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Deel 1: Bestuurlijke nota 

A. Conclusies en aanbevelingen Processen van Sturing 

Naar aanleiding van het onderzoek naar processen van sturing in de gemeenten Capelle aan 
den IJssel en Krimpen aan den IJssel, trekt de rekenkamercommissie voor beide gemeenten 
de volgende conclusies. 

Conclusies 

1. De aansturing van externe organisaties verloopt in beide gemeenten, in de 
onderzochte gevallen, in algemene zin adequaat. 

De rekenkamercommissie baseert deze conclusie op een analyse van frequentie en inhoud 
van de gemeentelijke acties en interventies en het resultaat van deze gemeentelijke 
interventies met de daaraan ten grondslag liggende documenten. In de praktijk wordt er 
aandacht geschonken aan de wijze waarop sturing (in de brede zin van het woord, zoals 
communicatie en regievoering) plaatsvindt. Tevens vindt er met regelmaat 
(intergemeentelijke) afstemming plaats in dossiers waarin wordt samengewerkt waardoor de 
externe partijen eenduidig en effectief benaderd kunnen worden. 
In de onderzochte gevallen bleken er naast de formele sturingsmomenten ook veel informele 
contacten met de betreffende externe organisaties te zijn. Het is niet eenduidig waarte 
nemen of er in dat geval daadwerkelijk sprake is van sturing of slechts sprake is van nuttig 
en noodzakelijk relatiemanagement. In het onderzoek is niet gebleken van momenten 
waarop vanuit de informele contacten, de formele besluitvorming is beïnvloedt of aangepast. 

2. Die aansturing wordt vooral geïntensiveerd op het moment dat de externe 
organisatie met problemen wordt geconfronteerd, die terugslaan op de gemeenten. 

Gebleken is dat de aansturing met name wordt geïntensiveerd, zowel in het formele als 
informele circuit, indien er financiële tekorten dreigen. Het niet behalen van prestaties en/of 
financiële randvoorwaarden is een sterke bepalende factor in de wijze waarop aansturing 
plaats vindt. Dit was met name zichtbaar bij het oplossen van de financiële crisis bij OPOCK. 
De rekenkamercommissie cqnstateert dat tegen het einde van dit herstelproces er een 
duidelijke divergentie optreedt in de politieke afhandeling van dit dossier door de 
gemeenteraden van Krimpen en Capelle. De gemeenteraad van Capelle stelt verschillende 
kritische vragen en de doorlooptijd van dit deel van het proces kost in Capelle aanzienlijk 
meer tijd dan in Krimpen. Tegelijkertijd heeft dit uiteindelijk geen invloed op de kwaliteit van 
het financiële herstel. Uit het onderzoek is niet gebleken, dat de wijze waarop dit proces 
ambtelijk en door de colleges in beide gemeenten is behandeld, een oorzakelijk verband 
heeft met dit verschil in benadering door de raden van Krimpen en Capelle. Zo accepteert de 
raad van Krimpen in maart 2011 de begroting (inclusief het pakket van ombuigingen) terwijl 
er in de raad van Capelle een discussie ontstaat over de mogelijk te ondernemen stappen 
tegen het bestuur van OPOCK en de formele positie van de raad ten opzichte van deze op 
afstand gezette organisatie. Onbekendheid met de terzake geldende verhoudingen in relatie 
tot het algemeen heersende gevoel "wie betaalt, bepaalt" kunnen hieraan debet zijn. 

3. De gemeente Capelle heeft heldere en actuele procedures en criteria vastgesteld 
rondom inkoop en aanbesteding en volgt die ook. 

Deze procedures zijn in 2009 van kracht geworden en de nodige aanbestedingen zijn op 
basis van deze procedures uitgevoerd. Naar aanleiding van de case studies concluderen wij 
dat deze regels in de praktijk ook worden nageleefd en aansluiten bij het normenkader dat 
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wij hebben gehanteerd in dit onderzoek. De ambtelijke organisatie voert de procedures 
effectief uit en betrekt het college van B&W op een correcte wijze bij de uitvoering van 
aanbestedingsprocedures. Het aanbestedingsbeleid heeft ook aandacht voor een aantal 
meer kwalitatieve doelstellingen (zoals het stimuleren van Maatschappelijk Verantwoord 
ondernemen en de stimulering van het Midden en Kleinbedrijf). Door de vaststelling van 
KPľs (kritische prestatie indicatoren) kan ook de effectiviteit van het beleid worden 
gemonitord. De wijze waarop de aanbesteding Weizijn Nieuwe Stijl is verlopen, is in 
overeenstemming met het vigerende aanbestedingsbeleid en de daarbij opgenomen 
sturingsafspraken zijn in belangrijke mate voldoende om van een effectieve sturing te 
kunnen spreken. 

4. De gemeente Krimpen heeft wel aanbestedingsbeleid vastgesteld en daarin 
beleidsdoelstellingen (zowel van kwantitatieve als kwalitatieve aard) geformuleerd, 
maar heeft deze niet uitgewerkt in KPľs (kritische prestatie indicatoren), waardoor 
de effectiviteit van het beleid moeilijker kan worden beoordeeld. 

De Kadernota Professioneel en Duurzaam inkopen is december 2011 van kracht geworden. 
In de gemeente Krimpen aan den IJssel is tot op heden slechts één aanbesteding onder de 
werking hiervan uitgevoerd. Hierbij is geen afwijking van de geldende regels vastgesteld. 
Andere aanbestedingen (o.a. huisvesting) zijn nóg niet afgerond of passen niet in het kader 
van deze aanbestedingsregels (onderhands). 

5. Met betrekking tot de toerekeningsysternatiek van indirecte kosten is de methode 
die de gemeente Capelle hanteert gedetailleerder dan de methode van Krimpen. 

