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De rekenkamercommissie van de gemeente Zwijndrecht bestaat uit raadsleden van alle fracties,
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• Welke aanbevelingen zijn nodig om de doelmatigheid te vergroten?
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Groen, K.J. (Kees-Jan), extern lid
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Voorwoord
Voor u ligt het tweede onderzoek van de rekenkamercommissie Zwijndrecht naar de opvolging van haar
aanbevelingen. Bij de aanvang van de collegeperiode 2006-2010 presenteerde de rekenkamer een
follow-up onderzoek naar de aanbevelingen van de rapporten tussen 2000 en 2005.
.1
Het huidige rapport omvat de rekenkameronderzoeken van de collegeperiode 2006-2010 De
rekenkamer heeft uit het oogpunt van behapbaarheid van het onderzoek - zowel voor de commissie als
voor de organisatie - geen tweede follow-up gedaan naar de eerdere onderzoeken.
Mevr. P. van der Kuijl en mevr. M.L. van Genderen hebben de rekenkamercommissie ondersteund bij
het verzamelen en analyseren van relevante gegevens.
Contactpersonen namens de organisatie waren de heren J. Luyte en na diens pensionering F. Schocke.
Ondanks beider inzet heeft het onderzoek vertraging opgelopen in de “controllerloze” periode, mede
omdat de rekenkamercommissie om deze periode te overbruggen voorrang heeft gegeven aan een
ander onderzoek (het onderzoek naar social return on investment). Voor de betrokken ambtenaren die
informatie hebben aangeleverd kan hierdoor het gevoel bestaan dat zij dubbel werk en/of een
actualiseringslag hebben moeten verrichten. De rekenkamercommissie heeft deze extra inzet zeer
gewaardeerd en wil alle betrokkenen bedanken voor hun inzet.
Een korte leeswijzer:
Hoofdstuk 1 inleiding, geeft de aanleiding van het onderzoek weer, alsmede de gekozen
onderzoeksopzet en de scope van het onderzoek.
In hoofdstuk 2 zijn per rapport de bevindingen opgenomen.
In de samenvattende analyse zijn de conclusies en aanbevelingen opgenomen.
Tenslotte een opmerking over de status van dit document. Deze versie betreft de conceptversie die in
het kader van de hoor- en wederhoor procedure wordt aangeboden aan gemeentesecretaris en college.
De reactie van het college is in het definitieve rapport opgenomen en door de rekenkamercommissie
worden voorzien van een nawoord. Op deze versie rust derhalve nog een embargo.
Zwijndrecht, december 2012
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M.u.v. de in deze periode uitgevoerde follow-up onderzoeken en de onderzoeken naar de jaarrekening. In het laatste onderzoek
naar de jaarverantwoording (over 2006) is tevens de follow-up van het onderzoek van brieven en e-mails uit 2006 opgenomen
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Samenvattende analyse
De rekenkamercommissie heeft onderzoek gedaan naar de opvolging van vier rekenkamerrapporten uit
de periode 2006-2011. Een integraal beeld van de opvolging per aanbeveling is in dit rapport per
onderzoek opgenomen. In deze samenvattende analyse worden alleen enkele hoofdconclusies en
aanbevelingen weergegeven.
Daartoe eerst een uitstapje naar 2006 toen de rekenkamercommissie haar eerste
“opvolgingsonderzoek” uitvoerde. In het eindrapport van dat onderzoek concludeerde de
rekenkamercommissie:
De rekenkamercommissie stelt vast dat het college doorgaans het gros van de aanbevelingen uit
rekenkamerrapporten spontaan overneemt en er de afgelopen jaren vele inspanningen zijn getroost om
de [financiële] huishouding te verbeteren. Toch moet de rekenkamercommissie constateren dat het
soms lang duurt voordat aanbevelingen uit uitgebrachte rapporten zijn uitgevoerd. Ook constateert de
rekenkamercommissie dat een deel van de aanbevelingen uit de uitgebrachte rapporten niet is
opgevolgd.
Hiervoor bestaan diverse redenen. Zo worden bepaalde aanbevelingen niet als praktisch ervaren. De
commissie constateert dat niettemin terugkoppeling aan de Raad over problemen bij implementatie van
aanbevelingen op sommige terreinen wat mager is.
Aanbevelingen
De commissie beveelt aan het college een jaar na uitbrengen van een rekenkamerrapport te laten
rapporteren aan de Raad over de opvolging van aanbevelingen waarvoor het college actiehouder is.
Ook de rekenkamercommissie zelf neemt de uitkomsten ter harte en zal zelf voortaan de inhoudelijke
aanbeveling koppelen aan een termijn waarbinnen implementatie volgens de commissie moet
kunnen plaatsvinden.
Dat beeld is ook nu in het tweede navolgingsonderzoek herkenbaar. Enerzijds ziet de
rekenkamercommissie wederom dat het college aanbevelingen spontaan overneemt en zich vele
inspanningen getroost, anderzijds wordt een deel van de aanbevelingen niet uitgevoerd. Dit beeld is
wisselend per onderzoek. Hoewel hiervoor diverse – ook plausibele - redenen naar voren gebracht, leidt
dit tot “ruis op de lijn”.
De rekenkamercommissie concludeert dan ook dat zeker wanneer het college op enig moment van
mening is dat rekenkameraanbevelingen niet uitvoerbaar zijn, dat het daarover actief rapporteert aan de
raad.
De aanbeveling uit het opvolgingsonderzoek van 2006 blijft daarmee onverkort van toepassing.
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Hoofdstuk 1: Inleiding
In dit hoofdstuk komen achtereenvolgens de aanleiding van het onderzoek (1.1), de vraagstelling (1.2),
de onderzoeksverantwoording (1.3) en een overzicht van de vier te onderzoeken rapporten (1.4) aan de
orde.

1.1 Aanleiding
Dit onderzoek richt zich op de uitvoering van aanbevelingen uit de in de periode 2006 – 2010
uitgebrachte rapporten voor zover deze door de raad zijn overgenomen. Dit is onderzoek is opgepakt in
de vorm van een “quick scan”, dat wil zeggen dat er uit pragmatisch oogpunt bewust voor is gekozen de
onderwerpen niet zo diepgaand te analyseren als bij de oorspronkelijke onderzoeken. Aangrijpingspunt
voor dit onderzoek vormen de aanbevelingen uit de eerdere onderzoeken met de vraag aan de
organisatie zelf hoe zij daarmee om is gegaan.

1.2 Probleemstelling en onderzoeksvraag
Wat heeft de organisatie (de gemeente Zwijndrecht) gedaan naar aanleiding van de uitkomsten van de
onderzoeken van de rekenkamercommissie Zwijndrecht?
Deze algemene vraagstelling valt uiteen in een aantal deelvragen:
1. Welke besluitvorming heeft plaatsgevonden in de raad naar aanleiding van de behandeling van de
rapporten?
2. Welke toezeggingen zijn er door de verantwoordelijke portefeuillehouders gedaan n.a.v. de rapporten
van de rekenkamercommissie?
3. Wanneer er toezeggingen gedaan zijn, in hoeverre zijn deze uitgevoerd en met welk resultaat?
Dit follow-up onderzoek omvat:
1.
2.
3.
4.

Wijkgericht werken (mei 2007)
Grip op verbonden partijen (maart 2008)
Onderzoek naar jongerenwerk in drie Zwijndrechtse wijken (september 2009)
Tarievenbeleid gemeente Zwijndrecht (september 2009)

In 2006 heeft de rekenkamercommissie een eerste onderzoek gedaan naar de opvolging van de
aanbevelingen van onderzoeken uit de periode 2000-2005.

1.3 Onderzoeksverantwoording
1.3.1.Vooronderzoek
In het kader van het vooronderzoek is een inventarisatie gemaakt van alle aanbevelingen van de
rekenkamercommissie. Ook is nagegaan wat de besluitvorming was door de gemeenteraad, wat de
toezeggingen waren van het college van burgemeester en wethouders en andere betrokken instanties.
Deze informatie is afgeleid uit notulen en besluitenlijsten van raadsvergaderingen en
carrouselvergaderingen.Tevens is in deze fase de gemeentesecretaris benaderd met de vraag voor
toewijzing van een contactpersoon vanuit de ambtelijke organisatie.
1.3.2. Uitvoering van het onderzoek
Voor dit onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende informatiebronnen:
1. Documentenstudie.
2. Uitgezette vragen bij de ambtelijke organisatie
3. Interviews.
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1.3.3. Afronding
Het rapport dat voor u ligt is aangeboden voor hoor/wederhoor aan het college. De reactie is
integraal opgenomen in het rapport. Op basis van deze reactie heeft de
rekenkamercommissie haar rapport afgerond en aangeboden aan de Raad.

7

Hoofdstuk 2: De rapporten geëvalueerd
2.1 Rapport wijkgericht werken
In 2007 bracht de rekenkamercommissie een onderzoek uit naar wijkgericht werken. De
rekenkamercommissie heeft in dit rapport 11 aanbevelingen gedaan die zijn overgenomen door de raad.
Hieronder is per aanbeveling aangegeven wat er mee gebeurd is.
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
Verbeter de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over de werkwijze en vooral de resultaten van
wijkgericht werken: zowel intern als extern. Dat wil zeggen:
a. intern: zorg dat de WUPs (wijkuivoeringsprogramma’s) beter verankerd worden in de planning &
controlcyclus. Zicht op resultaten maakt monitoring van de voortgang van wijkgerichte activiteiten beter
mogelijk.
b. extern: werk aan verbetering van de externe verantwoording richting de wijken (wijkplatforms,
dorpsraad en inwoners). Maak bijvoorbeeld gebruik van het burgerjaarverslag.
Reactie college
Het belang van goede verantwoording onderschrijven we.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
In 2007 is het wijkbureau opgericht als onderdeel van de dienst Wijk. Hiermee is ook een andere
inrichting gekozen. Tot en met 2006 waren er wijkuitvoeringsprogramma’s, De wijkvisies en
wijkprogramma’s zijn hiervoor in de plaats gekomen. De zes wijkvisies en de dorpsvisie zijn in 2009
door college en raad vastgesteld. De programma’s zijn in 2010 door college en raad vastgesteld.
De externe verantwoording over plannen en activiteiten is versterkt. Visies en programma’s zijn op
allerlei manieren tot stand gekomen en gecommuniceerd met platforms en bewoners. De wijkkalenders
(wat gebeurt er concreet in het betreffende jaar) worden jaarlijks opgesteld en zijn ook te vinden op de
gemeentelijke website.
Verder geeft de organisatie aan dat communicatiekanalen worden gebruikt zoals:
• Wijkwijzer: maandelijkse digitale nieuwsbrief ontwikkeld door het wijkbureau
• Stadsnieuws: wekelijkse gemeentelijke rubriek met o.a. elke week informatie over wijkgericht
werken aangeleverd door platforms en gemeente
• Nieuwsbrief: drie keer per jaar huis aan huis in de wijk Kort Ambacht
• Bewonersbrieven: project gerelateerd
• Reguliere vergaderingen van de wijkplatforms en dorpsraad
• Informatiemarkt Heerjansdam.
De rekenkamercommissie heeft niet onderzocht of met deze media ook een verbeterslag is gemaakt ten
opzichte van 2007.
De inzet van middelen daar waar het een gemeentelijke verantwoordelijkheid betreft is geborgd in de
planning en controlcyclus, meer specifiek de begroting. Tot medio 2012 is geen specifieke invulling
gegeven aan (tussentijdse) verantwoording over de resultaten van wijkgericht werken. Recent is een
voortgangsrapportage wijkgericht werken opgesteld. Deze betreft de periode medio 2010 tot en met
medio 2012. Ofwel twee jaar en daarmee een langere periode dan begroting en jaarrekening.
Afgesproken is dat vervolg voortgangsrapportages elk half jaar worden aangeboden aan college en
raad. Hiermee wordt goed aangesloten op de P&C cyclus.
Conclusie
De externe verantwoording met name met betrekking tot voorgenomen activiteiten en plannen is
verbeterd ten opzichte van 2007. Daarmee is voor aanbeveling 1b) invulling gegeven aan deze
aanbeveling, zij het dat daarvoor geen gebruik is gemaakt van het burgerjaarverslag.
De interne verankering in de p&c cyclus is beperkt gebleven.
___________________________________________________________________________________
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Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
1. De raad dient uit te spreken welke rol zij wil vervullen: concretiseer eisen en verwachtingen die
u als raad stelt aan wijkgericht werken, vanuit de eigen rol, taak en verantwoordelijkheid.
Doordenk de positie en roloriëntatie van de raad ten opzichte van de wijkplatforms en de
dorpsraad, met name vanuit de volksvertegenwoordigende rol: hoe verhoudt het mandaat van
de raad zich tot de (gekozen) dorpsraad en de (niet gekozen) wijkplatforms.
Reactie college

Dit valt buiten de competentie van ons college. Wij treden met de raad in overleg over hun rol.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
De formele verhouding tussen wijkplatforms en gemeentebestuur ligt vast in het Basisreglement
Wijkplatforms. Dit reglement is in 2008 door de raad vastgesteld en in 2010 door het OCD geëvalueerd.
De nieuwe afspraken over de rol van de wijkplatforms zijn in 2012 na brede consultatie door de raad
bekrachtigd. Deze afspraken vervangen het basisreglement wijkplatforms. De raad is daarmee goed
meegenomen maar heeft zelf geen initiërende rol vervuld.
Conclusie
Het onderwerp is weliswaar in de praktijk vanuit de organisatie adequaat opgepakt. Deze aanbeveling
betrof in eerste instantie niettemin een raadsverantwoordelijkheid. De raad zal moeten nadenken op
welke wijze hij regie houdt op onderwerpen die primair de raad zelf aangaan.

