de begroting geven aan dat in de toekomst de BTWkosten meegenomen moeten worden in de exploitatie. Kanttekening hierbij is dat
de BTW in voorgaande jaren werd verrekend binnen het BTW-compensatiefonds.
Dit compensatiefonds komt te vervallen.
Het is nog onvoldoende duidelijk of hier een andere regeling voor komt. Deze
kosten zijn nog niet in de exploitatie meegenomen.
 In de begroting van Leiderdorp vindt een doorbelasting plaats van de overhead
aan de producten. Ondanks deze doorbelasting vallen de kosten binnen de
beschikbare budgetten. Binnen de begroting levert dit een dekking op van ca.
100%, exclusief de eventuele mogelijke doorbelasting via de afvalstoffenheffing.

13. DOORKIJK RICHTING TOEKOMST
Reiniging
Zoals eerder aangegeven wordt de veegdienst momenteel omgebouwd naar een meer
gebiedsgerichte aanpak waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar synergie met andere
activiteiten in de openbare ruimte. Een gebiedsgerichte, en waar mogelijk integrale
aanpak, geeft mogelijkheden voor de invulling van een nieuwe visie op de openbare
ruimte waarin participatie een belangrijke rol speelt.
Twee andere aspecten die de komende jaren van invloed zijn op de Reiniging, zijn de
chemisch vrije onkruidbestrijding en de zwerfafvalaanpak. Ondanks dat al vanaf 2012
geen chemisch bestrijdingsmiddel wordt gebruikt.
Voor de komende jaren zal expertise bij aannemers uit de markt worden ingezet om te
komen tot een meer kosten efficiënte aanpak conform het vereiste beeldniveau en
waarbij wordt gestreefd naar een hoge inzet van social return.
Vanuit het landelijk Afvalfonds komt de komende jaren een bedrag van ca. €35.000 per
jaar vrij om in te zetten op uitvoeringsmaatregelen of onderzoek en/of planvorming ter
bestrijding van zwerfafval. Deze subsidie verdwijnt op korte termijn.
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BIJLAGE 1: SCHAALBALKEN REINIGING (bron: CROW catalogus 2018)
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BIJLAGE 2: UREN EN KOSTEN OVERZICHT PER LOCATIE SOORT
(bron: Impact online ®)

Totaal
28061,95
332
0
27917,95
51
10
93

are
stuk
are
are
are
m2
are

1463

11820

0

9229,88
837,05
0
3625,13
0
0
279,7
4488
4488
250
1300
1188
0
1350
400

1127,32
62,52
0
0
1044
20,8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1462,71
445,46
0
0
1017,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

11820
1350
0
3630
2060
21
280
4490
4490
250
1300
1190
0
1350
400

0
0
0
0
0
0
0
0

Extra B
Locaties

A Locaties

Reiniging

Eenheid

Areaal

Datum:
16-10-18
Project: gemeente Leiderdorp_Ronald L._2
Scenario Kwaliteitsniveau B

Totaal
REINIGING
AFVALBAKKEN LEGEN
VUIL IN GROEN
VUIL OP (HALF)VERHARDING
VUIL OP HOTSPOTS
GRAFFITI & AANPLAKBILJETTEN
HONDENVOORZIENINGEN
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Reiniging Ruimen Zwerfvuil rond afvalcontainers
Reiniging Gladheidsbestrijding
Reiniging afvalcoach
Reiniging meerkosten uurtarief eigen dienst
Reiniging inhuur chauffeur fecalienzuiger
Reiniging Coördinatie

Arbeidsaanbo
d

1127

€ : per gebied

Onderhoud type

Totaal (uren)

Extra B
Locaties

A Locaties

9230

Totaal

REINIGING
AFVALBAKKEN LEGEN
VUIL IN GROEN
VUIL OP (HALF)VERHARDING
VUIL OP HOTSPOTS
GRAFFITI & AANPLAKBILJETTEN
HONDENVOORZIENINGEN
OVERIG
Dagelijks onderhoud
Reiniging Ruimen Zwerfvuil rond afvalcontainers
Reiniging Gladheidsbestrijding
Reiniging afvalcoach
Reiniging meerkosten uurtarief eigen dienst
Reiniging inhuur chauffeur fecalienzuiger
Reiniging Coördinatie

Reiniging

Eenheid

Onderhoud type

Datum: 16-10-18
Project: gemeente Leiderdorp_Ronald L._
Scenario Kwaliteitsniveau B

Areaal

Uren : per gebied

€ 972.000 € 38.050 € 51.560 € 1.062.000
28061,95
332
0
27917,95
51
10
93

are
stuk
are
are
are
m2
are

€ 972.000
€ 34.870
€ 0,00
€ 273.000
€ 0,00
€ 0,00
€ 16.470
€ 648.000
€ 648.000
12380
189000
126000
125000
153000
42480

€ 38.050
€ 2.610
€ 0,00
€ 0,00
€ 33.860
€ 1.590
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
0
0
0
0
0
0

€ 51.560 € 1.062.000
€ 18.570
€ 56.040
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 273.000
€ 32.990
€ 66.850
€ 0,00
€ 1.590
€ 0,00
€ 16.470
€ 0,00
€ 648.000
€ 0,00
€ 648.000
0
€ 12.380
0
€ 189.000
0
€ 126.000
0
€ 125.000
0
€ 153.000
0
€ 42.480

Beheerplan Reiniging 2020-2029

07-12-2018

Gemeente Leiderdorp, RT Reiniging/Werf

Bladzijde 25

Beschikbaar
Benodigd
Verschil

Exploitatie

2020
1.304.550
1.302.820
1.730

2021
1.304.550
1.302.820
1.730

2022
1.304.550
1.302.820
1.730

2023
1.304.550
1.302.820
1.730

2024
1.304.550
1.302.820
1.730

2025
1.304.550
1.302.820
1.730

2026
1.304.550
1.302.820
1.730

2027
1.304.550
1.302.820
1.730

2028
1.304.550
1.302.820
1.730

2029
1.304.550
1.302.820
1.730

2030
1.304.550
1.302.820
1.730

BIJLAGE 3: VERSCHIL BESCHIKBAAR EN BENODIGD BUDGET 2020-2030

Beheerplan Reiniging 2020-2029

07-12-2018

Gemeente Leiderdorp, RT Reiniging/Werf

Bladzijde 26