De gemeente Krimpen hanteert een kostentoerekeningssystematiek waarin per soort 
kostenpost een verdeelsleutel wordt bepaald. Hierdoor ontstaat een relatief 'platte' 
kostenverdelingsmethodiek waarin geen rekening wordt gehouden met het aantal bestede 
uren voor een specifieke taak of product en worden er in bepaalde gevallen geen indirecte 
kosten doorberekend op het moment dat een bepaalde dienst niet van toepassing is. In 
sommige gevallen worden voor diensten zoals financiën en juridische zaken wel kosten 
doorberekend, zonder dat in beeld is in hoeverre er dezelfde hoeveelheid uren aan wordt 
besteed. 
In Capelle wordt daarentegen een meer gedetailleerde berekening gemaakt van het aantal 
ŕte dat activiteiten uitvoert voor de werkzaamheden op een bepaald product. 
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Aanbevelingen 

Op basis van deze conclusies komt de rekenkamercommissie tot de volgende 
aanbevelingen: 

A. Maak de aansturing van externe organisaties explicieter. 

De mengeling van formele en informele contacten is in de onderzochte situaties nuttig 
gebleken, maar kan ook risico's in zich dragen. In het informele circuit kunnen allerlei 
beelden ontstaan die niet bijdragen aan een verbetering van de situatie, maar eerder aan 
een verdieping van de crisis. Door de aansturing explicieter te maken, is het proces van 
afweging en besluitvorming ook voor buitenstaanders helder en kan dit objectief getoetst en 
gecontroleerd worden. Daarmee wil de rekenkamercommissie niet pleiten voor het vermijden 
van informeel contact en de gelegenheid om daarbinnen met elkaar vrijelijk mogelijkheden te 
verkennen. Deze aanbeveling is vooral bedoeld om alle partijen zich in het proces ten allen 
tijde bewust te laten zijn van hun (formele) positie. Tijdens of na informele contacten kan 
overwoaen worden om met elkaar nog even vast te stellen of het noodzakelijk is om het 
besprokene formeel naar elkaar toe te bevestigen. 

B. Blijf binnen de gemeente elkaar (ambtenaren-college-raad) regelmatig nadrukkelijk 
informeren over de verhoudingen zoals die zijn ontstaan op het moment dat 
bepaalde zaken/organisaties op afstand zijn gezet. 

Doordat externe organisaties vaak pas in beeld komen op het moment dat zij in meer of 
mindere mate in 'zwaar weer' verkeren, wordt de discussie over de verdeling van 
verantwoordelijkheden een extra belasting in het proces naar het zoeken van een oplossing. 
Zijn er geen problemen, dan is de gang van zaken binnen een op afstand gezette organisatie 
vaak een hamerstuk in de gemeentelijke besluitvorming en is men zich niet echt bewust van 
de relatie tot de betreffende organisatie. 

C. Daar waar de gemeenten Capelle en Krimpen gezamenlijk verantwoordelijk zijn 
voor de aansturing van een organisatie, moet ook de oordeelsvorming (in geval 
van crises bij de betrokken organisatie) op ieder niveau met elkaar worden 
uitgewisseld en zo mogelijk op elkaar worden afgestemd. 

In de case-studie rond OPOCK werd door ambtenaren en verantwoordelijk wethouders uit 
beide gemeenten gezamenlijk opgetrokken. Daarna trokken de beide gemeenteraden op 
basis van een gelijk feitencomplex ieder echter andere conclusies. Het risico dat dit in zich 
draagt als het gaat om het aansturen van een dergelijke organisatie bij het effectief oplossen 
van een crisissituatie is evident. Het is zeer wenselijk dat in dergelijke situaties ook de raden 
vooraf met elkaar overleggen (bijvoorbeeld in een gemeenschappelijke 
commissievergadering) om te komen tot een vorm van afstemming in oordeelsvorming. 

D. Versterk het aanbestedingsbeleid van de gemeente Capelle verder op het gebied 
van de kwalitatieve doelstellingen en versterk het aanbestedingsbeleid van de 
gemeente Krimpen op het meetbaar maken van de kwalitatieve doelstellingen 
(KPľs). 

Door de aandacht voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, de stimulering van het 
MKB en het bij aanbestedingen kijken naar de 'social return', heeft Capelle het 
aanbestedingsbeleid meer losgekoppeld van 'prijs'. De rekenkamercommissie beveelt aan 
om op deze weg verder te gaan en tevens aandacht te hebben voor lokale kennis en binding 
met de gemeente. Krimpen heeft een goede stap gemaakt met het aanbestedingsbeleid. 
Voor hen ligt de opgave in het meetbaar maken van de kwalitatieve doelstellingen. 
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E. Maak als gemeente Krimpen bij de ontwikkeling van instrumenten als 
aanbestedingsbeleid en kostentoerekening, gebruik van de (technische) 
ontwikkelingen en kennis op deze gebieden bij de gemeente Capelle. 

De inrichting en richting die in beide gemeenten op deze terreinen zijn gekozen, verschíllen 
in principe niet veel van elkaar. Doordat de gemeente Capelle op een aantal terreinen eerder 
met bepaalde ontwikkelingen is geconfronteerd, kan dat voor de gemeente Krimpen een 
belangrijke bron van informatie zijn om bepaalde fouten te vermijden. Daarnaast liggen beide 
gemeentehuizen hemelsbreed niet ver van elkaar en wordt er op andere technische 
onderwerpen al nauw samengewerkt. Op deze wijze kan de gemeente Krimpen de 
ontwikkeling van instrumenten op deze terreinen snel en efficiënt vormgeven. 
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B. Bestuurlijke reactie college 
Het college van Krimpen aan den IJssel heeft op 15 oktober jl. besloten geen bestuurlijke 
reactie te geven. Na de ambtelijke voorbereidingen en de reacties op de concept nota, die 
door de rekenkamercommissie zijn verwerkt, kan volgens het college een bestuurlijke reactie 
achterwege blijven. 

C. Nawoord van de Rekenkamercommissie 
De Rekenkamercommissie is verheugd dat het rapport, de bevindingen en de aanbevelingen 
door het college worden herkend en meegenomen en dat het college er geen aanleiding in 
ziet om nog nader bestuurlijk te reageren. 

De Rekenkamercommissie spreekt de hoop uit dat dit onderzoek een aansporing voor de 
gemeenten Krimpen en Capelle mag zijn om bij dergelijke meer technische georiënteerde 
onderwerpen zoveel mogelijk samen te werken, zodat kennis zoveel mogelijk gedeeld wordt. 
Dat komt het efficiënt functioneren van beide gemeenten alleen maar ten goede. 

15 oktober 2013, 

Rekenkamercommissie Krimpen aan den Ussel 

Mr. P. de Vries 
Dr. J.LM Hakvoort 
Drs. N. Schuring 
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1. Aanleiding en opdracht 

1.1 Aanleiding 

De gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel voeren momenteel in 

gezamenlijkheid (in pilot-vorm) hun onderzoeken uit. De rekenkamer(commissie) heeft ervoor 

gekozen om dit jaar onderzoek ĩe doen naar 'processen van sturing'. 

