Alkmaar

Open Convenant
Platform Rondom GWW Alkmaar, Gemeente Alkmaar en Stadswerk 072.
Sámen werk maken van het sociaal maatschappelijk en economisch rendement
voor burgers, bedrijven en de gemeente.
Gemeente Alkmaar wil vanuit een duurzame sociaal maatschappelijk verantwoorde aanpak uitgroeien
tot de complete en dynamische hoofdstad van Noord-Holland-Noord waar Leefbaarheid, Veiligheid,
Bereikbaarheid en Werkgelegenheid in samenwerking met bewoners en bedrijven wordt
vormgegeven.

Partners:
De partners Platform Rondom GWW Alkmaar, Gemeente Alkmaar en Stadswerk 072 constateren dat
er een impuls nodig is in de bouw waar het gaat om vernieuwing bij routinematige projecten. Die
vernieuwing zou moeten leiden tot ‘doorbraak’- innovaties bij zowel opdrachtgever als opdrachtnemer
en moet de verspilling, die veelal aangeduid wordt als faalkosten, terugdringen. Dit alles onder de
voorwaarde dat de kwaliteit van de geleverde dienst tenminste gelijk blijft en de hinder voor burgers en
bedrijven, als gevolg van de bouwwerkzaamheden, wordt teruggebracht.

Ambitie:
De partners spreken de ambitie uit om door publiek-private samenwerking processen met elkaar te
willen verbeteren, innovaties sneller en op respectvolle wijze in projecten in te passen, hinder voor de
burgers en bedrijven te verminderen, de verspilling in routinematig inkopen terug te dringen, het
kwaliteitsniveau van geleverde diensten te verbeteren en het (sociaal-)maatschappelijke rendement bij
de ontwikkeling, de bouw en het onderhoud van de openbare ruimte in Alkmaar te maximaliseren.
Voor realisering van de bovenvermelde algemene doelstelling en subdoelstellingen is het noodzakelijk
dat de samenwerking tussen de partners verdiept en verbreed worden. De partijen hebben
uitgesproken om op een intensieve en open wijze gezamenlijk te willen werken aan samenhang,
kennisontwikkeling en kennisdeling.

Afspraken:
Wij, Platform Rondom GWW Alkmaar, Gemeente Alkmaar en Stadswerk 072, spreken het volgende
af:


Aard van de overeenkomst
Wij beschouwen dit convenant als een gezamenlijke inspanningsverplichting, waarbij een aantal
uitgangspunten en ambities van de samenwerking tussen de partijen wordt vastgelegd. Het
succes van de samenwerking wordt middels succesindicatoren zichtbaar gemaakt.



Het doel van de overeenkomst
Wij zien als doel van dit convenant om tot een duurzame samenwerking op het gebied van
infrastructurele projecten in Alkmaar te komen. Daarmee willen wij in gezamenlijkheid de
uitdaging aangaan die onze ambitie stelt om zo meer (sociaal-)maatschappelijke waarde te
generen voor de burgers en bedrijven van de gemeente Alkmaar.
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Wij richten ons daarbij vooral op de volgende aspecten:


Wij zullen de kosten van projecten terugdringen door efficiënter en sneller te werken en
verspilling tegen te gaan;



Wij zullen meewerken aan werkmethoden die de hinder voor burgers tijdens de uitvoering van
werken zoveel mogelijk beperken;



Daar waar wij actief zijn, zullen wij de stakeholders van het beoogd project, waaronder burgers
en bedrijven, actief betrekken. Waar mogelijk ook in ontwerp, inrichting en onderhoud van de
openbare ruimte.

Uitvoering:
Ter verwezenlijking van het convenant richten wij een ‘convenantteam’ op waarin vertegenwoordigers
van de organisaties zitting hebben.


Dit convenantteam zorgt er voor:



Dat er in 2017 en 2018 minstens twee praktijkprojecten per jaar worden opgestart op het gebied
van routinematig werken in de gemeente Alkmaar.



Dat er een kadernota praktijkprojecten wordt gemaakt waarin duidelijke afspraken staan over
gewenste omgang, omgeving, overlast, opleiding, opbrengst, opdrachtgeverschap,
opdrachtnemerschap, overdracht, onderhoud en ontvanger;



Dat er tweemaandelijks evaluaties worden gehouden betreffende de voortgang van de
praktijkprojecten.

De gestelde ambitie is hierin leidend;


Dat er aan het einde van 2018 een algehele evaluatie is waarin de mogelijkheden van een
eventuele vervolgtraject worden uiteengezet en wordt geadviseerd over de wijze en inhoud van
de voortzetting van het convenant na 2018.

Verder spreken wij af.


Dat wij de uitvoering van dit convenant binnen onze eigen organisatie stimuleren, faciliteren,
bewaken en dat we verantwoording af leggen naar elkaar;



Dat we ons speciaal richten op het bevorderen van kansen en het wegnemen van
belemmeringen bij het introduceren en implementeren van duurzame innovaties;



Dat we samenwerken bij het ontwikkelen, delen en borgen van kennis op het gebied van
routinematig bouwen, sociale innovatie en communicatie met de omgeving;



Dat er onder verantwoording van het convenantteam een communicatieplan wordt opgesteld en
uitgevoerd.
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Dit convenant treedt in werking op 16 december 2016. Gedurende de looptijd van het convenant
kunnen partijen zich aansluiten. Dit convenant kan alleen worden aangevuld of gewijzigd door en bij
een schriftelijke verklaring die door alle partijen is ondertekend.

Aldus overeengekomen op 16 december 2016,
Namens Gemeente Alkmaar,
J. Nagengast

Namens Stadswerk 072,
G. de Waard

Namens Rondom GWW Alkmaar,
C. Uiterwijk Winkel

Ondersteund door MKB-infra,
P. van Nieuwenhuizen
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