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DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST BEEMSTER – PURMEREND
INZAKE DIENSTVERLENING STADSBEHEER

De gemeente Purmerend, te dezen vertegenwoordigd door mevrouw M.J.H. Smulders,
gemeentesecretaris van deze gemeente, daartoe gemandateerd en gevolmachtigd
op grond van het Mandaat- en machtigingsbesluit Dienstverleningsovereenkomsten
Beemster – Purmerend, hierna te noemen:
Purmerend
en
De gemeente Beemster, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig
vertegenwoordigd door de heer H.N.G. Brinkman, burgemeester van deze gemeente,
hierna te noemen:
Beemster
tezamen hierna te noemen: partijen
nemen in overweging dat:
de organisatie van Purmerend voor Beemster de uitvoeringsorganisatie
is voor het grootste deel van het gemeentelijke takenpakket;
de afspraken over zaken als producten, kwaliteit en wijze van uitvoering,
naast de wijze van verrekening, op hoofdlijnen vastgelegd zijn in de
samenwerkingsovereenkomst tussen Beemster en Purmerend en de
daarbij behorende bijlagen;
in de samenwerkingsovereenkomst verder vastgelegd is dat er ter uitwerking
van die overeenkomst dienstverleningsovereenkomsten opgesteld kunnen
worden waarin afspraken over inhoud, kwaliteit, continuïteit en omvang van
de dienstverlening vastgelegd worden;
op grond van artikel 2, derde lid van de samenwerkingsovereenkomst, de
dienstverleningsovereenkomsten onlosmakelijk deel zullen uitmaken van de
samenwerkingsovereenkomst.
Komen het volgende overeen:
1.

Algemeen
Purmerend verzorgt het beheer en onderhoud van de openbare ruimte op het
door de raad van Beemster vastgestelde kwaliteitsniveau en het daarbij behorende
onderhoudsbudget. Waar van toepassing is dit gebaseerd op actuele weten regelgeving en/of lokale verordeningen en voldoet dit aan uitgangspunten
en servicenormen zoals vastgelegd in het Dienstverleningsconcept Beemster.
Stadsbeheer is voor taken beheer openbare ruimte opdrachtgever van Uitvoering.
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2.

Beleids- en Beheerplannen

2.1

Beleidsplannen
Purmerend gebruikt de vigerende beleidsplannen van Beemster of - als deze
ontbreken- stelt beleidsplannen op conform de uitgangspunten van Beemster.
Dit betreft de beleidsplannen Wegen, Groen, Kunstwerken, Riolering,
Openbare verlichting, Spelen, Schoon, Verkeer en Vervoer.

2.2

Beheerplannen
Purmerend beheert volgens de vigerende beheerplannen van Beemster of
- als deze ontbreken - stelt beheerplannen op conform de uitgangspunten van
Beemster. Dit betreft de beheerplannen Wegen, Groen, Kunstwerken, Riolering,
Openbare verlichting, Spelen, Schoon, Verkeer en Vervoer.

3.

4.
5.

Technisch beheer vastgoed
a. Purmerend verzorgt het technisch beheer van het gemeentelijk vastgoed en het
onderhoud van gebouwen van Beemster. Stadsbeheer is hierin opdrachtnemer
van Ruimtelijke Ontwikkeling, team Vastgoed.
b. Purmerend gebruikt de meerjaren onderhoudsplanning (MOP) van Beemster
voor het technisch beheer van het gemeentelijk vastgoed.
Begraafplaats
Purmerend verzorgt het beheer en onderhoud van de begraafplaats Beemster.
Meldingen buitenruimte en wachtdienst
a. Inwoners van Beemster kunnen alle meldingen over de openbare ruimte doen
bij KCC Purmerend via (0229-) 452452 of kcc@purmerend.nl.
b. Purmerend is verantwoordelijk voor de wachtdienst (ook buiten kantoortijd).

6.

Evaluatie
De dienstverleningsovereenkomst wordt jaarlijks in een gesprek tussen partijen
geëvalueerd, waarbij partijen tevens kijken naar toekomstige ontwikkelingen.

7.

Wijzigingen van de overeenkomst
De overeenkomst kan in onderling overleg alleen schriftelijk gewijzigd worden,
maar mag nimmer strijdig zijn met de samenwerkingsovereenkomst.

8.

Duur van de dienstverleningsovereenkomst
De dienstverleningsovereenkomst volgt de duur van de
samenwerkingsovereenkomst.

9.

Slotbepaling
Deze overeenkomst maakt onlosmakelijk deel uit van de
samenwerkingsovereenkomst Beemster – Purmerend.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,
Purmerend, 25 november 2014

Beemster, 25 november 2014

de gemeentesecretaris van Purmerend,

de burgemeester van Beemster,

M.J.H. Smulders

H.N.G. Brinkman
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