Veel gemeenten hebben vragen op dit terrein. Of het nu gaat om subsidies, aanbestedingen of 

gemeenschappelijke regelingen, de uitvoering van gemeentelijk beleid komt vaak op meer afstand 

te staan. Veelal tot tevredenheid, maar niet altijd. 

De dienstverlening komt op afstand te staan en soms blijkt de aanspreekbaarheid minder dan men 

verwacht had. Prestatie-indicatoren over de kwaliteit van dienstverlening blijken anders 

geïnterpreteerd te kunnen worden dan verwacht en het doorbelasten van kosten is niet altijd 

transparant. 

Dit is voldoende aanleiding geweest voor de rekenkamer(commissie) om kritisch te volgen of sturing 

effectief en doelmatig is. 

1.2 Vraagstelling en onderzoeksvragen 

In dit onderzoek staat de volgende vraagstelling centraal: 

In hoeverre verlopen processen van sturing (communicatie, regievoering, samenwerking) in beide 

gemeenten, bij aansturing van externe organisaties, bij aanbestedingen van gemeentelijke 

opdrachten, en de toerekeningsystematiek van indirecte kosten, doeltreffend en doelmatig? 

Daarbij worden de volgende deelvragen gehanteerd: 

a. ín hoeverre verloopt de aansturing van externe organisaties als de bibliotheek en de 

stichting openbaar primair onderwijs doelmatig en doeltreffend? Welke overeenkomsten en 

verschillen zijn er tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel? 

b. In hoeverre verlopen processen van aansturing in beide gemeenten doelmatig en 

doeltreffend? 

c. Welke procedures en criteria worden gebruikt bij aanbesteding van gemeentelijke 

opdrachten? 

d. Welke procedures en criteria hanteert de gemeenten bij de toerekeningsystematiek van 

indirecte kosten? 

e. Welke inzichten levert een vergelijking van de toerekeningsystematiek van indirecte kosten 

zoals toegepast in beide gemeenten? 
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1.3 Afbakening 

Om vorenstaande centrale vraagstelling en de daarvan afgeleide deelvragen te beantwoorden, is 
een nadere afbakening noodzakelijk. Dit betreft zowel een afbakening in begrippen, de te 
onderzoeken periode als de te onderzoeken casussen. 

1.3.1 Begripsomschrijving 

De volgende begrippen worden in dit onderzoek gehanteerd: 

Doeltreffendheid, effectiviteit 

Doeltreffendheid met als equivalent de term effectiviteit behelst in essentie de vraag of de doelen 
van beleid en instellingen/voorzieningen worden gerealiseerd en wat de relatie is met de daarvoor 
gebruikte middelen. Het heeft íe maken met de mate waarin iets resultaat heeft, tot effecten leidt en 
nuttig is, met andere woorden of in bestaande behoeften wordt voorzien en of de beoogde 
maatschappelijke (collectief of individueel) effecten worden bereikt. 

Doelmatigheid, efficiëntie, efficiency 

Doelmatigheid en efficiëntie zijn termen die equivalenten van elkaar zijn en regelmatig met elkaar 
verwisseld worden. Efficiency is de Engelse vertaling, die onder invloed van de 
managementliteratuur in de dagelijkse praktijk veelvuldig gebruikt wordt. Deze termen staan voor de 
vraag in welke mate een doel bereikt wordt. Daarbij wordt verwacht dat de relatie tussen de 
ingezette middelen en de gerealiseerde uitkomsten of prestaties optimaal is. Doelmatigheid is een 
relatief begrip en veronderstelt dan ook altijd een vergelijking, op basis waarvan inzicht wordt 
verkregen in de mate van doelmatigheid. De bedoeling van doelmatigheidsonderzoek is antwoord te 
krijgen op de vraag of de beleidsuitkomsten of prestaties van de uitvoering tegen de laagste kosten 
zijn geleverd en/of tegen de geringste kosten in bestaande behoeften hebben voorzien. 

1.3.2 Periode 

Het onderzoek heeft betrekking op de huidige sturing van externe organisaties; om een zo compleet 
mogelijk beeld te krijgen is geput uit gegevens en documenten over de periode van 2010 tot en met 
2012. 

1.3.3 Onderzoeksterrein 

Het onderzoek gaat in op de hoofdvragen. Voor onderwijs, welzijn en bibliotheek brengen wij in 
kaart wat er is vastgelegd over de sturing door de gemeente, vervolgens toetsen wij hoe de 
sturingsmogelijkheden in de praktijk hebben uitgewerkt en of deze voldoende mogelijkheden voor 
effectieve sturing. 

Naast bovenstaande elementen wordt er ingegaan op de procedures voor aanbesteding in 
algemene zin (dus niet uitsluitend op sturingsvraagstukken). 

1.4 Normenkader 

In bijlage 1 is het volledige normenkader opgenomen dat is gehanteerd bij de bepaling van de 
doelmatigheid van de aansturing van externe organisaties. 
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1.5 Leeswijzer 

Voor eik van de gemeenten wordt een seperaat rapport opgesteld. Voor een deel zijn in deze 
rapporten de gemeenten Capelle en Krimpen gezamenlijk geanalyseerd waardoor de hoofdstukken 
of passages gelijkluidend zijn. Dat geldt voor de paragrafen 3.3 tot en met 3.5 die achtereenvolgens 
de casestudy bibliotheek, casestudy primair onderwijs en de kostentoerekensystemiek beschrijven. 

In hoofdstuk 2 treft u de bevindingen aan. De onderbouwing hiervan is opgenomen in hoofdstuk 3. 

In bijlage 1 is het normenkader opgenomen. Bijlage 2 bestaat uit een overzicht van de gehanteerde 
documenten. Ten slotte is in bijlage 3 een overzicht opgenomen van de gesprekspartners. 
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2. Bevindingen 

De onderzoeksvragen en het normenkader zijn het uitgangspunt geweest voor de hierna 
geformuleerde bevindingen. 

Per deelvraag gaan wij hiernavolgend in op de belangrijkste bevindingen. De uitgebreide 
onderbouwing (per deelvraag) is opgenomen iņ hoofdstuk 3. 

In het rapport komen op verschillende plaatsen (delen van) het normenkader ten aanzien van 
aansturing aan de orde. De rekenkamercommissie constateert dat de voor het overgrote deel 
voldaan wordt aan de normen in dit kader. 

Deelvraag: In hoeverre verlopen processen van aansturing in beíde gemeenten doelmatig en 
doeltreffend? 

