Matrix Scenario’s Openingstijden milieustraat 2021

--

heel slecht

- 2 punten

-

slecht

- 1 punt

0

neutraal

+

goed

+ 1 punt

++

heel goed

+ 2 punten

0 punten

Beschrijving beoordelingscriteria

1. In relatie tot de uitslag enquête

In hoeverre komt dit scenario tegemoet aan de wensen van de
respondenten uit de enquête van het platform ‘ikpraatmee’?
Heel slecht

--

Komt in het geheel niet overeen met de wensen

Slecht

-

Komt niet overeen met de wensen

Neutraal

0

Komt wel/niet overeen met de wensen

Goed

+

Komt enigszins overeen met de wensen

Heel goed

++

Komt zo dicht mogelijk overeen met de wensen

2. In relatie tot telling aantal bezoekers
In hoeverre sluit dit scenario aan tot de uitslag van de telling aantal
bezoekers
Heel slecht

--

Sluit heel slecht aan bij de uitslag van de telling en/of beheer

Slecht

-

Sluit slecht aan bij de uitslag van de telling en/of beheer

Neutraal

0

Sluit wel/niet aan bij de uitslag van de telling en/of beheer

Goed

+

Sluit enigszins aan bij de uitslag van de telling en/of beheer

Heel goed

++

Sluit goed aan bij de uitslag van de telling en/of beheer

3. Bedrijfsvoering
Hoe is de mate van bedrijfsvoering qua tijdige afvoer/ opslag en transport
containers voor dit scenario?
Heel slecht

--

Dit scenario zorgt voor veel extra problemen

Slecht

-

Dit scenario zorgt enigszins voor extra problemen

Neutraal

0

Dit scenario zorgt voor wel/geen extra problemen

Goed

+

Dit scenario zorgt voor weinig extra problemen

Heel goed

++

Dit scenario zorgt niet voor extra problemen

4. Personele capaciteit
In welke mate is er in dit scenario behoefte aan extra personele capaciteit

Heel slecht

--

Zorgt voor relatief veel extra personele capaciteit

Slecht

-

Zorgt voor veel extra personele capaciteit

Neutraal

0

Zorgt voor enigszins extra personele capaciteit

Goed

+

Zorgt voor weinig extra personele capaciteit

Heel goed

++

Zorgt voor nagenoeg geen extra personele capaciteit

5. Kosten
Hoe is de mate van kosten t.o.v. dit scenario?
Heel slecht

--

Brengt veel extra kosten met zich mee

Slecht

-

Brengt redelijk veel extra kosten met zich mee

Neutraal

0

Brengt enigszins kosten met zich mee

Goed

+

Brengt weinig extra kosten met zich mee

Heel goed

++

Brengt heel weinig extra kosten met zich mee

Matrix

1. In relatie tot
uitslag enquête

2. In relatie tot
telling aantal
bezoekers

3. Bedrijfsvoering

4. Extra fte’s
(dit is exclusief
de benodigde
0,4 fte die
momenteel niet
in de begroting
is gedekt)

Huidig
scenario
wo+vr:
08:30-12:30/
13:00-17:30,
do: 09:3012:30/ 13:0019:00u,
za: 08:0013:00u

Scenario 1
di+wo+vr:
08:30-12:30/
13:00-17:00,
Do: 09:30 -12:30/
13:00-19:00u,
za: 08:00-12:30/
13:00-17:00u

Scenario 2
di+wo: 08:0012:30/13:00-17:00u
do+vr: 09:30-12:30/
13:00-19:00u,
za: 08:00-12:30/
13:00-15:00u

Scenario 3
wo: 08:3012:30/13:00-17:00,
do+vr: 09:30-12:30
/13:00-19:00u,
za: 08:00-12:30/
13:00-17:00u

Scenario 4
di+wo+vr+za:
08:30-12:30/
13:00-16:30u (za tot
16:00u),
do: 10:00-12:30/
13:00-19:00u

Scenario 5
di+wo+vr:
08:30-12:30/
13:00-16:30u,
do: 10:00-12:30/
13:00-19:00u,
za: 08:00-13:00u

Samengevat:
ma+di
gesloten,
open: wo+vr
dag, do
avond, za
halve dag.

Samengevat:
ma gesloten,
open: di+wo+vr+za
dag, do avond

Samengevat:
ma gesloten,
open: di+wo dag,
do+vr avond, za tot
15:00u

Samengevat: ma+di
gesloten, open:
wo+za dag, do+vr
avond.

Samengevat:
ma gesloten, open:
di+wo+vr+za dag, do
avond.

Samengevat:
ma gesloten, open:
di+wo+vr dag, do
avond, za halve dag.