________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
2. a) Zorg dat de spelregels helder en bekend zijn bij de partners en het eigen ambtelijk apparaat.
Bedenk daarbij overigens wel dat wijkgericht werken gebaat is bij een diversiteit die aansluit bij
het eigen karakter van het wijkplatform/ dorpsraad: ‘gun’ wijkplatforms en de dorpsraad hun
eigen manier van participeren.
b) Evalueer de spelregels na twee jaar. Doen de afspraken nog altijd recht aan de verhoudingen
tussen gemeente en wijkplatforms/ dorpsraad? Ondersteunen de afspraken de wijkplatforms/
dorpsraad én ambtenaren en bestuurders in de uitvoering van wijkgericht werken?

Reactie college
Momenteel zijn wij in overleg met de wijkplatforms over de afstemming van verantwoordelijkheden.
Daaruit zullen afspraken of spelregels voortvloeien.
Uitkomsten van het vervolg onderzoek 2012
Met het vaststellen van het basisreglement en de evaluatie van het OCD in 2010 is invulling gegeven
aan aanbeveling 3.
Een kanttekening is dat op dit moment intern burgerparticipatie nog teveel een kwestie is voor
gebiedsmanagement. Aangegeven wordt dat elders binnen de organisatie bewustwording ten aanzien
van gebiedsgericht werken en burgerparticipatie versterkt kan worden.
Conclusie
De rekenkamercommissie ziet dat invulling gegeven is aan de betreffende aanbeveling. Hoewel de
rekenkamercommissie de opmerking over de aandacht voor burgerparticipatie buiten
gebiedsmanagement niet nader onderzocht heeft is dit wel een aandachtspunt bij de recente
organisatieverandering (zie ook onder aanbeveling 7).
___________________________________________________________________________________
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Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
3. Onderzoek de voor- en nadelen van de inrichting van wijkplatforms versus de inrichting van de
dorpsraad om te bepalen welke structuur in welke situatie passend is. Eén van de relevante
vragen is in hoeverre de organisatiegraad een verklarende factor is voor het functioneren van
wijkplatforms/ dorpsraad.
Daarnaast verdient het aanbeveling te onderzoeken in hoeverre grootte en kenmerken van de
wijk daarbij een rol spelen. Tenslotte dient onderzocht te worden of de positie van de voorzitter
van de dorpsraad als bestuurder daarbij een rol speelt.
Reactie college
Dit aspect nemen wij mee in de afstemming (zie punt 3).
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Bij de evaluatie en herziening is expliciet aan de orde geweest of professionalisering van de
wijkplatforms de effectiviteit zou versterken, ook is nagegaan of rechtstreekse verkiezing iets zou
toevoegen (beiden zijn ontkennend beantwoord). De positie van de burgemeester als voorzitter van de
dorpsraad is gehandhaafd met onder andere als expliciete afweging dat hiermee versterkt wordt dat het
gemeentebestuur de dorpsraad serieus neemt.
De gemeente heeft de grootte en kenmerken van wijken niet meegenomen in de evaluatie.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
4. Snijd de WUP’s scherper toe op zaken die in de wijk spelen. Ontdoe de WUP’s van meer
algemene acties die een weergave vormen van het algemene beleid van de gemeente.

Reactie college
De afstemming tussen wijkvisies, wijkplannen en WUP pakken wij op in de uitwerking van het
wijkmanagement.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Door het opstellen van wijkvisies en wijkprogramma’s en wijkkalenders is hier invulling aan gegeven.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
5. Heroverweeg nut en noodzaak van verschillende initiatieven en middelen die in het verleden
vorm en inhoud gaven aan wijkgericht werken, zoals wijkontbijten, de wijkschouw en de
wijkjaaravond. Dergelijke instrumenten vergroten tevens de mogelijkheden om in contact te
komen met groepen die de gemeente minder vaak hoort, zoals jongeren, bepaalde allochtone
groepen of ondernemers.
Reactie college
Ook deze suggestie nemen wij mee in de uitwerking van het wijkmanagement.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Geconcludeerd is door het wijkbureau dat dit soort activiteiten belangrijk zijn om in contact te komen
met bewoners. Gedurende de afgelopen jaren is jaarlijks invulling gegeven aan de wijkschouw.
Daarnaast zijn wisselende activiteiten georganiseerd door de jaren heen in het kader van de
ontwikkeling en de vaststelling van de wijkvisies en wijkprogramma’s.
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Conclusie
Hoewel een aantal activiteiten is doorgezet ontbreekt een gestructureerd inzicht in de wijze waarop en
de (gewenste) strategie waarmee wijkbewoners betrokken worden bij activiteiten in de wijk.
__________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
6. a) De raad dient een actieve in plaats van een reactieve rol te spelen bij sturing, controle en
verantwoording over de doelen en resultaten van wijkgericht werken. Vraag actief om informatie
en gebruik daarbij de momenten in de Planning & Controlcyclus als aangrijpingspunten (zie
kader). Verken in dit kader ook de huidige en de gewenste afspraken over informatievoorziening
tussen raad en college. Breng een discussie op gang over de wenselijke en haalbare wijze van
informatievoorziening en maak voor zover nodig (aanvullende) afspraken over de wijze van
informatievoorziening over wijkgericht werken. Als de feitelijk verschafte informatie niet voldoet
aan de verwachtingen, spreek het college er dan op aan. Sturing, controle en verantwoording
via de P&C-cyclus
Sturing via:
– kadernota's;
– begroting;
– besluitvorming over (onderdelen van) de WUP’s (wijkuitvoeringsplannen) of dossiers met een
wijkgerichte invalshoek;
Controle en verantwoording via:
– jaarrekening, jaarverslag, voortgangsrapportages;
– onderzoek van accountant, rekenkamercommissie of het college (213a-onderzoek
Gemeentewet);
– raadsinstrumenten: vragen, interpellatie, recht van enquête;
– evaluatie/ monitoring op specifieke acties of onderdelen uit de WUP’s.
b) Investeer structureel en doordacht in de ondersteuning van de wijkplatforms en de dorpsraad.
Vraag wat zij nodig hebben om hun werkwijze te verbeteren en de verankering van wijkgericht
werken in de samenleving te versterken. Investeer bijvoorbeeld – bij behoefte – in
vaardigheidstrainingen van leden van wijkplatforms en dorpsraad (vergadervaardigheden,
computercursus etc.)
Een aandachtspunt hierbij is de kwaliteit van verslaglegging en dossiervorming.
c) Voorkom dat de focus van wijkgericht werken zich puur intern richt: aanpassingen in de
organisatiestructuur (backoffice) kunnen noodzakelijk zijn om wijkgericht werken intern te
borgen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de focus op de wijken.

Reactie college
Het belang van goede sturing, verantwoording en informatie voorziening alsmede een externe focus en
het ondersteunen van onze platforms en de dorpsraad onderschrijven we.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Opvolging a:
Zoals hiervoor vermeld is in juli 2012 een voortgangsrapportage uitgebracht over de wijkprogramma’s.
De rapportageperiode is medio 2010 - medio 2012 en betreft een overzicht van de in wijkprogramma’s
opgenomen onderwerpen en bevat per productblad een stand van zaken met specifieke aandacht voor
geld, risico’s en informatie & participatie.
Deze opzet is inzichtelijk, alleen is de rapportageperiode bijzonder lang.
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Opvolging b:
Aangegeven wordt dat er geïnvesteerd is in de deskundigheidsbevordering van de wijkplatforms2.
Aangegeven wordt door de organisatie daar naar de toekomst toe terughoudend mee om te gaan,
omdat naar het oordeel van de gemeente de effecten niet opwegen tegen de investeringen.
Opvolging c:
Er hebben zich de afgelopen jaren veranderingen voorgedaan in de organisatiestructuur, zo is het
wijkbureau (gebiedsmanagement) ondergebracht bij de afdeling planrealisatie mede vanuit de gedachte
dat veel zaken waar burgers in de wijk mee te maken hebben hier worden uitgewerkt. Of dit een
afdoende opvolging geeft van de aanbeveling is niet duidelijk geworden voor de rekenkamercommissie.
Conclusie
Deze aanbeveling heeft beperkt opvolging gekregen in de praktijk. De stelligheid waarmee
geconstateerd wordt dat deskundigheidsbevordering voor wijkplatforms weinig zin heeft verbaast de
rekenkamercommissie, aangezien niet duidelijk is waar dit op gebaseerd is en wijkplatforms en
dorpsraad wel een belangrijke intermediaire functie (blijven) vervullen tussen gemeente en wijk.
Tenslotte blijven organisatieveranderingen een punt van zorg. De samenvoeging van het wijkbureau
met planrealisatie is de tweede herziening van de organisatie met betrekking tot wijkgericht werken
sinds het rekenkamerrapport is uitgebracht. Aanbeveling 7c blijft daarmee voor de
rekenkamercommissie een punt van zorg.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
7. Investeer in wijkprofielen en wijkvisies.
Reactie college
Zoals gezegd nemen wij de afstemming tussen wijkvisies, wijkplannen en WUP mee in de uitwerking
van het wijkmanagement.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Dit is gebeurd via het opstellen van wijkvisies, -programma’s en -kalenders.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
8. Werk aan het managen van verwachtingen over wijkgericht werken in de samenleving bij
individuele inwoners, leden van de wijkplatforms en (geïnstitutionaliseerd) partners in de wijk.
Creëer – aansluitend bij de principes die de gemeente Zwijndrecht reeds hanteert ten aanzien
van interactieve beleidsvorming – helderheid over de rol en bevoegdheden van wijkplatforms en
dorpsraad. Besteed aandacht aan de doorwerking van adviezen van wijkplatforms en dorpsraad
in gemeentelijk beleid. Geef aan hoe een advies wordt meegewogen in de besluitvorming. Leg
verantwoording af over de uiteindelijk gemaakte keuze. Hanteer hiervoor de uitgangspunten van
responsief bestuur.
Reactie college
Zoals gezegd onderschrijven wij het belang van goede sturing, verantwoording en
informatievoorziening, waaronder ook het uitleggen wij op een bepaalde manier
handelen. Het mag evident zijn dat wij dienen te handelen conform genomen besluiten of
afgesproken zaken.

