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Onderwerp 
Onderzoek van de Rekenkamercommissie Albrandswaard naar beheer en kwaliteit van de openbare 
ruimte. 

Geadviseerde beslissing: 
Na kennisneming van het onderzoek van de Rekenkamercommissie naar beheer en kwaliteit van de 
buitenruimte en de reactie van het college op dit onderzoek,, in te stemmen met de door de 
Rekenkamercommissie gedane en door het college overgenomen aanbevelingen. 

Samenvatting: 
De Rekenkamercommissie Albrandswaard (RKG) heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan naar 
de kwaliteit van het beheer van de openbare ruimte van de gemeente Albrandswaard. 
In dit voorsteljworden de aanbevelingen uit het rapport en de reactie van het college beschreven. 

Proces: 
Het onderzoek is uitgevoerd door bureau Cyber. Dit bureau is ook betrokken geweest bij het opstellen 
van het Beheer Kwaliteitsplan (BKP).Het onderzoek over de kwaliteit van de uitvoeringsorganisatie 
geeft antwoord op de vraag wat er moet gebeuren om de door de raad vastgestelde kwaliteitsnormen 
ook in de praktijk te realiseren. 
Er is een driétal hoofdconclusies getrokken uit het onderzoek: 

- Voor het BKP uitgangspunt '"realiseren van basiskwaliteitsniveau" zijn voldoende middelen 
beschikbaar; 
De medewerkers zijn onvoldoende bekend met de interne bedrijfsprocessen; 

- De communicatie naar de burger over voorgenomen uitvoeringsmaatregelen kan beter. 

De RKC komt tot de volgende aanbevelingen: 
verduidelijking en implementatie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de 
afdeling en in de relatie met het bestuur: 
verdere ontwikkeling van de afdeling BOR voortzetten en niet wachten op de BAR 
samenwerking; 
gezamenlijk aanbesteden in BAR verband; 
verbeteren van de communicatie en de afstemming tussen het bestuur en de uitvoering; 
sturing op budgetten door een nadrukkelijker koppeling tussen de verschillende functionele 
gebieden en het beschikbaar budget; 
areaalgegevens van groen (voor 80% actueel), straatmeubilair en openbare verlichting 
actualiseren; 
communicatie met andere organisaties die ook binnen de gemeentegrenzen acties uitvoeren 
verbeteren en zoeken naar proactieve samenwerking met Rijkswaterstaat en het Waterschap 
over voorgenomen werkzaamheden; 
meer aandacht aan interne en externe informatieoverdracht en gerichte verbetering van het 
imago van de afdeling BOR door middel van een specifiek daarop gericht communicatieplan; 
de kwaliteitsmonitoring verder verbetéren door de frequentie van de wijkopnames met de 
eigen dienst te verhogen; op basis van een monitoringplan dat structuur geeft aan de 
verschillende schouwtypen als bewonersschouw, beleidsmeting, bestekmeting derden en de 
eigen dienst; 
betere uitwerking burgerparticipatie; 
gebruik structureel de informatie van klachten en meldingen om de kwaliteit te verhogen; 
scherp de werkprocessen van de beheerorganisatie verder aan, vul ontbrekende processen 
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aan en implementeer de processen in de werkpraktijk; 
stel voor de langere termijn als doel om meer innovatief te gaan aanbesteden en vergroot de 
kans voor het beheren door lokale aannemers vanwege hun lokale kennis. 

In de wederhoorprocedure heeft het college van Albrandswaard op 17 oktober 2012 aangegeven de 
aanbevelingen uit het rapport over te nemen. Het actieplan dat daartoe wordt opgesteld omhelst het 
verbeteren van de communicatie en het optimaliseren en borgen van bedrijfsprocessen. 

- er wordt nog dit jaar een communicatieplan 2013 opgesteld met acties die zowel de interne als 
externe communicatie verbeteren; 
betere invulling van burgerparticipatie en wijkgericht werken. 

- actualiseren en nader uitwerken van de bedrijfsprocessen. Implementatie daarvan in het 
eerste kwartaal van 2013; 

- budgetten worden herverdeeld en bewaakt; 
- actualiseren van de areaalgegevens, gereed: eind 2012 
- implementatie van een monitoringssysteem op basis van het Beheerkwaliteitsplan; 
- onderzoek of in kader van de BAR samenwerking gezamenlijk aanbesteden mogelijk is; 

innovatief aanbesteden, waarbij binnen de geldende procedures wordt gestreefd naar het 
meer betrekken van lokale aannemers bij de uitvoering van activiteiten in de buitenruimte. 

- een concrete planning maakt deel uit van het actieplan. 

In de carrousel van 5 november jl. is het onderzoek besproken en heeft u met instemming kennis van 
genomen dat het college alle aanbevelingen heeft overgenomen en in plannen wil gaan omzetten. 
Middels een besluit wordt vastgelegd dat u instemt met de verbeteracties van het college. 

Bijlage 

RKC onderzoek beheer kwaliteit openbare ruimte 

Poortugaal, 19 november 2012 

De griffier, 

Renske van der Tempel 
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