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Onderwerp

Aanbevelingen Rekenkamercommissie-onderzoek 'De Knip’ over beleidsvrijheid binnen BARsamenwerking.
GEADVISEERDE BESLISSING

1. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan het college, met inachtneming van de
bestuurlijke reactie, over te nemen, te weten:
a. versnel het ambtelijk proces voor het realiseren van nieuwe of tussentijdse prioriteiten, waar
mogelijk;
b. voorkom dat er door de BAR-organisatie belangrijke ongevraagde beleidsinitiatieven worden
genomen;
c. intensiveer de kwaliteitstoetsing op college- en raadsstukken alvorens deze in procedure gaan;
d. evalueer jaarlijks de omvang en samenstelling van het regieteam;
2. De aanbevelingen van de Rekenkamercommissie aan de raad over te nemen, te weten:
a. nader onderzoek te verrichten naar de verrekensystematiek van de apparaatskosten BARorganisatie en deze verrekenmethode breed te evalueren;
b. ter versterking van de positie van de BAR-gemeenten in gemeenschappelijke regelingen en
samenwerkingsverbanden de ingezette bestuurlijke initiatieven nauwgezet te volgen;
3. Het college de opdracht te geven:
a. vanaf de begroting 2018 de opvolging van de bestuurlijke toezegging over de evaluatie van het
regieteam (zie onder 1.d.) vorm te geven en de raad hierover te informeren;
b. in het eerste kwartaal 2017 de gemeenteraad een evaluatie van de kostenverdeelsleutel in de BARorganisatie te overleggen.

Inleiding

De Rekenkamercommissie (RKC) heeft de raad op 10 oktober 2016 haar onderzoeksrapport 'De Knip'
toegestuurd (zie bijlage). Dit onderzoek is uitgevoerd op basis van haar eigen onderzoeksprogramma
2016, dat eerder is afgestemd met de auditcommissie.
De RKC heeft onderzoek gedaan naar de mate waarin de gemeente Albrandswaard nog in staat is
haar lokale beleid binnen de BAR-samenwerking te waarborgen. Sinds 1 januari 2014 is het grootste
deel van het ambtenarenapparaat ondergebracht in de gemeenschappelijke regeling BAR-organisatie.
Albrandswaard heeft ervoor gekozen een regiegemeente te zijn en zich bestuurlijk te laten
ondersteunen door een regieteam. Een van de conclusies van de RKC is dat er geen aanwijzingen
zijn dat de beleidsvrijheid wordt beperkt.
Op 31 oktober heeft de RKC de onderzoeksresultaten en aanbevelingen gepresenteerd in de Beraad
& Advies Welzijn. De commissieleden hebben geadviseerd de aanbevelingen over te nemen in een
raadsbesluit, en over de financiële verdeelsleutel in de BAR-organisatie met het college begin 2017
nader van gedachten te wisselen.
Beoogd effect

De raad als kaderstellend orgaan wil gewaarborgd zien dat hij eigen keuzen in beleid en in lokale
beleidsaccenten kan maken in een regiegemeente.
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Argumenten
la. 1
vertraging door administratieve, ambtelijke drukte kan beperkend lijken

Het realiseren van niet-voorziene beleidsinitiatieven in de jaarcyclus kost meer tijd dan
voorheen. Wanneer het programmabudget is vastgelegd en belegd bij de BAR-organisatie
dan is schuiven op zich wel mogelijk, maar er moet meer geschakeld worden dan voorheen.
lb. 1

afstemming vooraf is wenselijk en noodzakelijk

Alleen bij overeenstemming over beleidsinitiatieven loopt het bestuurlijk proces optimaal
lc. 1

het college en de gemeenteraad moeten strategisch goed worden geadviseerd

Raadsvoorstellen moeten leesbaar, beknopt, en begrijpelijk zijn. Duidelijk moet zijn welke
beslissing de gemeenteraad moet nemen, welke keuzes er zijn en wat de voor- en nadelen
van deze keuzes zijn.
ld. 1

ambities van het college en raad bepalen in grote mate de omvang van het regieteam

Noodzakelijke bijstellingen worden in goed overleg met de BAR-organisatie doorgevoerd. Het
gaat dan vooral over verschuivingen in gevraagde competenties van regisseurs.
2a. 1

inzicht in de langetermijneffecten van de verdeelmethode is van groot belang

Deze kan van invloed zijn op het benodigde draagvlak van de samenwerking van de drie
gemeenten.
2b. 1

met drie gemeenten meer invloed op besluitvorming

Afstemming tussen vertegenwoordigers in de BAR-gemeenten in algemeen besturen

Kanttekeningen
lb. 1
harmonisatie en uniformering van beleid is efficiënter

Bijvoorbeeld een uniforme 212-verordening voor de BAR-gemeenten is voor de financiële
afdeling eenvoudiger om mee te werken, dan 3 verschillende. De lokale verschillen zullen niet
heel groot zijn, maar eenzelfde verordening is uiteraard het meest efficiënt.
lc. 1

de BAR-organisatie is nog in ontwikkeling

De samengevoegde ambtelijke organisatie is nog maar ruim twee jaar in werking.
2b. 1

draagvlak bij de drie gemeenten is een noodzakelijke voorwaarde

Zonder draagvlak kan er niet gezamenlijk worden opgetrokken in besturen van
gemeenschappelijke regelingen.

Financiën

De opvolging van de aanbevelingen heeft niet een direct financieel gevolg.
Uitvoering

De raad wordt nader geïnformeerd over de evaluaties van het regieteam en de kostenverdeelsleutel in
de BAR-organisatie.
Bijlage
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