2

In een bijlage van het evaluatierapport van het OCD zijn alle investeringen vermeld.
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Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Middels het evaluatieproces en herziening van het basisreglement is adequaat aandacht besteed aan
rollen en bevoegdheden. Middels het interactieve proces waarmee wijkvisies en wijkprogramma’s tot
stand zijn gekomen en de communicatie hierover is invulling gegeven aan interactieve beleidsvorming.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
9. a) Voor het college: verbreed het draagvlak van de wijkplatforms en de dorpsraad door geregeld
bijeenkomsten te organiseren met een wisselende groep partners uit de wijken.
b) Breng interactie en kennisuitwisseling tússen de verschillende wijkplatforms en de dorpsraad
tot stand.
Reactie college
Ook dit nemen wij mee bij de uitwerking van het wijkmanagement en de afstemming met de
wijkplatforms en de dorpsraad.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Uit het vervolgonderzoek komt naar voren dat hier door college en organisatie niet direct invulling aan
gegeven is. Wel zoeken wijkplatforms elkaar zelf incidenteel op zonder tussenkomst van de gemeente
en is de wethouder wijkgericht werken met enige regelmaat aanwezig bij vergaderingen van de
wijkplatforms.
Conclusie
De positionering van wijkplatforms en dorpsraad in de praktijk wordt met name aan deze organen zelf
overgelaten. De gemeente neemt hierin geen pro-actieve rol op zich.
___________________________________________________________________________________
Aanbeveling rekenkamercommissie 2007
10. Het college heeft middels zijn brieven van november 2006 en maart 2007 aangegeven een
aantal acties te hebben opgepakt. Aanbeveling is voor het einde van dit jaar aan de raad te
rapporteren over de voortgang hiervan en dit te combineren met een rapportage betreffende de
implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamer.
Reactie college
Wij vinden dat een prima voorstel. Graag maken wij de afspraak met u voor het eind van dit jaar aan de
raad te rapporteren over de voortgang rondom wijkontwikkeling, gecombineerd met een rapportage
betreffende de implementatie van de aanbevelingen van de rekenkamer.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Aan deze aanbeveling is invulling gegeven doordat de wethouder op 27 november 2007 de raad
geïnformeerd heft over de verwachtingen/ambities van het wijkgericht werken met daarin de gewenste
rol van partners, wijkplatforms en bewoners. In deze bijeenkomst zijn ook de aanbevelingen van het
rekenkamerrapport besproken. Aan deze bijeenkomst is een vervolg gegeven op 15 januari 2008,
waarna de raad heeft ingestemd met het basisreglement.
Afsluitende conclusies rekenkamercommissie
De organisatie is voortvarend aan de gang gegaan met de aanbevelingen uit het rekenkamerrapport uit
2007 met name daar waar het gaat om de organisatorische borging en wijkvisies. Hoewel een aantal
aanbevelingen op een andere manier vorm heeft gekregen is over de gehele linie sprake van een goede
implementatie.
De belangrijkste zorgen van de rekenkamercommissie:
a) allereerst de organisatorische inbedding van het wijkgericht werken, deze is onderhevig geweest aan
veranderingen. De zorg van de rekenkamercommissie is daarmee of het belang van wijkgericht werken
extern wel voldoende geborgd blijft. Organisatorische veranderingen hebben immers het risico dat
medewerkers enige tijd vooral intern gericht zijn. Op het terrein van wijkgericht werken zien we dat in 6
jaar tijd medewerkers nu in de derde organisatorische setting werken. Dit vormt een risico.
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b) de rol en positie van de wijkplatforms. De rekenkamercommissie constateert dat met betrekking tot
wijkplatforms zowel op het terrein van deskundigheidsbevordering als op het terrein van positionering de
gemeente heeft gekozen voor een lager ambitieniveau dan voorheen. Hoewel de organisatie terecht
constateert dat er ook andere vormen zijn om rechtstreeks met de wijk in contact te komen bestaat het
gevaar dat in een relevante intermediair te weinig geïnvesteerd wordt.
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2.2 Rapport: Grip op verbonden partijen
In 2008 bracht de rekenkamercommissie een rapport uit over verbonden partijen. Zwijndrecht
participeert in 20 verbonden partijen met een zeer divers karakter, in het onderzoek zijn zes partijen
betrokken.
Aanbevelingen rekenkamercommissie 2008
Onderdeel: Informatievoorziening
"In de rapportages van Verbonden Partijen wordt periodiek aangegeven in welke mate zij doelmatig en
doeltreffend functioneren (bijvoorbeeld via periodieke benchmarks)".
1. Voor het college in samenspraak met de raad: Richt een systeem in voor beheersing, maak gebruik
van de collectieve bestuurskracht en trek als participerende gemeenten in een verbonden partij nog
meer gezamenlijk op. De volgende elementen kunnen hiervan deel uit maken:
• bepaal als collectief van “eigenaren” de wensen ten aanzien van de aansluiting van de P&Ccyclus van de verbonden partij op die van de gemeente en laat deze wensen leidend zijn voor
de verbonden partij (zie aanbeveling 5);
• laat in een roulerend systeem steeds een andere gemeente de verbonden partij controleren. De
insteek is dat de controle steeds met een frisse blik wordt gedaan;
• de participerende gemeenten kunnen overwegen om de beschikbare audit- en
risicomanagementcapaciteit ten aanzien van verbonden partijen gezamenlijk in te zetten;
• wijs per verbonden partij een centrumgemeente aan die de eigenaarrol voor een verbonden
partij vervult. Andere gemeenten kunnen dan gebruik maken van het voorwerk verricht door
deze centrumgemeente in besluitvormingsprocessen.
De verschillende onderdelen van deze aanbeveling kunnen bijdragen aan een versterking van de
controlerende rol van de gemeenteraad en het college.
Ook de onafhankelijke rekenkamercommissies kunnen een bundeling van de krachten overwegen op
het onderdeel verbonden partijen, bijvoorbeeld door periodiek de dienstverlening, doeltreffendheid en
efficiëntie van een verbonden partij te onderzoeken.
Reactie college op deze aanbevelingen:
Aanbeveling 1: kan onderschreven worden. Ten aanzien van de elementen:
• ad. 1: akkoord. In ambtelijk en bestuurlijk overleg in regionaal verband wordt hier aandacht voor
gevraagd. Gelet op de verscheidenheid aan verbonden partijen zal nader overleg nodig zijn om
te komen tot maatwerk. Uitwerking kan gevonden worden in afstemming van de cycli.
Anderzijds kan ook besloten worden de bijdrage aan de verbonden partij in de lokale begroting
jaarlijks te verhogen met een vast percentage, tenzij tijdig instemming is gevraagd voor een
surplus.
• ad 2: akkoord, met de aantekening dat motivering tot deelname en nadere afspraken
verschillend kunnen zijn voor de participanten. Daarnaast zijn er ook lokale verbonden partijen
waar dit niet mogelijk is.
• ad 3: dat zou een eerste stap kunnen zijn tot een regionale rekenkamercommissie. Echter
regionale verbonden partijen hebben niet dezelfde deelnemers. Bovendien kunnen lokale
onderzoeksvragen hierdoor een andere prioriteit krijgen.
• ad 4: niet duidelijk is wat hiermee bedoeld is. Betreft dit alleen de aanloopfase of ook de rol in
de uitvoeringsfase? In hoeverre kan de SCD hierin ondersteuning bieden via het JKC?
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
In oktober 2008 is een plan van aanpak opgesteld. Dit geeft aan dat het hierin voorgestelde model kan
worden uitgerold naar andere gemeenten en dat het standaardisatie van verantwoording en toezicht
faciliteert. De gemeente ziet het daarmee als een instrument waarmee deelnemende gemeenten
gezamenlijk kunnen optrekken.
Begin 2012 blijkt uit interviews dat het Zwijndrechtse model, met name de gedachte van het splitsen van
de rol van opdrachtgever en eigenaar intern gemeengoed is geworden. Het Zwijndrechtse model voor
de omgang met Verbonden Partijen kan niet eenzijdig door Zwijndrecht aan andere eigenaren worden
opgelegd. Via ambtelijke deelname in de businesscase ‘Vereenvoudigen sturing op de GRD' (onderdeel
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van het Innovatie Programma Drechtsteden (IPD)) heeft de gemeente getracht het ‘Zwijndrechtse
model’ gemeengoed te maken. Na de zomer van 2011 zijn vanuit de businesscase voorstellen
geïmplementeerd, wat geleid heeft tot het ‘Handelingskader sturing SCD’. Voorts is een IPDbusinesscase 'Vernieuwing P&C instrumentarium' opgezet. In juni 2012 heeft het Drechtstedenbestuur
(DSB) ingestemd met de startnotitie hiervoor. Deze actie richt zich op verbetering van de P&Cinstrumenten en aansluiting op de gemeentelijke cycli.
Het 'ONS-D' (het overleg van gemeentesecretarissen in de regio Drechtsteden) is een platform waarin
de eigenaarrol en de toezichthoudende rol neergelegd worden. Er wordt specifiek voor de
toezichthoudende rol een apart overleg 'ONS-Toezicht' opgezet, met als bedoeling om vier keer per jaar
bijeen te komen met de GRD. De directie van de GRD legt dan verantwoording af over de
bedrijfsvoering van de organisatie. Het COB (coördinatieoverleg bedrijfsvoering binnen de GRD) bestaat
uit afdelingshoofden staf en vervult de opdrachtgever- en de collectieve klantrol.
Ambtelijk wordt voor het vereenvoudigen van de sturing gekeken naar een ‘adoptiemodel’ waarin één of
twee gemeenten die deelnemen in de verbonden partij zich ‘leidend’ opstellen in informatieuitwisseling,
advisering en rapportage. De gemeente stuitte daarin aanvankelijk op een beperkte capaciteit voor
dergelijke specialiserende activiteiten. Niettemin is er inmiddels een bestuursopdracht voor het
adoptiemodel gegeven.
Conclusie
Voor wat betreft de eerste aanbeveling stelt de rekenkamercommissie vast dat de algemene lijn in de
aanbeveling grotendeels opgevolgd is. Er is een systeem in opzet voor beheersing, waarin
samengewerkt wordt tussen gemeenten en gebruik gemaakt wordt van de collectieve bestuurskracht.
Op de vier onderdelen van de aanbeveling is de praktijk echter weerbarstig. Zo blijkt het niet eenvoudig
om de p&c-cycli van verbonden partijen te laten aansluiten op die van de gemeente. Ook is er geen
roulerend systeem opgezet waarin telkens een andere gemeente een verbonden partij controleert en/of
auditeert.
De rekenkamercommissies in de Drechtsteden hebben wel gesproken over samenwerking maar
concrete actie zal eerst vorm kunnen krijgen in 2013.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2008
"De omvang en frequentie van de informatievoorziening naar de raad is afgestemd op het belang van de
verbonden partij".
2. Voor de raad en het college: Maak als raad en college nog sterker gebruik van alternatieve en
actieve vormen van informatievoorziening, zoals:
• periodiek uitnodigen van de verantwoordelijke (regio)portefeuillehouder in de Zwijndrechtse
raad;
• verzoek aan de directie van een verbonden partij om een toelichting te geven door middel van
een presentatie tijdens een raadsbijeenkomst over het lange termijn beleid, lopende zaken of
naar aanleiding van signalen zoals recent speelde ten aanzien van OASEN;
• organisatie van een informeel overleg met vertegenwoordigers van een verbonden partij om de
stand van zaken door te nemen.
Voordelen van deze vormen zijn dat de raad niet veel schriftelijk informatie behoeft door te nemen,
actief vragen kan stellen en wensen en overwegingen mee kan geven.
Reactie college op deze aanbevelingen
Aanbeveling 2: kan onderschreven worden. Ten aanzien van de voorbeelden:
ad 1: akkoord. Om praktische redenen, wanneer verschillende lokale besturen de wens hebben, kan dit
ook regionaal worden belegd bij de verbonden partij. Binnen de Drechtraad zijn inmiddels ook
raadscarrousels.
ad 2: zie onder ad 1.
ad 3: akkoord. Aantekening hierbij is dat vertrouwelijke informatie uit een informeel overleg kan leiden
tot “verbondenheid” en daarmee de controlerende taak kan beïnvloeden.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
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Uit het plan van aanpak van oktober 2008 blijkt dat het op afstand stellen van dienstverlening vraagt om
een meer zakelijke houding van de gemeente zodat de rol van opdrachtgever goed uit de verf komt. De
gemeente stelt dat informele overleggen in deze constellatie juist contraproductief werken en dat er
binnen de formele overleggremia ruimte is voor andere presentatievormen om commitment, begrip en
duidelijkheid te scheppen. Voor het informeren van de raad hebben informele informatieve-avonden
echter een meerwaarde, omdat raadsleden die niet dagelijks met het werkveld van een verbonden partij
bezig zijn op deze wijze ook direct antwoord op verhelderingsvragen kunnen krijgen. Wel is de raad dan
aan zet om te bepalen wanneer dat voor welke onderwerpen zinvol zou kunnen zijn.
Het college heeft in september 2010 de rapportage ‘De raad en het instrumentarium verbonden partijen’
aangeboden aan de raad. Dit is een handreiking om op basis van risico-inschatting per categorie een
aantal instrumenten toe te passen om grip op verbonden partijen te krijgen. De raad heeft na september
2010 nog niet aangegeven welke instrumenten zij wenst toe te passen. Daarom is op initiatief van
wethouder De Vries (naar aanleiding van de begrotingsbehandeling 2012) in het voorjaar van 2012