1. Het college van B&W en de ambtelijke organisatie van de gemeente Krimpen aan den IJssel 
kennen structurele contactmomenten met externe organisaties (bibliotheek en primair 
onderwijs). Afhankelijk van de juridische relatie die de gemeente heeft met een organisatie 
wordt er bepaald welke wijze van aansturing mogelijk en gewenst is. Hierin verschilt de 
gemeente niet van Capelle aan den IJssel. 

2. Aansturing van externe organisaties gebeurt bij beide gemeenten niet alleen via de formele 
kanalen. Ook informeel is er sprake van veel contact met externe organisaties die om 
verschillende redenen afhankelijk zijn van de gemeente of voor een deel vertrouwen op 
middelen vanuit de gemeente. Het is moeilijk vast te stellen in hoeverre dit kan worden 
aangemerkt als 'aansturing'; het resultaat van de gemeentelijke acties past echter binnen 
de gemeentelijke doelen of wensen. 

3. Tijdens (financiële) crisissituaties die zich hebben voorgedaan bij externe organisaties, met 
name bij OPOCK en de bibliotheek, hebben beide gemeenten een actieve rol gespeeld en 
heeft het college van B&W vanuit de eigen rol en bevoegdheden sturing gegeven. Het 
betrof hier met name de sturing op de tijdige totstandkoming van financieel herstel en het 
waarborgen van de monitoring gedurende dat proces. Daarnaast heeft er ambtelijke 
toetsing plaatsgevonden van de haalbaarheid van de financiële voorstellen. 

4. In de gemeentelijke beleidsstukken hebben beide gemeenten niet exact geëxpliciteerd wat 
verstaan wordt onder een regie- of aan stu rings rol. Er wordt in beperkte mate ingegaan op 
de verschillende juridische vormen van contracten met externe organisaties waarbij de 
gemeente ofwel een sterk sturende rol inneemt, in coproductie deelneemt of slechts een 
faciliterende rol heeft. 

Deelvraag: In hoeverre verloopt de aansturing van externe organisaties als de bibliotheek en de 
stichting openbaar primair onderwijs doelmatig en doeltreffend? Welke overeenkomsten en 
verschillen zijn er tussen Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel? 

48630 4 



5. De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben een 
subsidierelatie met de Bibliotheek aan den IJssel. Zowel in formele als in informele situaties 
is er sprake van contact met deze organisatie. De bibliotheek is in zoverre zelfsturend te 
noemen dat zij autonoom is ten aanzien van beleid en de uitvoering. De gemeente is met 
name sturend in de rol van kaderstelling, hetgeen zijn uitwerking heeft in het vastleggen van 
prestatieafspraken en monitoring gedurende een aantal vaste momenten in het 
subsidieproces (te weten bij de verlening van de beschikking en de jaarlijkse evaluatie van 
de prestatieafspraken). 

6. Met betrekking tot de bibliotheek heeft zich in 2012 een situatie voorgedaan waaruit de 
aansturing vanuit de gemeente is versterkt, al dan niet gedwongen door financiële 
motieven. Aanleiding daarvoor was een dreigend tekort van ca. C 169.000,- op de begroting 
van de bibliotheek. 

De gemeenten hebben bij monde van het college van B&W en de ambtelijke organisatie 
aangestuurd op een herstelplan. Gedurende deze periode is er intensief contact geweest 
tussen de twee gemeenten (in gezamenlijkheid) en de bibliotheek. 

7. De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben ook rondom het 
dossier met betrekking tot de bibliotheek onderling contact gehad over de wijze van herstel, 
de bezuinigingen en de wijze van monitoring. Daarin zijn geen duidelijke verschillen in 
aansturing waarneembaar vanuit dit onderzoek. 

8. De twee grootste onderwijsaanbieders in Capelle en Krimpen zijn de stichtingen OPOCK 
(stichting openbaar primair onderwijs Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel) en 
PCPO (stichting protestants christelijk primair onderwijs Capelle-Krimpen). Ten aanzien van 
openbaar onderwijs (aangeboden door OPOCK) heeft de gemeente de wettelijke plicht te 
voorzien in voldoende scholen. 

9. De financiële crisis bij OPOCK is naar voren gekomen in de eerste maanden van 2010, 
heeft geleid tot regelmatig bestuurlijk en ambtelijk overleg met OPOCK en heeft geleid tot 
een herstelplan in januari 2011. De gemeenten Capelle en Krimpen zijn in dit traject 
gezamenlijk opgetrokken. 

10. In deze jaren (tot 2013) had de gemeenteraad verschillende bevoegdheden ten aanzien van 
openbaar primair onderwijs. Dit ging onder meer om het goedkeuren van de begroting, het 
instemmen met de jaarrekening en, in geval van ernstige verwaarlozing, voorzien in het 
bestuur. 
Als we kijken naar sturingsrelatie is de benaming 'sturing' feitelijk niet correct, want er is 
geen sprake van sturing. Desalniettemin is er zowel in formele als informele zin veel contact 
tussen de gemeenten en de stichting OPOCK, waarbij de bestuurlijke interventies hebben 
geleid tot een adequaat herstelplan. 
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11. De financiële resultaten van OPOCK hebben, tijdelijk, geleid toì een intensieve relatie 
tussen de gemeenten Capelle en Krimpen enerzijds en OPOCK anderzijds. In deze periode 
is er wel sprake geweest van een vorm van sturing vanuit de gemeente al dan niet 
gedwongen door financiële motivaties. 

In februari 2010 werd de begroting van OPOCK, met een geraamd tekort van C 1,4 min, 
door OPOCK aangeleverd. Na de aanlevering hiervan hebben het college van B&W en de 
ambtelijke organisatie direct middels bestuurlijke overleggen sturing gegeven aan de 
totstandkoming van een herstelplan in meerjarig perspectief. Daarbij werd vanuit de 
gemeente tevens invulling gegeven aan de sturingsrol door middel van actieve monitoring 
op een spoedig herstel. 
Er is in deze periode zowel tussen de gemeentelijke afdelingen Financiën en Samenleving, 
evenals de intergemeentelijke samenwerking tussen Krimpen en Capelle, intensief 
opgetrokken. 

