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Betreft: Onderzoek beheersorganisatie openbare ruimte 

Geachte leden van de raad en het college van B&W, 

Het beheer van de openbare ruimte en vooral het groen houdt de gemoederen in de 
gemeente Albrandswaard regelmatig bezig. Grotere en kleinere incidenten hebben 
zich de afgelopen jaren voorgedaan, getuige ook de publicaties in onder andere de 
Schakel. 

In de verkenning van onderzoeksonderwerpen door de rekenkamercommissie (RKC) 
is het onderwerp beheer openbare ruimte diverse malen onderling besproken. Het 
onderwerp werd ook genoemd in het overleg tussen RKC en liaison-raadsleden 

In maart 2012 heeft de RKC vanwege de gerede twijfel of de openbare ruimte van de 
gemeente Albrandswaard adequaat wordt beheerd, besloten het tweede onderzoek 
(na de BAR-samenwerking) voor dit jaar te richten op het totale beheersstelsel. 
Daarbij is de keuze gemaakt om het onderzoek aan een extern bureau uit te 
besteden. 

Na op basis van offertes een keuze te hebben gemaakt voor een extern bureau 
vernam de RKC dat hetzelfde bureau in gesprek was met de afdeling Openbare 
Ruimte van de gemeente over het opstellen van een Beheer Kwaliteitsplan (BKP). 
De meest actuele kaderstelling op dit gebied dateert uit 2005 en actualisatie van een 
beheersplan (mede gestimuleerd door raadsmoties) is noodzakelijk. 

Gezien de dubbelloop van opdrachten heeft de RKC voor een pragmatische 
oplossing gekozen. De opdracht van de afdeling Beheer aan het bureau levert een 
BPK op waaruit een scherp normenkader kan worden gedistilleerd bestaande uit 
kentallen, landelijke normen en referentiegetallen. 

Op basis van de eenmaal vastgestelde normen voor de uitvoering van het BKP wordt 
door de RKC onderzocht hoe tot actualisatie van de beheersorganisatie kan worden 
gekomen met in het achterhoofd dat de uitvoering doelmatig en efficiënt dient te 
geschieden. 



Andere onderzoeksvragen die door de RKC zijn geformuleerd betreffen het 
betrekken van burgers en daarnaast de adequate afhandeling van klachten en 
meldingen. 

Het grote voordeel van de constructie die door de RKC is gekozen, is dat de slager 
(de afdeling BOR) na het onderzoek naar het BKP niet het eigen vlees hoeft te 
keuren en er voor uw raad een extern en onafhankelijk oordeel beschikbaar komt of 
de organisatie na vaststelling van het BKP en de daarin vervatte normen (inclusief 
het invulling geven aan de relatie met burgers en bedrijven) ook in staat is dit op een 
doelmatige en efficiënte wijze uit te voeren. 

De rekenkamercommissie adviseert de raad dan ook om voor het complete beeld de 
behandeling van het BKP en het onderzoek van de RKC over de beheersorganisatie 
zoveel mogelijk te combineren. Uit de afstemming met de afdeling Beheer is 
gebleken dat gepland is om medio juni in de Carrousel opiniërend over het BKP te 
spreken. In de Carrousel van eind augustus is het de bedoeling de besluitvorming 
door de raad voor te bereiden. Daar de rekenkamercommissie verwacht het 
onderzoekrapport over de beheersorganisatie in juli op te kunnen leveren zou in de 
Carrousel van eind augustus het complete plaatje aan de orde kunnen komen. 

Ik vertrouw u hiermede in voldoende mate te hebben ingelicht. Uw eventuele reacties 
zullen in het overleg met de liaison worden besproken. 
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