opnieuw een aantal maal het voorstel gedaan een avond te organiseren om de raad te informeren over
het Model Verbonden Partijen en de raad te vragen een keuze te maken uit het aangeboden
instrumentarium. Door wisselende prioriteiten is het nog niet gelukt zo’n avond te beleggen.
De raad heeft zich de laatste jaren actiever opgesteld door verbonden partijen uit te nodigen. De raad
heeft bijvoorbeeld aan de verbonden partijen gevraagd uit te leggen wat er mis gaat als er 10%
bezuinigd wordt. Op die manier ontstaat er meer begrip over een weer vanuit opdrachtgever- en
eigenaarsrol.
Hoewel elke partij een begroting en een jaarrekening presenteert, is de frequentie en vorm van overige
informatie verschillend van partij tot partij.
Conclusie
De aanbeveling is goeddeels overgenomen, maar de raad heft hier ook zelf een verantwoordelijkheid in.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2008
Onderdeel: Stuurmogelijkheden
"Betrokkenen zijn bekend met de besluitvormingsprocessen en stuurmogelijkheden".
3. Voor de raad: agendeer de kadernota verbonden partijen en stel deze alsnog vast.
4. Voor het college: Maak voor de raadsleden een jaarlijkse rapportage over de stand van zaken van
verbonden partijen en geef daarin aan wat de sturingsmogelijkheden (-arrangementen) zijn per
verbonden partij. Deze rapportage kan vergelijkbaar zijn aan het boekje ‘voortgang grote projecten’, en
kan in een bijeenkomst door de portefeuillehouders worden toegelicht. Geef ook aan welke bestuurders
en medewerkers zijn betrokken en in wat voor een rol.
"Elk document van een verbonden partij wordt binnen de gemeente voorzien van een toelichting op
doel, procesverloop van het document en benodigde actie van de gemeente".
5. Voor het college: Laat de informatie voor de raad voorzien van een bondige toelichting, samenvatting
en/of advies. Laat tevens aangeven wat de positie van de schriftelijke informatie is binnen een
besluitvormingsproces of de planning & control cyclus. Bespreek vooraf samen (raadsleden,
portefeuillehouders en medewerkers) welke informatie nuttig is.
Reactie college op deze aanbevelingen:
Aanbevelingen 3 en 4: geen reactie.
Aanbeveling 5: akkoord. Aantekening hierbij is dat niet alle informatie rechtstreeks naar het college
gaat. Er komt ook informatie direct bij de gemeenteraad en griffier binnen. Uitwerking zal plaats dienen
te vinden in overleg met griffier.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Op aanbeveling 3 is bij de terugkoppeling over het plan van aanpak in het najaar van 2008 aangegeven
dat de raad de kadernota Verbonden Partijen geagendeerd en vastgesteld heeft. De
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rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat op 2 september 2008 het raadsvoorstel betreffende
verbonden partijen is behandeld .
Voor wat betreft aanbeveling 4 was de situatie in oktober 2008 dat de aanbeveling verwerkt was in het
model bij de verbindingslijn raad - college onder sturingsmogelijkheden en documenten.
Het interview begin 2012 bevestigt dit. In het model zijn bestuurders, medewerkers en hun rollen
benoemd. De aanbeveling over de jaarlijkse rapportage is niet overgenomen door het college.
Rapportage vindt plaats via de reguliere p&c-producten, waarbij de paragraaf Verbonden Partijen in de
jaarrekening en de begroting de belangrijkste zijn. Ook wordt een paragraaf toegevoegd aan de eerste
en tweede bestuursrapportage. In capaciteit en in planningstijd (er is bijv. een periode van maximaal 6
weken beschikbaar om de begrotingen te verwerken) was er onvoldoende ruimte om een aparte
rapportage te maken.
Aanbeveling 5 is ook verwerkt in het model, zoals aangegeven in de terugkoppeling van oktober 2008,
bij de verbindingslijn raad - college en bij de verbindingslijn college - ambtelijk apparaat. De rapportage
‘De raad en het instrumentarium verbonden partijen’ omvat, zoals reeds aangegeven, een handreiking
om een risico-inschatting per verbonden partij te maken. Partijen kunnen ingedeeld worden in drie
risicogroepen, en de raad kan aangeven wat hierbij hun standpunten en/of vragen zijn. Ambtelijk wordt
een kort en bondig advies aangeboden. De gemeenschappelijke regelingen zijn ten tijde van het
opstellen van het rapport 'De raad en het instrumentarium verbonden partijen’ ingedeeld in deze
risicogroepen. De intentie was dat de raad vervolgens per risicogroep / per verbonden partij zou
aangeven welke instrumenten hij wilde toepassen. Uit terugkoppeling van deze avond blijkt dat de raadj
alleen in het algemeen over de opzet heeft gesproken (raadsinfo Politieke markt 12 oktober 2010): 'De
raadsleden stemmen in grote lijnen in met het gepresenteerde instrumentarium om meer grip te krijgen
op verbonden partijen. Raadsleden willen weten hoe het college tot genoemde risico's is gekomen.
Wethouder Miranda de Vries geeft aan dat het college regelmatig om de tafel zit met verbonden partijen
en daardoor de risico's redelijk goed kan inschatten. Afgesproken wordt eenmaal per jaar het onderwerp
van verbonden partijen op de agenda van de Politieke markt te zetten.' De indeling is sindsdien niet
aangepast en wordt door het ontbreken van concrete uitspraken van de raad op voornoemde avond in
de praktijk niet toegepast. De raad heeft geen standpunten of vragen ingediend.
Conclusie
De kadernota is vastgesteld, maar een jaarlijkse integrale rapportage ontbreekt nog. De
rekenkamercommissie ziet in dat er extra capaciteit en tijd nodig is voor een dergelijke rapportage terwijl
de raad geen prioriteit lijkt te zien in uitwisseling van gedachten en informatie over de verbonden
partijen. De raad is dan ook aan zet om zijn wensen en ideeën kenbaar te maken over de (toekomstige)
omgang met de verbonden partijen.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2008
Onderdeel: Processen
"De planning van besluitvormingsprocessen van Verbonden Partijen is afgestemd op de planning van
de besluitvormingsprocessen binnen de gemeente (bijvoorbeeld de besluitvorming over de begroting)".
6. Voor het college: start met het opstellen van een jaarkalender per verbonden partij met de
belangrijkste informatie- en beslismomenten in het jaar & onderzoek met de andere gemeenten en
verbonden partijen hoe de p&c-cycli beter op elkaar kunnen worden afgestemd.
Bijvoorbeeld:
• door de verbonden partijen hun cycli te laten vervroegen zodat de uitkomsten daarvan door de
participerende gemeenten in hun begrotingsproces meegenomen kunnen worden;
• of door gemeenten de mogelijkheid te geven om vroeg in de cyclus van de verbonden partijen
hun wensen, bijstellingen en knelpunten aan te laten geven met als doel dat
begrotingsprocessen van gemeenten en verbonden partijen beter op elkaar zijn afgestemd.
Gelet op een inschatting van de praktische mogelijkheden bij verbonden partijen ligt de tweede
optie meer voor de hand.
Reactie college op deze aanbevelingen
Aanbeveling 6: akkoord. Hiermee is reeds een start gemaakt in het overleg met de SDD en SCD. Bij de
afstemming in de regio is overleg wenselijk met de griffier. Ten aanzien van de voorbeelden:
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ad 2: Daarnaast kan besloten worden de bijdrage aan de verbonden partij in de lokale begroting jaarlijks
te verhogen met een vast percentage, tenzij tijdig instemming is gevraagd voor een surplus. Hiermee
kan de druk op de lokale p&c cyclus verlaagd worden.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Uit het plan van aanpak (oktober 2008) blijkt dat gekeken wordt naar het vastleggen van de frequentie
en planning van overleggen tussen de gemeente en de partijen. Begin 2012, bij dit onderzoek, stelt de
gemeente dat het voorgestelde model is geïmplementeerd.
Ambtelijk is ingezet op het synchroniseren van de planning en control. Zo staan alle (formele)
vergaderingen van de verbonden partijen in een online kalenderoverzicht bij de gemeente, in de
applicatie Outlook. Ook wordt tijdige advisering aan bestuurders gemonitord. Door het werken met het
loket verbonden partijen ontstaat er meer inzicht door het stroomlijnen (richten) van het proces.
Per 1 juli 2011 is het Loket Verbonden Partijen operationeel. Alle vergaderstukken komen op één
centrale plaats binnen en worden van daaruit voor advies uitgezet in de organisatie. In het loket is een
administratieve en een expertfunctie belegd. Ambtelijk en bestuurlijk worden de onderlinge rechten en
plichten ten aanzien van de verbonden partijen hierin geregeld. Voor de raad loopt alles via de griffie.
Het komt nog wel voor dat verbonden partijen soms informatie naar de griffie sturen en niet naar het
loket, daar moet de gemeente intern nog alert op zijn.
In planning & control is de rolverdeling belangrijk. Onder de uitwerking van aanbeveling 1 zijn de
verschillende overleggen hierin toegelicht. Het ONS-D kijkt naar het geheel van de GRD. Het COB
acteert vanuit de opdrachtgevende kant richting het SCD vanuit de collectieve klantrol. Een derde
overleg, naast het ONS-overleg (Drechtstedenverband) en het COB is het regionaal controllers overleg
(RCO) dat ongeveer eenmaal per maand vergadert. Dit is een ambtelijk voorbereidingsoverleg dat het
portefeuillehoudersoverleg Middelen adviseert.
Conclusie
De planning- en controlcycli van de verbonden partijen zijn nog steeds niet gestroomlijnd, dat wil
zeggen, de data waarop belangrijke informatie beschikbaar komt varieert van partij tot partij. De
gemeenten kunnen hier strenger in optreden als klant en als eigenaar. Het werken met het loket lijkt
procesmatig wel tot stroomlijning en verduidelijking van rollen te leiden.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2008
Onderdeel: Rollen algemeen, raad, college, ambtelijke en bestuurlijke vertegenwoordiger
"De rollen binnen de gemeente Zwijndrecht ten opzichte van verbonden partijen zijn duidelijk
gedefinieerd en toebedeeld".
7. Voor het college: Werk zowel de bestuurlijke als ambtelijke klant- en eigenaarrol nog
scherper uit. Bepaal daarbij duidelijk wat de verantwoordelijkheden en taken zijn die bij deze rollen
horen. Kies daarbij voor een scheiding van de klantrol, rollen in de operationele/dagelijkse aansturing en
eigenaarrol. Benoem vervolgens per verbonden partij expliciet wie verantwoordelijk is. Zorg er voor,
zoals nu ook al gebeurt, dat onderling afgestemd wordt over contacten en acties richting de verbonden
partijen. Voor bepaalde verbonden partijen kan één bestuurlijk verantwoordelijke voor beide rollen
volstaan, bijvoorbeeld wanneer:
• de klantrol beperkt is omdat de producten/diensten standaard zijn (zoals bijvoorbeeld bij
Oasen), of beperkt van omvang;
• de sturingsmogelijkheden beperkt zijn doordat de relatieve invloed van Zwijndrecht gering is;
• de sanctiemogelijkheden beperkt zijn, bijvoorbeeld wanneer uitstappen uit de verbonden partij
geen realistische optie is.
Betrek bij de advisering van de portefeuillehouders de medewerkers met de verschillende rollen. Zo
ontstaat inzicht in eventuele tegenstellingen vanuit eigenaar- en klantrol waardoor bestuurders weten
welke dilemma's en keuzeopties voorliggen en beter in staat zijn om besluiten te nemen. In de situatie,
zoals de huidige, waarin op bestuurlijk niveau de klant- en eigenaarrol niet zijn gescheiden kan deze
aanbeveling een belangrijke meerwaarde hebben.
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Reactie college op deze aanbevelingen:
Aanbeveling 7: akkoord. Ambtelijk is hiermee reeds een start gemaakt. Uitkomsten hiervan kunnen
worden meegenomen in een wijziging van de nota verbonden partijen.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
In het plan van aanpak uit 2008 wordt een model uitgewerkt waarin expliciet onderscheid wordt gemaakt
tussen de rollen van eigenaar en opdrachtgever op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau. Door
vastlegging van de verschillende rollen op de verschillende gemeentelijke niveaus wordt voldaan aan
deze aanbeveling. Begin 2012 stelt de gemeente dat het voorgestelde model geïmplementeerd is. De
rol van eigenaar is vanaf de lopende collegeperiode belegd bij de wethouder Financiën. De
opdrachtgeverrol is ambtelijk belegd bij de verantwoordelijke (vak)eenheden. In het ONS-D (zie
aanbeveling 1) wordt gewerkt vanuit (in naam van) de eigenaars- en de toezichtsrol.
Per verbonden partij zijn er verschillen. Bij de Omgevingsdienst heeft Zwijndrecht geen plaats in het
algemeen bestuur. Een wethouder zit wel als opdrachtgever in de bestuurscommissie. Dat wordt per
ingang van 1 januari 2013 gewijzigd, dan wordt het een zelfstandige gemeenschappelijke regeling waar
de 19 gemeenten en de provincie eigenaar van zijn.
In de Regio Zuid-Holland Zuid zit een wethouder in het algemeen bestuur met de opdrachtgeversrol.
Adviezen worden in het college afgewogen maar ook besproken met de wethouder financiën als
eigenaar.
Conclusie
De uitwerking van de rollen is redelijk goed tot stand gekomen. Er is onmiskenbaar een groot bewustzijn
van de verschillende rollen, al blijkt het soms moeilijk te zijn de juiste rol op het juiste moment in het
juiste gremium te spelen. De verschillen per partij en per gemeente (in omvang, organisatievorm en
aandacht) blijven een obstakel in het werken naar een uniforme en effectieve gezamenlijke aanpak door
de gemeenten van de verbonden partijen.