12. De gemeenteraden zijn in oktober 2010 (vertrouwelijk) geïnformeerd over de stand van 
zaken rondom de 'crisis' bij OPOCK en de voorgenomen acties. In mei 2011 wordt de raad 
(Capelle) opnieuw geïnformeerd en juni 2011 ligt een raadsvoorstel voor omtrent een 
bezuinigingsprogramma van OPOCK, hetgeen wordt vastgesteld door de raad (Capelle). In 
Krimpen besluit de raad in maart 2011 kennis te nemen van het Herstelplan van OPOCK en 
in september de hieruit volgende gewijzigde begroting 2011 goed te keuren. De politieke 
besluitvorming hieromtrent is bij Capelle en Krimpen derhalve niet op dezelfde wijze 
verlopen. 

13. In juni 2011 heeft de raad van Capelle de motie aangenomen omtrent de implementatie van 
de Wet Goed onderwijs, goed bestuur. Hierin wordt het bestuur van OPOCK meer op 
afstand gezet en nemen de gemeentelijke sturingsmogelijkheden af. Daarnaast heeft de 
raad, als aanvullende sturing, beschreven de functieprofielen/eisen voor toezichthouders en 
bestuurders goed te willen keuren. Zowel in Krimpen als in Capelle zijn in december 2012 
de gewijzigde statuten van OPOCK door de gemeenteraden vastgesteld. 

Deelvraag: Welke procedures en criteria worden gebruikt bij aanbesteding van gemeentelijke 
opdrachten? 

14. De gemeente kent een Kadernota Professioneel en Duurzaam inkopen van december 2011. 
Beschreven is dat de gemeente staat voor doelmatigheid, rechtmatigheid, integriteit en 
duurzaamheid als het inkopen. Voorts is vermeld dat het inkoopbeleid voorziet in de 
beleidsuitgangspunten voor de borging van professionele inkoopprocessen bij de 
gemeente. Tenslotte is vermeld dat alle medewerkers worden geacht binnen de kaders van 
deze nota te opereren. 

15. De 'kadernota professioneel en duurzaam inkopen' en de 'nota aanbestedingsbeleid TBK 
voor werken, diensten S leveringen (in de GWW sector)' geven de kaders voor inkoop en 
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aanbestedingen binnen de gemeente. Aldus besloten in september 2011 door het college 
en door de gemeenteraad bekrachtigd eind 2011. 

16. De 'nota aanbestedingsbeleid TBK voor werken, diensten 8L leveringen (in de GWW sector)' 
wordt in de praktijk alleen gebruikt bij aanbestedingen die door het Technisch Bureau 
Krimpenerwaard (TBK) worden uitgevoerd. 

17. De kadernota moet nog worden gewijzigd naar aanleiding van de Aan bested ingswet 2012. 
De inkoopcoördinator verwacht dat deze aanpassingen in de zomer van 2013 gereed zullen 
zijn. 

18. De vier genoemde doelstellingen (doelmatigheid, rechtmatigheid, integriteit en 
duurzaamheid) zijn allen uitgewerkt. De punten waarlangs deze zijn uitgewerkt zijn: 

a. Doelmatigheid 
i. Stimuleren van marktwerking. De gemeente beoordeelt haar (potentiële) 

leveranciers op de prijs en kwaliteit waarbij elementen als duurzaamheid, 
innoverend vermogen, betrouwbaarheid, levensduurkosten en een 
klantgerichte service een rol spelen. 

ii. Laagste integrale kosten (Total cost of ownership,TCO). De gemeente streeft 
naar de laagste integrale kosten. 

iii. Synergievoordelen door bundeling. De gemeente streeft zoveel mogelijk 
naar bundeling van productengroepen/inkooppakketten zodat per 
leverancier zoveel mogelijk schaalvoordeel kan worden behaald. 

iv. Uniforme inkoopprocessen. De gemeente wil alle facetten van de 
inkoopfunctie op uniforme, professionele en verantwoorde wijze uitvoeren. 

v. Samenwerking met andere gemeenten. De gemeente wil optimaal gebruik 
maken van de inkoopervaring en deskundigheid van omliggende 
gemeenten. 

b. Rechtmatigheid 
i. Gelijke behandeling. Uitgangspunt is dat alle potentiële aanbieders gelijk 

worden behandeld in gelijke omstandigheden. 
ii. Transparantie. De gemeente streeft naar maximale transparantie zodat altijd 

helder is waarom, door wie, wanneer, welke overwegingen en argumenten 
hebben geleid tot het vaststellen van eisen, wensen en keuzes ten aanzien 
van de in te kopen levering, dienst of werk. 

iii. Proportionaliteit. De eisen die aan opdrachten worden gesteld moeten in 
verhouding staan tot de behoefte. 

c. Integriteit. Hierbij omschrijft de gemeente het samenspel tussen gedragsregels, 
gezond verstand en geweten ter waarborging van optimale integriteit. 

d. Duurzaamheid. 
i. Aanbesteden met aandacht voor milieu. 

ii. Duurzame leveranciers relatie/professioneel opdrachtgeverschap 
iii. Proactief contractmanagement 
iv. Sociaal-maatschappelijke taak 
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Deze doelstellingen zijn niet verder uitgewerkt in kritische prestatie-indicatoren (KPľs). 

19. De nota beschrijft dat de gemeente een gecoördineerde inkoopfunctie kent. Beschreven is: 
in een gecoördineerde inkooporganisatie wordt vanuit een centrale positie 
(inkoopcoördinaīor) sturing gegeven aan inkoopactiviteiten waarbij de inkoopcoördinator 

doorgaans de strategische en tactische inkoopactiviteiten uitvoert. Budgethouderschap is 

decentraal belegd bij de afdelingen en zij zijn daarbij inhoudelijk verantwoordelijk voor de 

eisen en wensen bij een aanbesteding en verantwoordelijk voor operationele 

inkoopactiviteiten. 

20. Uit de casestudy, waarin een aantal (onderhandse) aanbestedingen zijn doorgenomen met 

de inkoopcoördinator, blijkt dat de aanbesteding die volgens de Kadernota Professioneel 

en Duurzaam inkopen dient te worden uitgevoerd ook daadwerkelijk zo is uitgevoerd. 

Andere bestudeerde aanbestedingen lopen nog (huisvesting) of passen gezien het aard 

(onderhandse aanbesteding) niet binnen de Kadernota. 

Deelvragen: Welke procedures en criteria hanteert de gemeente bij de toerekeningsystematiek van 

indirecte kosten? En welke inzichten levert een vergelijking van de toerekeningsystematiek van 

indirecte kosten zoals toegepast in beide gemeenten? 

21. Gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert een kostentoerekeningssystematiek waarin per 

soort kostenpost een verdeelsleutel wordt bepaald. Zo worden de volgende verdeelsleutels 

gehanteerd binnen de gemeente, op basis van: 

» Aantal fte (facilitaire zaken, DIV, juridische zaken, financiën en control) 

* Vierkante meters (huisvesting) 

» Aantal personen (ICT, P&O) 

22. Er is hierbij sprake van een relatief 'platte' kostenverdeíingsmethodiek waarin geen rekening 

wordt gehouden met het aantal bestede uren voor een specifieke taak of product. 

Opgemerkt dient te worden dat er in bepaalde gevallen geen indirecte kosten worden 

doorberekend op het moment dat een bepaalde dienst niet van toepassing is. Zo worden er 

bijvoorbeeld geen kosten voor DIV doorberekend aan het zwembad. Bij het zwembad wordt 

er ook met minder 'personen' gerekend voor ICT, mede gezien het feit dat alleen de 

administratie bij het zwembad gebruik maakt van deze diensten. 

Anderzijds worden voor andere diensten zoals financiën en juridische zaken wel evenveel 

kosten doorberekend, zonder dat in beeld in hoeverre er dezelfde hoeveelheid uren aan 

worden besteed. 

23. De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hanteren verschillende 

methoden. De methoden van Capelle en Krimpen sluiten op hoofdlijnen op elkaar aan, 
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echter wordt er bij Capelle een meer gedetailleerde berekening gemaakt van het aantal fte 
dat activiteiten uitvoert op de werkzaamheden ten behoeve van een bepaald product. 
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3. Onderbouwing 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de onderbouwing van de bevindingen en conclusies uit 
het vorige hoofdstuk. 

3.2 Uitkomsten documentenstudie en interviews 

Het onderzoek met betrekking tot de aanbestedingen is gericht op het aanbestedingsbeleid en 
proces van de gemeente. In dit onderdeel van het onderzoek hebben wij ons op twee zaken gericht: 

1. Het aanbestedingsbeleid van de gemeente; 

2. Casestudy van Europese aanbestedingen en onderhandse inkooptrajecten. 

Onderzoeksvraag 

Welke procedures en criteria worden gebruikt bij aanbesteding van gemeentelijke opdrachten en in 
hoeverre kunnen zij bijdragen aan de processen van sturing in de gemeente? 

Er is een kadernota professioneel en duurzaam inkopen. Tegelijkertijd zijn er wettelijke 
ontwikkelingen die resulteren in een nieuwe aan bested ingswet die in april 2013 is ingegaan. De 
gemeente Krimpen heeft hierop nog geen nieuw inkoopbeleid ontwikkeld. 

3.2.1 Aanbestedingsbeleid 

De 'kadernota professioneel en duurzaam inkopen' (2012) en de 'nota aanbestedingsbeleid TBK 
voor werken, diensten S leveringen (in de GWW sector)' (2008) geven de kaders voor inkoop en 
aanbestedingen binnen de gemeente. 

Kader nota 

In de inleiding van de kadernota staat waar de gemeente betreffende inkoop voor staat: 

"De gemeente staat voor professioneel en duurzaam inkopen. Hiermee wordt bedoeld dat het 
streeft naar integer en betrouwbaar opdrachtgeverschap, waarbij rechtmatig wordt ingekocht, 
leveranciers eerlijke en gelijke kansen worden geboden en daarbij commerciële voordelen 
gemaximaliseerd worden met optimale prijs/kwaliteitverhouding" 

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden bij gecoördineerde inkoop 

Budgethouders (de zes afdelingshoofden) zijn verantwoordelijk voor het initiëren van 
aanbestedingen en het verstrekken van opdrachten aan leveranciers. Daarnaast wordt de 
budgethouder ook verantwoordelijk geacht voor het beheren en managen van contracten. In de 
praktijk betekent dit: 

Bewaken dat de leverancier levert wat hij/zij heeft toegezegd; 
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De leverancier blijven prikkelen zodat deze continu zoekt naar verbeteringen en 
vernieuwingen; 

Structurele contacten onderhouden met de interne gebruikers van het contract en het 
verzamelen van ervaringen en signalen over de prestaties van de leverancier; 

- Vastleggen van leveranciersprestaties, acties/verbeterplannen. 

Budgethouders zijn verantwoordelijk voor inkoop t.b.v. eigen bedrijfsproces: 

Initiëren inkooptrajecten (aanbestedingskalender); 

Leveren materiedeskundigheid, en indien aanwezig: inkoopproces deskundigheid; 

- Treden op als opdrachtgever; 

Beschikken over inkoopbudget; 

Begroten behoefte inkoopadvies/aanbestedingsbegeleiding. 

Contracteigenaarschap: 

Eén afdelingshoofd treedt op als contracteigenaar en vertegenwoordigt de 
budgethouders, wordt hierbij ondersteund door inkoopcoördinatie; de toewijzing van de 
portefeuille vind plaats op basis van hoogste mate van materiedeskundigheid, of hoogte 
van financiële uitgaven; 

Contractmanagement en contractbeheer wordt ondersteund/gefaciliteėrd door 
inkoopcoördi natie. 

De inkoopcoördinatoľ wordt verplicht betrokken bij aanbestedingen/ offerteaanvragen boven ê 
50.000 (diensten en leveringen) of C 150.000 (werken) en neemt de strategische en tactische 
inkoopacīiviteiten op zich: 

Verzekeren rechtmatigheid en risicobeheersing; 

- Ondersteuning bij het realiseren van kostenbesparing d.m.v. coördinatie/ uitvoering van 

Europese aanbestedingen; 

Beheer van contractregistratie en scheppen van kaders voor goed contractmanagement; 

Opstellen, bewaken en actualiseren van kaders voor een professionele inkoopfunctie; 

Coördineren en bewaken van uniformiteit in de inkoopprocessen. 

De kadernota moet nog worden gewijzigd naar aanleiding van de Aanbestedingswet 2012. De 

inkoopcoördinator verwacht dat deze aanpassingen in de zomer van 2013 gereed zullen zijn. 
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Nota aanbestedingsbeleid TBK 

Het Technische Bureau in de Krimpenerwaard (TBK) is een gemeenschappelijke regeling waarin de 
gemeenten Krimpen aan den IJssel, Nederkerk, Ouderkerk en Bergambacht deelnemen. De 
gemeenten zijn formeel de aanbestedende partij, TBK is de uitvoerende partij van de door de 
gemeente opgedragen projecten. 

In de nota aanbestedingsbeleid TBK wordt nader ingegaan op de verschillende 
aanbested i ngsvorm e n: 

» Prijsaanbieding; 

» Onderhandse aanbesteding; 

* Raamovereenkomsten; 

* Europese aanbesteding. 