++
Ruimere
openingstijden
sluiten zo dicht
mogelijk aan bij de
wensen van de
respondenten.

++
Ruimere
openingstijden sluiten
zo dicht mogelijk aan
bij de wensen van de
respondenten.

+
Komt enigszins
overeen met de
wensen van de
respondenten.

++
Ruimere
openingstijden sluiten
zo dicht mogelijk aan
bij de wensen van de
respondenten.

+
Komt enigszins
overeen met de
wensen van de
respondenten.

Dinsdag t/m
zaterdag hele
dagen open en
donderdagavond

2 avondopenstellingen
dinsdag open en
zaterdag tot 15:00
uur

+
Sluit enigszins aan
bij de uitslag van de
telling.

0
Sluit wel/niet aan bij
de uitslag van de
telling.

Dinsdag open ter
ontlasting van de
drukke woensdag.
zaterdagmiddag
open ivm piektijd ’s
ochtends.

Vrijdag is het laatste
uur nooit druk,
avondopenstelling
niet nodig.
Dinsdag open ter
ontlasting woensdag
en zaterdagmiddag
open ivm piektijd ’s
ochtends.

-Dit scenario zorgt
voor veel extra
problemen.

-Dit scenario zorgt
voor veel extra
problemen.

De zaterdagmiddag open; geen
afvoermogelijkheid
volle containers
naar verwerkers.
Geen extra
opslagruimte
mogelijk.

-Zorgt voor relatief
veel extra personele
capaciteit.
Extra nodig: 1 fte

2 avondopenstellingen, zaterdag tot
17:00 uur

Sluit slecht aan bij de
uitslag van de telling.

Dinsdag t/m zaterdag
(za tot 16:00 u) open
en donderdavond

Dindag t/m zaterdag
(za tot 13:00u) open
en donderdagavond

++
Sluit goed aan bij de
uitslag van de telling.

+
Sluit enigszins aan bij
de uitslag van de
telling.

één uur eerdere
sluitingsmogelijkheid
op woensdag en
vrijdag. Dinsdag open
tot ontlasting van
drukke woensdag.
zaterdagmiddag open
ivm piektijd ’s
ochtends.

Één uur eerdere
sluitingsmogelijkheid
op woensdag en
vrijdag. Dinsdag open
tot ontlasting van
drukke woensdag.

-Dit scenario zorgt
voor veel extra
problemen.

-Dit scenario zorgt
voor veel extra
problemen.

++
Dit scenario zorgt
niet voor extra
problemen.

De extra
avondopenstelling
zorgt voor problemen
t.a.v. afvoer volle
containers. Extra
containers nodig voor
opslag.
Kan niet worden
weggereden op
zaterdagochtend.

De extra
avondopenstelling
zorgt voor problemen
t.a.v. afvoer volle
containers. Extra
containers nodig voor
opslag.
Kan niet worden
weggereden op
zaterdagochtend.

De zaterdagmiddag
open; geen
afvoermogelijkheid
volle containers naar
verwerkers. Geen
extra opslagruimte
mogelijk.

De zaterdag- middag
open; geen
afvoermogelijkheid
volle containers naar
verwerkers. Geen
extra opslagruimte
mogelijk.

De zaterdag- middag
open; geen
afvoermogelijkheid
volle containers naar
verwerkers. Geen
extra opslagruimte
mogelijk.

Zorgt voor veel extra
personele capaciteit.

++
Zorgt voor nagenoeg
geen extra personele
capaciteit.

+
Zorgt voor weinig
extra personele
capaciteit.

++
Zorgt voor nagenoeg
geen extra personele
capaciteit.

Extra nodig: 0,8 fte

Extra nodig: 0,4 fte

Extra nodig: 0,6 fte

Extra nodig: 0,3 fte

Woensdag is piekdag;
dinsdag is niet open
tot ontlasting van de
woensdag.
Vrijdag laatste uur is
nooit druk,
avondopenstelling
niet nodig.

5. Kosten

Brengt redelijk veel
extra kosten met
zich mee.
Meer personele
kosten.

Totaal

-2

-Brengt veel extra
kosten met zich mee.

-Brengt veel extra
kosten met zich mee.

+
Brengt weinig extra
kosten met zich mee.

++
Brengt heel weinig
extra kosten met zich
mee.

Meer personele
kosten.
Plus ivm twee
avondopenstellingen
achtereen zijn extra
kosten nodig voor
aanschaf en transport
extra containers.

Meer personele
kosten.
Plus Ivm twee
avondopenstellingen
achtereen zijn extra
kosten nodig voor
aanschaf en transport
extra containers.

Meer personele
kosten maar relatief
weinig.

Lage extra personele
kosten.
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8