Afsluitende conclusies rekenkamercommissie
De aanbevelingen uit ons rapport ‘Grip op verbonden partijen’ zijn redelijk tot goed opgevolgd door de
drie geledingen in de gemeente Zwijndrecht (raad, college, ambtelijke organisatie). Niettemin blijft in de
praktijk duidelijk dat ook een goed ingerichte planning & controlcyclus niet altijd problemen kan
voorkomen. De problemen waarin de verbonden partij GGD ZHZ in 2011 terecht kwam waren niet tijdig
onderkend. In de risico-indeling van de gemeente Zwijndrecht stond de milieudienst met het hoogste
risico geclassificeerd, terwijl de GGD juist een laag risico toegewezen kreeg. Het werkbaar krijgen van
een ‘early warning system’ blijft daarom na te streven, maar dan nog is het niet altijd goed mogelijk om
de risico’s in te schatten. Gemeenten achten zichzelf op een te grote afstand van de werkvloer van de
verbonden partij. Exitmogelijkheden zijn vaak niet vooraf afgesproken en het uittreden uit een regeling
of andere verbonden partij lijkt in de praktijk hetzij niet mogelijk hetzij alleen mogelijk tegen hoge kosten.
Al met al vergt een goede planning & control op verbonden partijen dat gemeenten als eigenaar beter
moeten samenwerken om als collectief eigenaar op te treden. Zolang dat niet gebeurt blijft de winst, die
behaald kan worden met beter zicht houden op verbonden partijen, beperkt.
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2.3 Onderzoek naar jongerenwerk in drie Zwijndrechtse wijken
In september 2009 bracht de rekenkamercommissie een rapport uit naar het jongerenwerk in
Zwijndrecht. Dit betrof een zogenaamd “Doe mee” onderzoek met meerdere rekenkamers. Parallel aan
de definitieve rapportage van de rekenkamercommissie bracht het college een kadernota jeugdbeleid
uit, de zogenaamde paraplunota. Dit betekent dat de rekenkamercommissie bij de aanbevelingen met
name naar deze uit te brengen nota verwees. Beide stukken werden gelijktijdig behandeld door de raad.
Aanbevelingen rekenkamercommissie 2009
1. De rekenkamercommissie adviseert bij het opstellen van de paraplunota jongerenbeleid invulling te
geven aan de volgende aspecten:
- een expliciete probleemanalyse voor het jongerenbeleid met onder andere aandacht voor het gegeven
hoe om te gaan met het relatief hoge percentage jeugdige verdachten in Zwijndrecht
- de relatie tussen in te zetten instrumenten
- de borging van evaluatiemomenten voor in te zetten instrumenten
2. De rekenkamercommissie adviseert bij het opstellen van de paraplunota de raad op basis van de
probleemanalyse per wijk keuzes voor te leggen ten aanzien van
- expliciet na te streven doelstellingen inclusief nulmeting (bijvoorbeeld ten aanzien van overlast en
zelfontplooiing)
- een focus op doelgroepen.
- een expliciete prioriteitsstelling voor wat betreft te ondernemen acties.
3. De rekenkamercommissie signaleert in de onderzochte casussen in de huidige praktijk verschillen in
inzicht in doelbereiking tussen de verschillende wijken en vraagt het college aan de raad aan te geven
of dit naar het oordeel van het college acceptabel is en zo nee, welke verbeteringen het college
voornemens is door te voeren vooruitlopend op de paraplunota.
3a. Wij raden u aan bij het opstellen van de paraplunota rekening te houden met de verschillende
opvattingen van de betrokken partijen over de situatie/problemen in Heerjansdam en de verschillende
opvattingen over de beste aanpak hiervoor.
Reactie college op deze aanbevelingen
Het college heeft in zijn reactie aangegeven het rapport te zien “als een steun in de rug”, maar heeft
geen expliciete reactie op de aanbevelingen gegeven.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
De diverse aanbevelingen van de rekenkamercommissie zijn niet verwerkt in de paraplunota. De
organisatie geeft in de beantwoording in 2012 aan: “Daar de nota's elkaar gekruist hebben, was het
volgordelijk niet meer mogelijk de paraplunota als zodanig aan te passen aan de, door de raad
overgenomen, aanbevelingen van de rekenkamer. Daarnaast was het college van mening dat een
aantal aanbevelingen beter tot zijn recht kwamen in een andere beleidsnota of daar al een plek hadden
gevonden, die al waren of binnenkort zouden worden opgeleverd.”
De rekenkamercommissie betreurt dit, aangezien door de opzet van rekenkamerrapportages – het
werken met een integraal op te nemen bestuurlijke reactie – ruimte is dergelijke inzichten te delen met
rekenkamercommissie en de raad. Dat is in dit geval niet gebeurd.
Het vervolgonderzoek is er vervolgens op gericht of via andere wegen alsnog invulling aan de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie is gegeven.
Ad 1. Deze aanbeveling is opgevolgd, behoudens dat aan de rekenkamercommissie niet duidelijk is
geworden op welke wijze aandacht is besteed aan het hoge percentage jeugdige verdachten in
Zwijndrecht.
Ad 2. en 3. Deze aanbevelingen zijn deels opgevolgd. In de diverse wijkprogramma’s zijn doelgroepen
benoemd, er worden specifieke punten voor jongerenwerk benoemd en deze verschillen per wijk.
Wat echter ontbreekt is a) de motivatie voor deze keuzes op wijkniveau en b) duidelijke doelstellingen.
Anders gesteld: waarom wordt de ene activiteit in wijk A wel ontplooid en in wijk B niet en wanneer kan
een activiteit als succesvol worden beschouwd? Het gaat de rekenkamercommissie er niet om de raad
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te informeren over ureninzet per wijk (dat is bedrijfsvoering), maar wel dat de raad inzicht krijgt in de
motivatie van gemaakte keuzes.
Dit betekent dat het voor de raad op dit moment op wijkniveau niet helder is welke activiteiten waarom
ontplooid worden en tot welk (mogelijk) effect ze leiden, de raad kan hierdoor ook geen eigen accenten
leggen.