De nota aanbestedingsbeleid TBK legt de nadruk op het aanbesteden van werken en op diensten 
en leveringen die met de werken samenhangen. Deze nota wordt dan ook niet gebruikt voor 
aanbestedingen die niet door TBK worden uitgevoerd. Van de aanbestedingsstrategieën boven in 
de nota vastgestelde drempelbedragen kan slechts worden afgeweken in overleg met de 
inkoopcoördinator. 

Daarnaast moeten in het aanbestedingsdossier van werken moeten minimaal de volgende 
documenten worden aangetroffen: 

1. De startnotitie aanbesteding 

2. De collegebesluiten 

3. Het definitieve bestek 

4. De offerteaanvraag 

5. De officiële publicatie of advertentie 

6. De nota van inlichtingen 

7. Het proces verbaal van aanbesteding 

8. Uitwerking selectiecriteria en gunningcriteria 

9. De gunningsbrief 

10. De gegunde offerte 

11. Het ondertekende contract 

12. Overige correspondentie 

13. Proces verbaal van oplevering 

48630 12 



3.2.2 Beleid 

in onderstaande tabel toetsen wij het aanbestedingsbeleid aan het vastgestelde normenkader voor 
dit onderzoek: 

Befeid Worm betraältì (nöjŕm s ja}? 

ín het beieid staat verwoord welke rollen de verschillende entiteiten binnen 
de gemeente hebben (wie stelt het op, wie stelt het vast, wie voert het uit, 
wie ziet toe op naleving?). 

Ja 

Er zijn doelstellingen voor dit beleid vastgesteld. Ja 

In het beleid is de wijze van evaluatie opgenomen. Nee 

Eenduidig is vastgelegd op welke wijze dit beleid bijdraagt aan 
doelstellingen op het gebied van (uitbestede) taken. 

Ja 

Deze doelstellingen zijn concreet en meetbaar. Nee 

Er kan op deze doelstellingen worden gestuurd. Soms 

Dit beleid is actueel1 en vastgesteld door de raad. Nee 

Dit beleid is consistent, samenhangend en niet tegenstrijdig. Ja 

Dit beleid is helder, begrijpelijk en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. Ja 

Zoals in de vorige paragraaf is besproken zijn de kaders voor inkoop vastgesteld in een kadernota. 
De rollen zijn in deze kadernota vastgelegd en ook de doelstellingen van de inkoopfunctie komen 
hierin duidelijk naar voren. De doelstellingen zijn echter erg breed gedefinieerd en zijn moeilijk 
meetbaar, er zijn geen KPľs vastgelegd. 

3.2.3 Casestudy Europese aanbestedingen en onderhandse inkooptrajecten 

In 2012 heeft de gemeente een onderzoek laten uitvoeren met betrekking tot het inkoopproces. In 
dit onderzoek zijn verschillende aanpassingen aangeraden, waaronder het aannemen van een 
vaste inkoopadviseur en het vaststellen van een inkoopbeleid. Nu de inkoopadviseur pas sinds 
medio 2012 in dienst is en het inkoopbeleid ook toen pas is vastgesteld, zijn er nog niet veel 
aanbestedingen volgens deze procedure uitgevoerd. 

We hebben er daarom voor gekozen de cases in een gesprek met de inkoopadviseur door te 
nemen. Het gaat om de volgende cases: 

1 Wij definiëren actueel als maximaal 4 jaar oud. 
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* Europese aanbesteding voor schoonmaak; 

* Europese aanbesteding voor huisvesting (loopt nog); 

» Meervoudig onderhandse procedure voor inhuur derden (schaal 1-9). 

Hierbij is de aanbesteding voor huisvesting een wat atypische aanbesteding, omdat hierbij een 
procedure voor onderhandeling wordt gevolgd. De gemeente kan daarbij de kaders stellen, maar 
omdat met marktpartijen onderhandeld wordt over de uitvoering en de prijs, is de uitkomst voor de 
gemeente onzekerder dan bij een 'normale' aanbesteding. Bovendien loopt de 
aanbestedingsprocedure nog, dus kan er over de uitkomst nog niets gezegd worden. 

Uit de cases blijkt dat voor de start van iedere aanbesteding een advies aan het college wordt 
voorgelegd. Het advies is slechts informerend van aard en gaat niet diep in op de materie van de 
aanbesteding. De rest van de procedure, tot de gunning, verloopt op ambtelijk niveau. 

Bij het uitvoeren van de aanbesteding wordt veel aandacht besteed aan enkele doelstellingen die 
de gemeente met betrekking tot inkoop heeft vastgesteld op het gebied van sociaal beleid, milieu, 
contractbeheer en een duurzame leveranciers relatie. 

Voor de schoonmaak aanbesteding geldt dat in het contract meetmomenten zijn ingebouwd. Een 
extern bureau zal op deze momenten de dienstverlening evalueren. Afhankelijk van de uitkomsten 
kan de leverancier een waarschuwing krijgen, boetes en kan uiteindelijk het contract worden 
ontbonden. Ook de inkoopcoördinator heeft jaarlijks contact over de contracten, waardoor meer grip 
ontstaat. 

3-2.4 Overeenkomst 

De overeenkomst (voor wat betreft schoonmaak) is getoetst aan het normenkader. Hiernavolgend is 
dit inzichtelijk gemaakt: 

Overeenkomst Norm behatóä (norm ^ ja)? 

De gemeente heeft inzichtelijk welke kosten (indicatief) zijn gemoeid met de 
taak voorafgaand aan uit/aanbesteding. 

Ja 

De gemeente heeft voorafgaand aan de overeenkomst alternatieven 
overwogen (en zo ja welke?}. 

Ja 

De gemeente heeft de beoogde doelstellingen of kwaliteitsniveaus voor de 
uitbesteding beschreven. 

Ja 

Er is vastgelegd op welke manier de gemeente invloed heeft op de 
uitvoering. 

Ja 

Tussen de gemeente en opdrachtnemer zijn prestatieafspraken opgesteld. Ja 

Deze prestatieafspraken zijn meetbaar. Ja 
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Deze prestatieafspraken worden bijgesteld ais de actualiteit dit vraagt. Ja 

Deze prestatieafspraken zijn eenduidig en niet voor meerdere interpretaties 
vatbaar. 

