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Geachte heer, mevrouw, 

In de raadscommissie Financien en Veiligheid van 1 September 2015 hebben 
wij u een toelichting gegeven op het voornemen cm per 1 maart 2016 de 
samenwerking met Veiligheidszorg Noord (VZN) te beeindigen. 
Tijdens de raadscommissie hebben wij u toegezegd de geschetste scenario's 
te onderbouwen met cijfers en nader in te gaan op de mogelijke gevolgen 
voor het personeel van VZN. 
Door middel van deze brief geven wij invulling aan deze toezegging. 

Aanleiding 
VZN is in 1996 gestart als reintegratiebedrijf. Sinds 2014 is de 
reintegratietaak volledig vervallen en is de dienstverlening door VZN 
vergelijkbaar met die van een regulier bedrijf. 
Zoals u bekend, zijn er al geruime tijd zorgen over de financiele 
levensvatbaarheid van VZN op langere termijn. Vorig jaar heeft VZN 
dringend verzocht een tariefsverhoging van 20% te mogen doorvoeren, cm zo 
tot een sluitende begroting te kunnen komen. Daarmee was het uurt£irief niet 
meer marktconform. 

De gemeente Groningen is, tijdelijk, akkoord gegaan met de tariefsverhoging 
van 20% en heeft daarbij aangegeven onderzoek te willen doen naar 
altematieven voor het uitvoeren van de werkzaamheden. Dit heeft geleid tot 
een drietal scenario's: 1. doorgaan met VZN, 2. deels werkzaamheden 
overnemen als gemeente, deels aanbesteden, 3. werkzaamheden aanbesteden. 
Deze scenario's zijn besproken met VZN. VZN is daarbij in de gelegenheid 
gesteld een businessplan op te stellen om inzage te geven in de 
toekomstbestendigheid van VZN. 
Het businessplan is moeizaam tot stand gekomen en heeft de zorgen van de 
gemeente over VZN ten aanzien van bestaanszekerheid, continuiteit en 
kwaliteit, niet weg kunnen nemen. 
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Cijfers 
Tijdens de bespreking in de raadscommissie zijn drie scenario's aan de orde 
geweest. Wij hebben u toegezegd deze scenario's van cijfers te voorzien. 

Bij het doorrekenen van de scenario's hebben wij ons gebaseerd op de 
volgende cijfers. VZN hanteert een uurtarief van afgerond € 38,00 per BOA. 
Bij de gemeente Groningen, uitgaande van salarisschaal niveau 6, kost een 
BOA afgerond € 30,00 per uur. Wij hebben bij drie marktpartijen uurtarieven 
opgevraagd en deze bedragen afgerond ook € 30,00 per uur. Voor de 
specifieke cijfers verwijzen wij u naar de bijlage. 
Uit deze bijlage kunt u opmaken dat voor het totale takenpakket van BOA's, 
parkeerhandhaving etc. de kosten bij scenario 1 (blijven inhuren bij VZN) 
jaarlijks ruim 1,6 miljoen euro bedragen. In scenario 2 (zelf doen en deels 
aanbesteden) en scenario 3 (aanbesteden) zijn de kosten voor de gemeente ten 
opzichte scenario 1 (VZN) ruim € 300.000,- lager. 

Tijdens de raadscommissie is door u nog een vierde scenario naar voren 
gebracht: de gebouwenbeveiliging zou door de gemeente zelf kunnen worden 
uitgevoerd. 
De gebouwenbeveiliging is echter geen gemeentelijke taak en is tot op heden 
ingekocht en niet zelf door de gemeente uitgevoerd. Het ligt daarom in de 
rede om de gebouwenbeveiliging aan te besteden. Voor de overige 
werkzaamheden geldt dat deze wel al (deels) zelf door de gemeente worden 
uitgevoerd. 

Personeel 
Wanneer wij besluiten om definitief de samenwerking met VZN te 
beeindigen, dan heeft dit hoogstwaarschijnlijk direct gevolgen voor het 
voortbestaan van VZN en daarmee voor de medewerkers van VZN. Wij 
streven ernaar om samen met VZN vorm te geven aan een goed en zorgvuldig 
proces rondom een eventuele bedrijfsbeeindiging. 

Wij zien het als onze verantwoordelijkheid om de mensen van VZN die taken 
uitvoeren voor de gemeente Groningen perspectief te bieden bij een eventuele 
bedrijfsbeeindiging van VZN. Een onderdeel van ons voorgenomen besluit is 
dan ook dat de gemeente Groningen een aantal mensen, die op vaste basis 
vanuit VZN voor de gemeente Groningen werkzaam is, in geval van 
bedrijfsbeeindiging, ovemeemt in gemeentelijke dienst met een gelijkwaardig 
arbeidsvoorwaardenpakket (ambtenarenstatus) als dat van de gemeentelijke 
coUega's. 