Afsluitende conclusies rekenkamercommissie
Wat op dit moment vooral ontbreekt is een onderbouwing op wijkniveau van gemaakte keuzes voor
activiteiten, alsmede heldere doelstellingen voor deze activiteiten.
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2.4 Rapport: Tarievenbeleid gemeente Zwijndrecht
In 2009 is tevens een onderzoek naar het tarievenbeleid van de Gemeente Zwijndrecht uitgebracht. De
rekenkamercommissie heeft dit onderzoek uitgevoerd omdat zij meer inzicht wilde krijgen in de
prijsstelling van tarieven, het beleid dat daaraan ten grondslag ligt en de controle op de naleving.
Aanbevelingen rekenkamercommissie 2009
Onderwerp: Beleid
1a. Om de mogelijkheden van tariefdifferentiatie ter ondersteuning van de beleidsdoelstellingen van de
gemeente optimaal te benutten is het van belang dat een beter inzicht wordt verkregen in de
mogelijkheden hiertoe. Een scan naar de mogelijkheden hiertoe wordt hiervoor wenselijk geacht.
1b. De commissie beveelt aan om de grondslag voor de tariefdifferentiatie, met name in het geval van
de afvalstoffenheffing, transparant te maken en expliciet beleid te formuleren voor de uitgangspunten
met betrekking tot tariefsdifferentiatie in de breedte.
2. Om de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad te versterken beveelt de commissie
aan om de aansturing en governance van Netwerk en HVC te evalueren, mede vanuit het perspectief
van de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad op deze verbonden partijen. Deze
evaluatie kan een breder bereik hebben dan het tarievenbeleid. Desgewenst kan – om de controle van
de raad op verbonden partijen te vergroten – een commissie uit de raad worden ingesteld met een
kaderstellende en controlerende functie naar de verbonden partijen toe.
3a. Om de mogelijkheden van de raad in zijn kaderstellende rol en om de relatie tussen de tarieven en
de begroting te vergroten, beveelt de commissie aan om de behandeling van tariefsvoorstellen verder
naar voren te halen. De exacte timing kent zijn samenhang met de inrichting van de planning & control
cyclus en de commissie adviseert dan ook om bij het implementeren van dit advies deze samenhang in
ogenschouw te nemen;
3b. Om de tarieven in de toekomst verantwoord vast te kunnen blijven stellen wordt aanbevolen om het
onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges 2007 in de toekomst voort te zetten en frequent te
laten plaatsvinden.
Reactie college op deze aanbevelingen
Reactie college op deze aanbevelingen:
1a. Wij zien dit onderzoek en deze rapportage als een eerste scan. Bij de uitwerking van het
gemeentelijk tarievenbeleid besteden wij aandacht aan tariefdifferentiatie van de diverse gemeentelijke
tarieven binnen de lokale uitgangspunten en beleidsmatige uitspraken.
1b. Deze aanbeveling nemen wij mee in de nota Tarievenbeleid.
2. Afgelopen periode heeft het bureau Advante in opdracht van ons uitgewerkt hoe wij kunnen omgaan
met en sturen op Verbonden Partijen. De raad wordt daarover separaat geïnformeerd. De komende
jaren versterken wij, mede dankzij het door Advante ontwikkelde model, de sturing en beheersing op
verbonden partijen, zo ook Netwerk en HVC. In regionaal verband werken wij daartoe de eigenaar- en
klantrol en bijhorende taken en verantwoordelijkheden verder uit. De verdere uitwerking van
kaderstelling (inhoudelijk en financieel) maakt daar nadrukkelijk onderdeel van uit.
3a. Gelijktijdig met de vaststelling van de begroting 2010 in november, leggen wij een groot aantal
verordeningen ter vaststelling voor aan de raad. Voor een drietal verordeningen is dat, gezien
organisatorische redenen, nog niet mogelijk namelijk:
- Legesverordening
- OZB
- Havengelden
Met ingang van begrotingsjaar 2011 zullen wij ook deze verordeningen gelijktijdig met de begroting aan
de raad voorleggen.
3b. Wij nemen de aanbeveling over en organiseren daarbij binnen de afdeling Control de benodigde
werkzaamheden en capaciteit om eens in de twee jaar de kostendekkendheid van de leges te
onderzoeken. Wij infomeren de raad over de uitkomsten.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Het college heeft een tarievennota gemaakt waarin de tariefsdifferentiatie afvalstoffenheffing en de
aanbevelingen van de rekenkamercommissie meegenomen zijn. In de nota gaat het college expliciet in
op het differentiëren van tarieven en geeft aan geen verdere differentiatie te willen dan al wordt
toegepast. Wel zegt het college een open oog te hebben voor eventuele nieuwe vormen van
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differentiatie, bijvoorbeeld bij daling van gebruik. De mogelijkheden zijn afhankelijk van de technische
mogelijkheden om dat gebruik te kunnen registreren. Het bestuur zag geen aanleiding om af te wijken
van de bestaande differentiatie: het verschil tussen eenpersoons- en meerpersoonshuishoudens.
Er zijn vanuit de raad wel vragen geweest over kwijtschelding. Ten aanzien van de hoogte is er geen
discussie geweest.
Een mogelijkheid tot differentiatie door het meten van gebruik kan voortkomen uit de samenwerking
tussen gemeente en HVC. Door het plaatsen van ondergrondse containers kan differentiatie
doorgevoerd worden door uit te gaan van de daadwerkelijk aangeboden kilo’s afval. Er is een
toezegging van het college aan de raad om met een overzicht te komen van baten en lasten.
Een voorbeeld van wat sterk vereenvoudigd is, is de verordening precariobelasting. De raad heeft op
een sterke vereenvoudiging aangedrongen. Dit is ingegaan per 2011 en is niet ten koste gegaan van de
totale opbrengsten, dit is volgens de organisatie een budgettair neutrale operatie geweest.
Andere voorbeelden van belastingen die ter discussie gestaan hebben zijn de rioolheffing, de
hondenbelasting en het reinigingsrecht voor kleine bedrijven aan huis die weinig tot geen afval
produceren. Op de eerste twee punten heeft de gemeente onderzoek gedaan; op het laatste punt heeft
de raad besloten vrijstelling te verlenen. Met name de rioolheffing zou verhoogd worden, maar de
investeringen in riolering bleven achter bij het tempo van verhoging van de rioolheffing. Daarom is de
verhoging van die heffing niet verder doorgezet. Met betrekking tot hondenbelasting heeft het college de
raad het voorstel intensivering hondenbeleid aangeboden (nota 2012-100984). Hierbij is voorgesteld de
intensivering te beperken (geringe uitbreiding van de hondenpoepafvalbakken) en is voorgesteld een
apart product hondenbeleid in de begroting 2013 in te stellen. In dit product zijn naast de opbrengsten
van de hondenbelasting ook de aan dit product gerelateerde kosten opgenomen. Dit zijn alle aan de
uitvoering van de hondenbelasting verbonden kosten (zoals heffing, inning, kwijtschelding) en de kosten
voor het hondenbeleid (zoals toezicht/handhaving, afvalbakken, hondenpoepzuiger e.d.). Door alle
lasten en baten in één product op te nemen ziet de organisatie de hondenbelasting niet langer volledig
als een algemeen dekkingsmiddel, hoewel het dat formeel natuurlijk wel blijft aangezien het een
algemene belasting betreft. Als het product met toepassing van het huidige hondenbeleid een positief
saldo oplevert komt dit om deze reden ten gunste van de algemene middelen.
Aanbeveling 2 is door de gemeente gekoppeld aan de opzet van een model voor de sturing op
verbonden partijen. De gemeente stelt dat daarmee uitvoering aan deze aanbeveling gegeven.
Op 23 maart 2010 heeft de raad ingestemd met de verkoop van aandelen Netwerk N.V. aan HVC NV.
Hiermee is de eigenaarsrelatie gemeente - Netwerk opgehouden te bestaan. De gemeente heeft
eveneens geen aandelen HVC in bezit, maar er worden wel aandelen gehouden door de GR Gevudo.
Uit de begroting 2013 van Gevudo: Gevudo bezit 529 aandelen HVC en behartigt en coördineert de
belangen van de deelnemende gemeenten (in Gevudo) richting HVC. Formeel doel van de regeling is
de samenwerking ter behartiging van de belangen van het op milieuhygiënisch verantwoorde wijze
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen en andere categorieën van afvalstoffen afkomstig uit de
Drechtsteden en de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Waar de regeling in het verleden
daadwerkelijk actief was in het verzamelen en verwerken van huishoudelijke afval wordt het doel thans
feitelijk uitsluitend verwezenlijkt door het verwerven, beheren en vervreemden van aandelen in het
kapitaal van HVC en het partij zijn bij overeenkomsten tussen aandeelhouders van HVC.
Via Gevudo staan de gemeenten garant voor een aantal leningen van HVC. Via Gevudo ontvangen de
gemeenten hiervoor garantstellingsprovisie. Er is een directe relatie met de leningen en dus geen
uitkering van dividend op aandelen. De rekenkamercommissie stelt vast dat er wel een soort
ketenconstructie ontstaat van verbonden partijen (Netwerk en HVC gekoppeld naar Gevudo) die feitelijk
niet als zodanig te benoemen zijn maar wel via Gevudo min of meer zo aangestuurd worden. Het is de
vraag of dit transparant en wenselijk is vanuit het beleid op verbonden partijen.
De gemeente onderhandelt wel met HVC om te komen tot een scherpere prijsstelling. De tariefstelling
van de afvalstoffenheffing wordt berekend door de kosten te delen door het aantal ‘aansluitingen’
(ophaaladressen). Als de lasten hoger uitvallen dan wordt het verrekend met de reserve ‘reiniging’ die
de gemeente in het verleden uit rekeningoverschotten heeft gecreëerd.
Aanbeveling 3a is goeddeels uitgevoerd. Verordeningen met een tariefselement die gewijzigd zijn, zijn
vrijwel tegelijk met de begroting in de raad van november behandeld. Uitzonderingen hierop zijn de
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legesverordening, de rioolheffing (vanaf 2012 zou deze heffing wel meelopen met de
begrotingsbehandeling) en de verordening havengeld.
De tariefverordening rioolheffing (verordening rioolheffing 2012) is doorgeschoven naar december 2011.
Zij is niet behandeld tijdens de begrotingshandeling is november 2011. Dit is veroorzaakt door het
aannemen van een amendement door de Raad tijdens de begrotingshandeling waardoor de tarieven
moesten worden aangepast.
Voor de leges verordening en havengelden werden de tarieven bepaald door Dordrecht en Rotterdam.
Deze zijn pas na het behandelen van de begroting in november bekend geworden.
Aanbeveling 3b is niet verder opgepakt. De kostendekkendheid van de leges is voor de laatste keer
onderzocht in 2009, daarna niet meer. Jaarlijks is er wel een vraag van het COELO (Centrum voor
Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden) waaruit zou blijken dat de totale
kostendekkendheid van de leges rond de 50% zit waarbij overhead meegerekend wordt. Het is aan de
gemeente om te bepalen wat wordt meegerekend in de kosten.. Met de raad is afgesproken
marktconforme, maatschappelijk acceptabele tarieven in rekening te brengen. Periodiek worden de
leges vergeleken met andere gemeenten in de omgeving en waar nodig marktconform aangepast.
Analyse van de kostendekkendheid is momenteel punt van aandacht. Hierover is een toezegging
gedaan door het college aan de raad per 13 maart 2012.
Voor de begroting 2012 is op verzoek van de raad voor een nieuwe en geactualiseerde
doorbelastingsystematiek gekozen. Momenteel kan nog niet beoordeeld worden in hoeverre deze
systematiek zal uitwerken.
Conclusie
De gemeente heeft naar oordeel van de Rekenkamercommissie redelijk gehoor gegeven aan de
aanbevelingen uit ons rapport over het tarievenbeleid. Een actievere opstelling in het onderzoeken van
de kostendekkendheid van leges zou de gemeente gesierd hebben al is er op verzoek van de raad wel
een andere doorbelastingssystematiek doorgevoerd.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2009
Onderwerp: Verhouding tussen de kosten versus de opbrengsten
4. Omwille van een transparant tarievenbeleid vanuit bedrijfseconomisch perspectief adviseert de
commissie om tot een beleidsmatige uitspraak te komen omtrent welke uitgangspunten ten grondslag
liggen aan het tarievenbeleid en wat het onderlinge gewicht is van deze uitgangspunten. Daarbij dient
ruimte te zijn voor verschillen tussen tarieven.
5a. Om de tarieven van de gemeente Zwijndrecht betrouwbaar te kunnen vergelijken met de tarieven
van andere gemeenten, beveelt de commissie aan om in een nader onderzoek de gebruikswaarde van
de benchmarkinformatie te vergroten door te analyseren wat oorzaken van verschillen zijn – in positieve
en negatieve zin – en de leerpunten te borgen in de bedrijfsvoering.
5b. In het verlengde hiervan beveelt de commissie aan om een concreet overzicht te maken van een
vergelijking over de jaren heen voor alle tarieven van de kosten die wel mogen worden doorberekend,
maar niet worden doorberekend en anderzijds de mogelijkheden tot kostenreductie voor de
verschillende tarieven in kaart te brengen. Als onderdeel van deze analyse beveelt de commissie aan
om de systematiek voor de toerekening van uren aan producten verder te verfijnen. Het systeem van
tijdschrijven dient hiertoe verder en beter te worden ingevoerd en toegepast. Dit om tot een meer
bedrijfseconomische onderbouwing van de tarieven en daarnaast tot een betere bedrijfsvoering van de
gemeente Zwijndrecht te komen.
5c. In het bijzonder beveelt de commissie aan om een onderzoek in te stellen naar de oorzaken van het
hoge totale kosten- (en inkomsten)niveau van de gemeente Zwijndrecht op het gebied van de tarieven,
in vergelijking tot gemeenten die wat betreft oppervlakte en inwoneraantallen vergelijkbaar zijn met
Zwijndrecht.
Op basis van deze gecombineerde analyse (5a t/m c) beveelt de commissie aan dat het college aan de
raad rapporteert over welke verschillen onvermijdelijk zijn en welke acties ondernomen (kunnen) worden
om te komen tot kostenreductie waar mogelijk.
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6a. Om fluctuaties in de kostendekkendheid van zowel de bouwleges, de lijkbezorgingsrechten als van
de totale leges over de jaren heen te reduceren, beveelt de commissie aan om voor deze leges een
egalisatiereserve in te richten.
6b. Om een antwoord te krijgen op de vraag of de tarieven en kostendekkendheid bij de Wet op de
kansspelen niet in strijd zijn met en/of om te voorkomen dat deze in de toekomst niet in strijd zullen zijn
met het verbod van détournement de pouvoir en het evenredigheidsbeginsel, beveelt de commissie aan
om inzichtelijk te maken wat ten grondslag ligt aan het relatief hoge kostendekkendheidpercentage.
6c. Over de bestemming van dividenduitkeringen aan de gemeente van organisaties waarvan de kosten
zijn meegenomen in maximaal kostendekkende tarieven beveelt de commissie aan in de raad een
discussie te voeren en op basis daarvan een consistente beleidslijn te formuleren.
Reactie college op deze aanbevelingen
4. Wij delen uw aanbeveling en baseren de op te stellen gemeentelijke tarievennota inderdaad op
beleidsmatige uitspraken welke uitgangspunt zijn voor de tarieven en daaraan toe te rekenen kosten.
5a. Wij nemen kennis van uw aanbeveling, maar leggen de nadruk in eerste instantie op eigen
onderzoek naar de wenselijke lokale uitgangspunten en beleidsmatige uitspraken van de diverse
gemeentelijke tarieven. Wij zullen daarbij wel kennis nemen van de uitgangspunten van onze collega
gemeente-eigenaren in de Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden. Dit betekent niet dat wij totaal
niet kijken naar eventueel beschikbare VNG benchmarks. Sterker nog, wij gaan participeren in
www.watdoetjegemeente.nl. Wij laten benchmark gegevens echter niet leidend zijn.
5b. De tarievennota die wij beogen is:
• integraal: bevat alle heffingen,
• transparant: geeft aan welke kosten we – wettelijk - toerekenen en
• beleidsmatig: geeft aan welke uitgangspunten we hanteren en hoe e.e.a. zich verhoudt met het
coalitieakkoord.
Kortom: een beleidsmatige nota die een objectieve basis is voor tariefstelling en turbulente
ontwikkelingen (zoals de huidige economische crises) kan doorstaan. Wij stellen een aantal inhoudelijke
voorwaarden aan het tot stand brengen van een tarievennota:
• Per tarief beleidsuitgangspunt en samenstelling tarief vaststellen;
• Duidelijkheid over de uitgangspunten voor het toerekenen van stafkosten (bedrijfsvoering) aan
exploitatie en projecten en daaraan gerelateerde tariefsstelling;
• Een doelmatig en doeltreffend ingericht tijdschrijfsysteem gekoppeld aan de inrichting van de
beheersbegroting.
Wij delen dus uw mening dat zowel het toerekenen van kosten als het registreren van tijd voorwaardelijk
bijdraagt aan het tot stand brengen van een goede tarievennota, welke een constante basis is voor
meerjarig tarievenbeleid. Uw bevindingen met betrekking tot mogelijke kostenreductie of
tarief(bij)stelling bij reiniging- en rioolheffing (zie § 3.5.2 en § 3.5.3 op blz. 32 & 33) hebben daarbij zeker
onze aandacht. Wij onderstrepen echter dat kostendoorbelasting slechts kan als het past binnen de
gestelde beleidskaders.
5c. Wij stellen vraagtekens bij de hieronder liggende conclusie dat de gemeente een hoog kostenniveau
(en inkomsten)niveau heeft op het gebied van tarieven in vergelijking met andere gemeenten. Wij
herkennen de cijfers weergegeven in de tabel op bladzijde 30 § 3.5.1 ook niet. Dat gaven wij in onze
brief van 29 april ook al aan. Meer algemeen stellen we dat een vergelijking van tarieven tussen
gemeenten louter op basis van inwoneraantallen ons inziens te kort door de bocht is. Per gemeente
doen zich verschillen voor in de tarievenstructuur welke deels voortkomen uit lokaal financieel beleid
en structuurkenmerken. Wij kiezen ervoor de volgende uitgangspunten leidend te laten zijn
voor het gemeentelijk tarievenbeleid in Zwijndrecht:
1. Beleidsmatige uitspraken en uitgangspunten per tarief;
2. Transparantie in welke kosten worden toegerekend aan een tarief en de wijze waarop;
3. Een transparante inrichting van de administratie (tijdschrijven en financieel).
Met deze uitgangspunten voorzien wij voor onze gemeente in een beleidsmatige en transparante
beleidsnota welke basis is voor afwegingen in de ontwikkeling van de tarieven. Dit betekent niet dat wij
geen aandacht hebben voor tarievenstelling door andere gemeenten. Zoals wij aangeven bij het
antwoord op vraag 5a. participeren wij in www.watdoetjegemeente.nl.
6a. Bij de perspectiefnota 2009 is besloten tot het inrichten van een egalisatiereserve voor de inkomsten
bouwleges. Uw aanbeveling een egalisatie reserve in te richten voor lijkbezorging en van de totale leges
betrekken wij bij het opstellen van het gemeentelijk tarievenbeleid. Wij wijzen er op dat het niet de wens
van de raad is (geweest) om meer “reserves” op te bouwen dan wel in stand te houden.
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6b. Wij nemen dit mee in de uitwerking van de op te stellen gemeentelijke tarievennota.
6c. Wij nemen uw aanbeveling over en treden hierover in discussie met de raad. Wel wijzen wij erop dat
voorstellen om deze gelden terug te geven aan de burger, zoals u ook uitwerkt op bladzijde 41 in §
3.6.3, tot nu toe niet konden rekenen op een meerderheidsstandpunt van de raad, omdat alle middelen
van de gemeente ten bate van onze inwoners worden ingezet.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Aanbeveling 4 is opgevolgd met het uitbrengen van de tarievennota.
De opvolging van aanbeveling 5 (verdeeld in onderdelen) is pas serieus opgepakt nadat de raad eind
2011 een motie aangenomen heeft. Het college heeft daarop op 3 april 2012 een procesvoorstel naar
de raad gestuurd. De motie bevatte het verzoek van de raad in de raadsvergadering van 8 november
2011 om inzicht te krijgen in de componenten en bedragen van de kosten en baten van alle producten
waar de gemeente kostendekkendheid op nastreeft. Het procesvoorstel geeft aan welke stappen het
college hiertoe onderneemt.
Alleen voor de bouwleges is een reserve gecreëerd door de gemeente. Voor de lijkbezorgingrechten en
de totale leges zijn geen reserves gevormd. De reserve voor de bouwleges is wel opgeboekt, afgeboekt
en weer opgeboekt, maar (nog) niet met de bouwleges als inzet. In de praktijk is de gevormde reserve
bouwleges niet voldoende om de inmiddels tegenvallende inkomsten als gevolg van de economische
crisis op te vangen.
De oorzaak van het relatief hoge kostendekkendheidspercentage voor de kansspelbelasting ligt
volgens de ambtelijke organisatie met name op het terrein van kansspelautomaten en specifiek daarin
dat de kosten bij meerdere kansspelautomaten per klant gelijk blijven, maar de opbrengsten toenemen.
Met andere woorden bij één kansspelautomaat per klant zou de kostendekkend een stuk lager zijn.
Het vraagstuk over de bestemming van dividenduitkeringen van verbonden partijen in relatie tot tarieven
voor burgers die door die partijen opgelegd worden, is gefocust op de afvalverwerking. Ambtelijk wordt
gesteld dat de discussie mede bepaald wordt door de hoogte en de bestemming van het dividend. De
gemeente zet in op een consistent beleid voor de bestemming van het dividend. Het dividend van de
nuts- en waterbedrijven wordt aan de algemene reserve toegevoegd, maar het dividend van het
afvalbedrijf wordt soms ingezet voor nieuw beleid en soms voor de gemeentereiniging. Er zijn hierover
soms wel vragen uit de raad maar er wordt geen echte discussie over gevoerd. Probleem is ook dat dit
vraagstuk complex is, waardoor inzicht moeizaam tot stand komt. Begrotingen sluiten niet altijd aan bij
de realiteit (een dividenduitkering door derden is bijvoorbeeld niet altijd op voorhand in te schatten)
waardoor bijsturing soms noodzakelijk is.
Conclusie
Aan onze aanbevelingen 4 tot en met 6 heeft de gemeente slechts beperkt opvolging gegeven. De
tarievennota is weliswaar aangeboden en vastgesteld, maar college en ambtelijke organisatie verdiepen
zich slechts beperkt in de vergelijking (benchmarking) van kosten en tarieven van de gemeente
Zwijndrecht met die van andere (liefst gelijksoortige) gemeenten. De deelname in
‘watdoetjegemeente.nl’ wordt niet aangegrepen om te werken aan efficiency en transparantie.

