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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
124529 

Raadsvoorstel: 
124864 

Portefeuillehouder: 
Mieke van Ginkel 

     
     
     
Onderwerp 
Stand van zaken acties BOR n.a.v. de aanbevelingen RKC 
 
Geadviseerde beslissing: 
Betreft informatienota 
 
 
Inleiding 
Er is op 17 december 2012 met de gemeenteraad afgesproken dat de verbetermaatregelen Beheer 
Openbare Ruimte (BOR) naar aanleiding van de RKC aanbevelingen in een SMART-format 
gerapporteerd dienen te worden. Op deze manier kunnen de verbeteracties structureel worden 
bewaakt. Dit SMART-format dient gekoppeld te worden aan de frequentie (1 x per 3 maanden) van de 
motierapportage. Met dit voorstel informeren wij u over het SMART-format en de inhoud hiervan. 
 
Aan het eind van het jaar zullen we de verbeteracties ter besluitvorming aan u voorleggen. De 
gemeenteraad besluit dan of de aanbevelingen van de RKC zijn opgevolgd.  
 
Beoogd effect 
Op 20 september 2012 heeft het College de bevindingen, aanbevelingen en conclusies van het 
onderzoek naar de efficiëntie en doelmatigheid van de beheerorganisatie BOR Albrandswaard 
ontvangen van de Rekenkamercommissie. Uit deze aanbevelingen halen wij samengevat als 
belangrijkste hoofdonderwerpen voor ons actieplan het verbeteren van de communicatie en het 
optimaliseren en borgen van bedrijfsprocessen. In een schriftelijke reactie van het College naar de 
Rekenkamercommissie hebben we de voorgenomen verbeteraanpak beschreven die moet leiden tot 
een kwaliteitsverbetering binnen de afdeling BOR.  
 
De gemeenteraad heeft aangegeven de verbeteraanpak cq de verbetermaatregelen te willen 
bewaken. In de bijlage treft u een SMART-format aan waarin we status van iedere verbetermaatregel 
in beeld hebben gebracht. Deze format en de inhoudelijke invulling hiervan zullen we tijdens  een 
raadscarrousel  toelichten. 
 
Argumenten 
We herkennen de aanbevelingen van de RKC en vinden het  noodzakelijk om de verbetermaatregelen 
zoals opgenomen in het format binnen de afdeling BOR in te voeren. De ingezette 
verbetermaatregelen binnen de afdeling BOR zullen moeten leiden tot een algehele 
kwaliteitsverbetering in de openbare ruimte waarbij de interne communicatie (gemeentelijke 
afdelingen, College en gemeente Raad) en de externe communicatie (o.a. bewoners) belangrijke 
onderdelen vormen. 
 
Uitvoering 
In het SMART-format zijn de verbetermaatregelen in beeld gebracht en de bijbehorende planning. 
Ook geven we inhoudelijk aan wat de stand van zaken is tot nu toe (groen = actie gereed, oranje = 
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actie nog niet gereed, rood = afwijking van de planning). 
 
Bijlagen 

  124590: Stand van zaken acties BOR nav de aanbevelingen RKC  
  124864: Raadsvoorstel Stand van zaken acties BOR n.a.v. de aanbevelingen RKC  
 
 

 
Poortugaal, 5 februari 2013 
 
Het college van de gemeente Albrandswaard, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 

 
 

 

  

Hans Cats        Ger J. van de Velde-de Wilde 
 