Het gaat hier om BOA's, parkeercontroleurs, uitvoerende medewerkers 
Cameratoezicht, Inbraakpreventie en de uitvoerende medewerkers van het 
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Loket Gevonden en Verloren Voorwerpen. Het gaat hierbij om circa 20 PTE. 
Wij zuUen met VZN op zorgvuldige wijze bekijken welke medewerkers het 
betreft. 

Bij de aanbesteding van de gebouwenbeveiliging wordt als eis opgenomen 
dat het personeel van VZN wordt overgenomen. Het gaat hierbij om circa 12 
PTE. 

Uiteraard zuUen wij, bij definitieve beeindiging van de samenwerlcing, de 
andere afnemers van VZN vragen ook hun verantwoordelijkheid ten opzichte 
van het personeel te nemen. 

Wij vertrouwen er op u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Met vriendelijke groet, 
wethouders van Groningen, 

de bur 
Peter den O 

de secreraris, 
Peter Teesink 



BIJLAGE specificatie kosten per scenario 

UIT 

UIT 

Algemene uttgangspunten 

I f t e 

I f t e 

productleve uren per jaar (netto) 

per week (bruto) 

Uurtarief en kosten exclusief ORT en BTW 

1500 
36 

Teamleider 

BOA 

Specifieke uitgangspunten scenario 2 

Functionele schaal 

Salariskosten per jaar (indusief sociale lasten) 

Functionele schaal 

Salariskosten per jaar (indusief sociale lasten) 

SSC overhead per jaar buitendienst mw 

7 

46900 

6 

42600 

12963 

Totaal aantal medewerkers 

Totaal aantal FTE 

35 

29,94 

Bijlage Scenario 1 Huidige situatie voortzetten (Door met VZN) . ^.M. -mm. 
Aantal fte In 2015 door te zetten werkzaamheden Kosten per maand (oud tarief) 

Kosten per maand incl. 20% 

tariefstljging Kosten per jaar incl. 20% per jaar 

Huidige uurtarieven VZN Omgerekend 

Teamleider gebouwenbeveiliging en [ 

1,00 voorwerpen 

4,31 Parkeercontroleurs flexibele schll 

1,78 IMCiC cameratoezicht 

8,00 Boa's 

12,97 Gebouwenbeveiligers en verloren en gevonden voorwerpen 

0,89 Inbraakpreventie 

5100 
19106 
9234 
38400 
53510 
6000 

Totaal 
29,95 

Scenario 2.2 Deels Zelf doen; deels ultbesteden 

nvt vast bedrag per maand 

nvt vast bedrag per maand 

35,5 

41,5 

nvt vast bedrag per maand 

33 

35 

40,8 

40,8 

38,4 

Aantal fte In 2015 door te zetten werkzaamheden 

amieider BOA's en parkeerconti 

eamleider gebouwenbeveiliging 

voorwerpen 

Parkeercontroleurs flexibele sch^ 

NCIC cameratoezicht 

Boa's 

Gebouwenbeveiligers en verloren en gevonden voorwerpen 

Kosten per jaar (intern excl. 

Overhead) 

€46,900 

Totaal 
29,95 

Scenario 3 Ultbesteden 

Huidige uurtarieven excl. 

overhead 

31,27 

31,27 

28,40 

28,40 

28,40 

28,40 

28,40 

Huidige uurtarieven incl. 

overhead 

39,91 

39,91 
37,04 
37,04 
37,04 
37,04 
37,04 

Aantal fte In 2015 door te zetten werkzaamheden 

Teamleider BOA's en parkeercontroleurs 

Teamleider gebouwenbeveiliging en gevonden 

voorwerpen 

Parkeercontroleurs flexibele schil 

NCIC cameratoezicht 

Boa's 

Gebouwenbeveiligers en verloren en gevonden voorwerpen 

Inbraakpreventie W H U ^ ^ H H ^ H H H H I I 

Kosten per jaar 

€ 52.425 

Totaal 

Uurtarieven uit 

markconsultatie Trigion 

35,0 

29,0 

28,7 

28,0 

30,0 

28,7 

28,0 

Uurtarieven uit 

markconsultatie G4S 

33,8 

35,2 
27,6 

30,0 
31,9 
35,2 

Uurtarieven uit 

markconsultatie Securitas 

€32.50 

€ 32.50 
€ 31.00 

€ 30.00 
€ 31.00 
€31.00 

29,95 