Aanbevelingen rekenkamercommissie 2009
Onderwerp: Controle op de naleving
7. Om tot een betere controle op de naleving te komen beveelt de commissie een integrale aanpak voor
de handhaving aan. Hierbij dienen de kosten en de baten van de diverse controles die plaatsvinden op
de naleving inzichtelijk te worden gemaakt. Op basis van de inzichten die deze vergelijking brengt kan
vervolgens een integraal handhavingsbeleid worden vastgesteld, waarin de prioriteiten helder worden
gesteld.
Reactie college op deze aanbevelingen
Geen.
Uitkomsten van het vervolgonderzoek 2012
Door de raad is de Beleidsnota Integrale Handhaving (2009-8096) op 2 februari 2010
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vastgesteld. Dit zou betekenen dat de kosten en baten van de maatregelen inzichtelijk gemaakt kunnen
worden, maar er zijn geen documenten die dit inzicht bieden. Wel zegt de gemeente op onderdelen
actief te handhaven, bijvoorbeeld in het buitengebied.
Conclusie
De gemeente heeft de aanbeveling deels overgenomen – er is een integraal handhavingsbeleid maar
de kosten en baten van de diverse controles zijn nog niet inzichtelijk.

Afsluitende conclusies rekenkamercommissie
De aanbevelingen uit ons rapport ‘Tarievenbeleid’ zijn beperkt opgevolgd door het college en de
ambtelijke organisatie. Belangrijk is wel dat er nu een (nota) tarievenbeleid is en dat de raad heeft
aangedrongen op meer transparantie van kostendekkendheid van enkele tarieven. De gemeente doet
echter nog steeds onvoldoende aan het vergelijken dan wel het vergelijkbaar maken van haar kosten en
tarieven met die van andere (bij voorkeur gelijksoortige) gemeenten.
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Hoofdstuk 3

Conclusie

Per rapport zijn de conclusies weergegeven die per rapport te trekken zijn. Dit hoofdstuk bevat op basis
hiervan enkele hoofdconclusies en aanbevelingen.
Hoofdconclusies
In 2010 concludeerde de rekenkamercommissie bij het uitbrengen van de eerste “opvolgingsrapport” dat
de opvolging van aanbevelingen niet altijd even voortvarend te hand is genomen. Dat beeld is ook nu
herkenbaar en vooral sterk wisselend per onderzoek. Hoewel hiervoor diverse – ook plausibele redenen naar voren gebracht, leidt dit tot “ruis op de lijn”.
De rekenkamercommissie concludeert dan ook dat wanneer het college op enig moment van mening is
dat rekenkameraanbevelingen niet uitvoerbaar zijn, dat het daarover actief rapporteert aan de raad.
Aanbeveling:
Het college opdracht geven een jaar na vaststelling van een rapport van de
rekenkamer aan de Raad te rapporteren over de opvolging van aanbevelingen die in
het betreffende rapport zijn gedaan en waarbij het College actiehouder is.
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Reactie college
Rekenkamercommissie Zwijndrecht
T.a.v. mevrouw P. Habets
Postbus 15
3330AA ZWIJNDRECHT

Onderwerp

Van/behandeld door

Datum

Conceptrapport 'Niet vergeten'

Frank Schocke

12 november 2012

Uw kenmerk/schrijven

Ons nummer

Verzenddatum

1 november 2012

078-7703536

Geachte mevrouw Habets,

Op 1 november 2012 ontvingen wij het conceptrapport ‘Niet vergeten?!’ van het onderzoek
door de Rekenkamercommissie naar de opvolging van haar aanbevelingen.
Met uw aanbiedingsbrief heeft u ons college verzocht om schriftelijk te reageren op de
conclusies en aanbevelingen als onderdeel van de hoor- wederhoorprocedure. Onze reactie
wordt integraal opgenomen in het eindrapport.
Wij hebben met belangstelling kennis genomen van de bevindingen van de rekenkamer. De
aanbevelingen van de rekenkamer kunnen de gemeentelijke organisatie helpen bij het verder
ontwikkelen of verbeteren van de gemeentelijke bedrijfs- en beleidsvoering.

Wij kunnen ons in grote lijnen vinden in de uitkomsten en conclusies van het onderzoek zoals
deze verwoord staan in hoofdstuk 2 van het conceptrapport ‘Niet vergeten?!’.
Op de conclusies vermeld in dit hoofdstuk die wij onderschrijven gaan wij niet nader in. Ten
aanzien van een aantal conclusies willen wij graag onderstaand een nuancering aangeven of
een aanvullende opmerking maken.

30

Onderstaand geven wij graag per onderwerp van onderzoek onze reactie op de uitkomsten en
conclusies.

1. Onderwerp rekenkamerrapport wijkgericht werken (paragraaf 2.1)

Het college onderschrijft de algemene conclusie van de rekenkamer dat zij voortvarend aan de
gang is gegaan met de aanbevelingen voor het wijkgericht werken. De zorgpunten die de
rekenkamer aangeeft zullen we in onze aanpak van het wijkgericht werken betrekken.

Het college herkent de conclusie van de rekenkamer dat de interne verankering in de P&C
cyclus, zoals door de rekenkamer eerder is aanbevolen, beperkt is gebleven tot de
voortgangsrapportage september 2010 - juni 2012. Met een half jaarlijkse
voortgangsrapportage is het college van mening dat op een goede wijze wordt aangesloten bij
de P&C cyclus.

Het college heeft door het vastleggen van de wijkvisies en wijkprogramma's, die samen met de
partners zoals woningcorporaties, politie en welzijnsinstelling Diverz zijn vastgesteld, de
strategie bepaald waarop wijkbewoners worden betrokken bij ontwikkelingen, plannen en
activiteiten in de wijk. Het college is daardoor van mening dat de aanbeveling, om meer in
contact te komen met groepen die de gemeente minder vaak hoort grotendeels is opgevolgd.

Graag willen wij aangeven dat uitgebreid is geïnvesteerd in de ondersteuning en
deskundigheidsbevordering van de wijkplatforms. Ondanks deze investering heeft het college
ervaren dat dit onvoldoende rendement had. Uiteraard staat het college open voor suggesties
op welke wijze dit aanvullend kan worden opgepakt. Inmiddels heeft de raad in 2012 de
nieuwe rollen van de wijkplatforms vastgelegd.

Wat betreft de positionering van de wijkplatforms en dorpsraad heeft de gemeente een
faciliterende rol.

•

Onderwerp rekenkamerrapport grip op verbonden partijen (paragraaf 2.2)

Het college stelt met tevredenheid vast dat de rekenkamer in haar afsluitende conclusie
vaststelt dat de eerdere aanbevelingen uit het rekenkamerrapport ‘Grip op verbonden partijen’
redelijk tot goed zijn opgevolgd.
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Het college wil benadrukken dat de controle of audit binnen een verbonden partij behoort tot
de bedrijfsvoering van deze verbonden partij en besloten ligt in de reguliere P&C cyclus. De
raad kan wel aan een regionale rekenkamercommissie vragen om een onderzoek te doen.

De rekenkamercommissie geeft aan dat de raad aan zet is om zijn wensen en ideeën kenbaar
te maken over de (toekomstige) omgang met de verbonden partijen. Met name over de
rapportage aan de raad. Het college wil graag benadrukken dat er in de reguliere P&C cyclus
voldoende momenten bestaan om te rapporteren over verbonden partijen.

Het college onderschrijft het door de rekenkamer aangegeven belang van gestroomlijnde
planning- en controlcycli van de verbonden partijen. Dit is echter alleen haalbaar indien alle
gemeenten en verbonden partijen hier aan willen of kunnen meewerken. Dit is tot op heden
voor alle partijen lastig gebleken.

Voor wat betreft het risicomanagement wil het college benadrukken dat elke verbonden partij
verantwoordelijk is om haar eigen systeem van risicomanagement in te richten. De accountant
van de verbonden partij zal hierop adviseren. Via de wethouders die zitting hebben in het
bestuur van de verbonden partij wordt de gemeente geïnformeerd over de verantwoording die
de verbonden partij aflegt over het risicomanagement. Ons college is van mening dat daarmee
een goede werkwijze voor risicomanagement van de verbonden partijen is ingericht.

Het college is van mening dat de samenwerking van gemeenten als collectief eigenaar een
goede ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat hierin verbetermogelijkheden zijn onderkent het
college, maar de verschillen tussen de gemeenten zijn nog te groot om deze op dit moment te
realiseren.

Tijdens de raadsvergadering c.q. algemene beschouwing van 13 november 2012 heeft het
college toegezegd dat gekeken zal worden naar de wijze waarop het beste met de raad
gecommuniceerd kan worden over de verbonden partijen, zodat het college de raad in een
vroegtijdig stadium betrekt bij zaken die in de regio spelen. Daar zal de nota die in de regio ZHZ is
gemaakt bij betrokken worden.

Wij hechten eraan te benadrukken dat samenwerking in verbonden partijen is gestart om taken
in gezamenlijkheid uit te voeren vanwege kwalititeit, verminderde kwetsbaarheid en efficiency.
Het behalen van winst is hierin geen primaire doelstelling.

•

Onderwerp rekenkamerrapport “Doe mee”, jongerenwerk (paragraaf 2.3)
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Ten aanzien van de opvolging van aanbeveling 1, wil het college aangeven dat de gemeente
zich met haar jeugdbeleid richt op het ontplooien van talenten van jongeren. Het jongerenwerk
daarbinnen, richt zich maximaal op preventie en het voorkomen van overlast door jongeren.
Beleidsmatig is hiervoor naast de subsidieafspraken met Diverz over de inzet van
jongerenwerk, het actieteam JOR (actieteam samenwerking jeugd in de openbare ruimte) in
het leven geroepen en wordt een straatcoach ingezet die zich primair richt op de door de
politie benoemde overlastgevende groepen in Zwijndrecht.
Het college wil benadrukken dat met de mix van deze instrumenten snel op signalen
gereageerd wordt. Na een signaal komen politie, jongerenwerk en gemeente bij elkaar om
gericht de benodigde acties te bepalen. Dit gebeurt op het niveau van de gehele gemeente
Zwijndrecht. Niet slechts op wijkniveau maar specifiek daar waar overlast ontstaat. Een
benodigde actie kan wel in een wijk plaatsvinden.

Verdachte jongeren vallen buiten de bevoegdheid van het college, zij kan zich dan ook niet
richten op verdachte jongeren als groep. Wel doet het college het maximale aan de
preventieve kant om te voorkomen dat jongeren in een situatie komen dat zij betrokken
worden bij criminaliteit en daarmee verdachten worden. Als er sprake is van een jeugdige
verdachte dan ligt de bevoegdheid bij politie en openbaar ministerie en is er geen rol voor de
gemeente. Daarentegen is de gemeente wel verantwoordelijk voor en actief in preventie
alsmede de nazorg van ex-gedetineerde jongeren.
Het college is van mening dat dit succesvol plaatsvindt met de genoemde mix van
instrumenten op het gebied van zorg, preventieve maatregelen en jongerenwerk. Waren er
eerder 2 overlastgevende groepen, op dit moment is er geen overlastgevende groep meer. Dit
mede door inzet van de straatcoach en de eerder genoemde mix van instrumenten.
Het college is van mening dat zij met preventief beleid bijdraagt aan het voorkomen van een
hoog percentage jeugdige verdachten in Zwijndrecht.

Ten aanzien van aanbeveling 2 en 3.
Het college richt zich met het beleid dat aan de Raad wordt voorgelegd op de gehele
gemeente. De reden hiervoor is dat jongeren zich niet houden aan grenzen van wijken binnen
de gemeente of zelfs gemeentegrenzen. Het college kiest er niet voor om activiteiten op
wijkniveau te richten maar op de jongeren. Het college verwoordt de opdrachtformulering
richting Diverz (organisatie voor jongerenwerk) en geeft aan welke doelstellingen zij wil
realiseren. Dit wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van trends en ontwikkelingen.
In de opdrachtformulering wordt de problematiek en de vraagstukken die spelen aangegeven
waarbij aandacht is voor wijkgerichte problematiek. Diverz weet welke activiteiten daarbij
horen en werkt dat uit in de offerte. Expliciet staat in de offerte aangegeven wat gedaan wordt
afhankelijk van de problematiek en vraagstukken, waarbij aangegeven wordt welke activiteiten
in welke wijk worden ondernomen. Dit is doelmatig maar ook goedkoper.
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Naar oordeel van het college is de motivering voor de verschillende activiteiten per wijkniveau
onderdeel van de offerte van Diverz. De doelstellingen per wijk zijn afhankelijk van de
aangegeven problematiek en de vraagstukken per wijk.

•

Onderwerp rekenkamerrapport tarievenbeleid (paragraaf 2.4)

De rekenkamer geeft aan dat een actievere opstelling in het onderzoeken van de
kostendekkendheid van leges de gemeente gesierd zou hebben al is er op verzoek van de
raad wel een andere doorbelastingssystematiek doorgevoerd. Het college staat op het
standpunt dat de aanbevelingen van de rekenkamer zijn opgepakt. Jaarlijks wordt in de
betreffende belastingverordening de beleidsuitgangspunten opgenomen. Afhankelijk van de
soort heffing wordt hierin de kostenberekening opgenomen en aangegeven hoe
kostendekkend de bijbehorende tarieven zijn. De bedragen uit de begroting 2013 zijn hierbij
als uitgangspunt genomen. Inmiddels is notitie over de kostendekkendheid aangeboden aan
de raad.

Het college heeft de nodige acties in gang gezet om opvolging te geven aan de aanbevelingen
4 t/m 6. Zo is de tarievennota uitgebracht en worden de tarieven vergeleken met de
omliggende gemeenten. Zoals de rekenkamer aangeeft kon het inrichten van een
egalisatiereserve bouwleges (omgevingsvergunning) en lijkbezorging niet volledig worden
opgevolgd. Hoewel ernaar gestreefd wordt de reserves in te stellen, waren er onvoldoende
opbrengsten om de reserves te voeden.

Het college ziet als doel van het instellen van een reserve niet alleen het kunnen opvangen
van tegenvallende opbrengsten voor de exploitatie maar eveneens het voorkomen van sterk
fluctuerende tarieven. Tot op dit moment zijn wij in staat de tarieven in de regel met de inflatie
te verhogen conform besluit van de raad.

Het college hecht waarde aan de vergelijking van kosten en tarieven. In augustus 2012 zijn de
leges, marktgelden, hondenbelasting en lijkbezorgingsrechten vergeleken met de
buurgemeenten. De tarieven marktgelden en hondenbelasting lagen onder het gemiddelde
hetgeen tot een voorstel voor de tariefstijging voor 2013 heeft geleid. De lijkbezorgingrechten
liggen op een gemiddeld niveau van de omliggende gemeenten.
Het college zal, in opvolging van de aanbeveling van de rekenkamer, beoordelen op welke
wijze deelname in 'wat doet je gemeente.nl' extra kan bijdragen aan de efficiency en
transparantie van de tarieven.

Ten aanzien van de algemene conclusie, zoals verwoord in hoofdstuk 3, willen wij graag
aangegeven dat wij, met de rekenkamer het belang onderkennen van rapportage aan de raad.
In onze reactie op de aanbevelingen zoals deze verwoord staan in hoofdstuk 2, hebben wij
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onder meer aangegeven welke aanbevelingen uitvoerbaar zijn en welke al op een andere
wijze worden uitgevoerd. Wij stellen om deze reden voor om met name over de
aanbevelingen die uitvoerbaar zijn bij de jaarrekening 2013 te rapporteren over de voortgang
van deze aanbevelingen.

Met bovenstaande reactie hebben wij voor een aantal conclusies met een aanvullende
opmerking aangegeven op welke wijze de aanbeveling uitvoerbaar is.

Wij danken de rekenkamer voor het verrichte onderzoek.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders

De secretaris

Bijlage(n):

De burgemeester

Drie
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Nawoord
De rekenkamercommissie heeft geconstateerd dat het college zich grotendeels herkent in de conclusies
en de aanbevelingen overneemt.
Het college heeft een aantal kanttekeningen en nuanceringen gemaakt bij de conclusies van de
rekenkamercommissie ten aanzien van de te onderscheiden rapporten. De overwegingen die het
college meegeeft ziet de rekenkamercommissie vooral als een verdere inkleuring van de wijze waarop
het college met de onderwerpen aan de slag is, hetgeen de rekenkamercommissie aanspreekt. Zo juicht
de commissie het toe dat de voortgangsrapportage wijkgericht werken twee keer per jaar zal worden
uitgebracht en is de rekenkamercommissie tevreden over het feit dat het onderzoek naar
kostendekkendheid tarieven is uitgevoerd.
Op enkele punten willen wij echter toch nog reageren.
Ten aanzien van wijkgericht werken:
Onze afsluitende conclusie moet vooral gelezen worden als een waarschuwing bij verdere ontwikkeling
ten aanzien van het wijkgericht werken en is geen oordeel over op dit moment geconstateerde
tekortkomingen.
Ten aanzien van verbonden partijen:
De commissie merkt op dat er geen regionale rekenkamercommissie bestaat. Wel is er – net als tussen
de gemeentebestuurders – afstemming tussen de lokale rekenkamers en rekenkamercommissies en
heeft de rekenkamercommissie Zwijndrecht op basis van de verordening de mogelijkheid om onderzoek
te doen naar verbonden partijen, zoals in het onlangs gestarte onderzoek naar ook gebeurt.
Het woord “winst” is kennelijk verkeerd berepen. Het gaat hier niet om winst als uitkeerbaar resultaat,
maar de voordelen van een doelmatiger ingericht proces. En hoewel de rekenkamercommissie met het
college constateert dat er stappen zijn gezet, ziet de commissie inderdaad ruimte voor verbetering voor
een onderwerp dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een substantieel deel van de Zwijndrechtse
begroting.
Ten aanzien van jongerenwerk
Uiteraard deelt de rekenkamercommissie met het college de visie dat verdachte jongeren zelf geen
onderwerp voor het gemeentebestuur zijn. Zoals het college eveneens terecht opmerkt is het
werkterrein van de gemeente de preventieve kant. Activiteiten op dit vlak kunnen geholpen zijn met het
verkrijgen van enig inzicht in de oorzaken van het hoge percentage jeugdige verdachten, zodat
preventie gerichter plaats kan vinden.
Overigens is de bestuurlijke reactie niet helder waar het gaat om de focus van jongerenwerk.
Aangegeven wordt dat de focus de jongeren zijn en niet de wijk, terwijl er anderzijds wel degelijk
doelstellingen en activiteiten op wijkniveau geformuleerd worden ten aanzien van jongeren, zowel –
zoals de rekenkamercommissie constateert - in de wijkprogramma’s, maar tevens zoals het college
aangeeft ook in de offerte van Diverz. De conclusie lijkt daarmee toch dat beiden naast elkaar bestaan.
Dat is ook geen probleem in de ogen van de rekenkamercommissie, evenmin bestrijdt de
rekenkamercommissie dat het niet efficiënt zou zijn dit soort vragen bij Diverz neer te leggen. Waar het
de commissie om gaat is dat de raad op enig moment in het afstemmingsproces inzicht kan krijgen in de
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overwegingen die aan keuzes voor accenten in het jongerenwerk – al dan niet per wijk - ten grondslag
liggen.
Tarievenbeleid
De rekenkamercommissie is zoals hiervoor aangegeven uiteraard blij dat het college de handschoen
heeft opgepakt ten aanzien het onderzoek naar kostendekkendheid en ziet ook in de bestuurlijke reactie
een voortvarende aanpak door het college.
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Bijlage: de verwerking van het ambtelijk wederhoor
De rekenkamercommissie heeft parallel aan de bestuurlijke reactie ook een ambtelijke reactie
ontvangen. Deze reactie is verwerkt in dit rapport en draagt bij aan de juiste weergave van feiten. Op
een aantal punten heeft de commissie de reactie niet overgenomen. Deze worden hieronder toegelicht:
Met betrekking tot 2.1 Rapport wijkgericht werken
Onder aanbeveling 2a kopje “uitkomsten van het onderzoek 2007” geeft het ambtelijk wederhoor aan:
“Graag willen wij de rekenkamer aangeven dat inmiddels er een visie en programma voor de gehele
organisatie op de communicatie en participatie door het college is vastgesteld. Hierover is de raad
geconsulteerd.”
De rekenkamercommissie heeft deze tekst niet overgenomen, aangezien de bevinding zelf
(burgerparticipatie teveel een kwestie voor gebiedsmanagement) vooral een feitelijke constatering is,
die in de praktijk opgepakt moet worden en niet zozeer via een visie, hoewel het uiteraard een stap in
de goede richting kan zijn.
Onder aanbeveling 3 kopje “uitkomsten vervolgonderzoek 2012” staat:
“Wij missen een conclusie van de rekenkamer bij deze en ook wat andere aanbevelingen”
De rekenkamercommissie heeft zich in het onderzoek beperkt met het trekken van conclusies tot die
punten waarvan de rekenkamercommissie het primair van belang vindt dat er aandacht aan besteed
wordt naar de toekomst toe. Dit om de belasting voor college en organisatie te beperken.
Met betrekking tot 2.2 Rapport: Grip op verbonden partijen
Onder aanbeveling 1 geeft het ambtelijk wederhoor aan:
“Het ONS-D heeft op 28 juni 2012 uitgesproken dat ‘samen verbeteren’ centraal staat. Wel is daarbij
gekozen om ‘toezicht’ als term te behouden omdat het ook gaat om het bespreken en beoordelen van
het functioneren van de GRD en het netwerk. De term dekt in de ogen van het ONS nog steeds de
lading. Wel is benadrukt dat het toezicht niet gaat om het ‘afrekenen’, maar wel om het met elkaar
doorlopen van de trits beeldvorming, oordeelsvorming en beoordeling en dat de term toezicht daarbij
nog steeds past.”
Uit het oogpunt van beperking van tekst en focus is dit weggelaten, aangezien de conclusie van de tekst
blijft dat het woord toezicht passend is.
Met betrekking tot 2.4 Rapport: Tarievenbeleid gemeente Zwijndrecht
Hier is naar aanleiding van het ambtelijk wederhoor een tekstpassage over de hondenbelasting
opgenomen. Deze heeft de commissie overgenomen, alleen wel met een kleine toevoeging die niet in
het oorspronkelijke rapport stond, aangezien een andere indeling van de begroting formeel niets
verandert aan de juridische status van de hondenbelasting als algemeen dekkingsmiddel.
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