Ja 

Deze prestatieafspraken zijn congruent met het beleid van de gemeenten. Ja 

inzake de uitvoering is vastgesteld hoe en met welke frequentie wordt 
gerapporteerd en geëvaíueerd. 

Ja 

Alleen de aanbesteding voor schoonmaakwerkzaamheden is in het stadium dat de overeenkomst 
kan worden beoordeeld. De aanbesteding is opgesteld door een gespecialiseerd bureau. Aan de 
normen met betrekking tot de overeenkomst is voldaan. 

3.3 Casestudy bibliotheek 

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben een subsidierelatie met 
de Bibliotheek aan den IJssel. De Bibliotheek aan den IJssel biedt naar eigen zeggen een platform 
voor persoonlijke ontwikkeling, waar mensen elkaar ontmoeten en informatie vinden en delen. 

Tijdens de interviews met zowel de gemeenten als de bibliotheek is naar voren gekomen dat er 
zowel in formele als in informele zin sprake is van veelvuldig contact. Dit uit zich in reguliere 
overleggen bij de jaarlijkse beschikking en de evaluatie, zowel op ambtelijk als op politiek niveau. 

De bibliotheek is in zoverre zelfsturend te noemen dat het gaat over het eigen beleid en de 
uitvoering. De gemeente is met name sturend in de rol van kaderstelling, dat zijn uitwerking heeft in 
het vastleggen van prestatieafspraken en monitoring gedurende een aantal vaste momenten ín het 
subsidieproces (te weten bij de verlening van de beschikking en de jaarlijkse evaluatie van de 
prestatieafspraken). 

Kijkend naar de verantwoordingsdocumenten zoals vastgesteld in het subsidiebeleid dan worden er 
jaarlijks documenten aangeleverd om prestaties te meten. Uit de subsidieovereenkomst 2013 blijkt 
dat de gemeente gedetailleerde prestatieafspraken mee geeft. Zo zijn in de overeenkomst voor 
2013 de volgende afspraken met betrekking tot de basistaken opgenomen: 

m Aantal bibliotheekpassen: 4.800 

« Aantal bibliotheekpassen instellingen: 32 

« Aantal uitleningen (inclusief verlengingen internet): 180.000 

* Aantal openingsuren per week (inclusief inlichtingenbureau): 25 

* Gebruik van website aantal hits verdeelsleutel Capelle/Krimpen: 230.000 

« Bereik van bibliotheek instructies en begeleiden van bezoekers 

« Beschikbaar stellen van leskisten 
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* Groepsbezoeken basisonderwijs 

* Groepsbezoeken voortgezet onderwijs 

» In het bezit van een collectie média (grafisch en digitaal) voor zowel jeugd als volwassenen 
die voldoet aan de specifieke belangstelling van de Krïmpense bevolking 

« Aantal leesbevorderingsprojecten voor de jeugd in de bibliotheek zelf: 3 

* Aantal bezoekers van de bibliotheek: 90.000 

* Kwaliteit van de verblijfsfunctie: 7 

Tot nu toe heeft de bibliotheek jaarlijks de kwalitatieve prestaties behaald die zijn afgesproken. Het 
ís daarom in het kader van dit onderzoek niet mogelijk gebleken te toetsen op welke wijze sturing 
geeft indien de prestaties achter blijven. 

Met betrekking tot de bibliotheek heeft er zich in 2012 een situatie voorgedaan waaruit de 
aansturing vanuit de gemeente is aangesterkt, al dan niet gedwongen door financiële motieven. 
Aanleiding daarvoor was een dreigend tekort van ca. C 169.000,- op de begroting van de 
bibliotheek. 

De gemeente heeft bij monde van het college van B&W en de ambtelijke organisatie aangestuurd 
op een herstelplan. Gedurende deze periode is er intensief contact geweest tussen beide 
organisaties. Richting de bibliotheek zijn in deze periode tevens de volgende verantwoordingsregels 
meegegeven: 

1. Uiterlijk voor het einde van ieder kwartaal rapporteert de instelling schriftelijk over de 
voortgang van diens herstelplan om tekorten weg te werken; 

2. Uiterlijk 1 maart 2013 dient de instelling een financieel meerjarenperspectief tot en met 2015 
in waaruit de (financiële) continuïteit van dienstverlening blijkt; 

3. Uiterlijk 1 september 2013 dient de instelling een schriftelijke tussenrapportage over het 
resultaat per 1 juli 2013 van de hierboven genoemde activiteiten en prestaties in. 

4. Uiterlijk op 1 april 2014 dienen de volgende bescheiden te worden ingediend: 

a. een overzicht van de in 2013 gerealiseerde activiteiten/prestaties; 

b. het formulier met de gerealiseerde kengetallen 2013; 

c. een overzicht van de kosten per activiteiťprestatie; 

d. een inhoudelijke beoordeling van de vraag in hoeverre is voldaan aan de in 
deze beschikking vastgelegde activiteiten/prestaties; 

e. de jaarrekening per 31 december 2013; 

f. de balans per 31 december 2013 met toelichting; 
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g. een accountantsverklaring overeenkomstig artikelen 18.4 van de 
subsidieverordening Welzijn 2004 inclusief 1 e wijziging; 

h. de risico parag raaf; 

i. een instelling met een eigen accommodatie: het voortschrijdend meerjarig 
onderhoudsplan. 

De gemeenten Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel hebben ook rondom het dossier 
met betrekking tot de bibliotheek onderling contact gehad over de wijze van herstel, de 
bezuinigingen en de wijze van monitoring. Daarin zijn geen duidelijke verschillen in aansturing 
waarneembaar vanuit dit onderzoek. 
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3.4 Casestudy Stichting Openbaar Primair Onderwijs 

ín deze paragraaf gaan wij in op de positie van primair onderwijs binnen een gemeente, en daarbij 
de gemeenten Krimpen aan den IJssel en Capelle aan den IJssel specifiek. Getracht wordt tevens 
om vanuit een procesreconstructie van de bestuurlijke crisis in het primair onderwijs te achterhalen 
op welke wijze de gemeenten sturing geven op dit vlak. 

Primair onderwijs 

Nederland kent in het primair onderwijs een stelsel dat bestaat uit openbare scholen en bijzondere 
scholen (duaal onderwijsstelsel). Openbare scholen zijn voor iedereen toegankelijk. Het onderwijs 
op openbare scholen is niet gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging Bijzondere 
scholen mogen leerlingen en docenten om principiële redenen weigeren. Openbare scholen zijn 
voor ieder kind en elke docent toegankelijk. Volgens artikel 23 van de Grondwet moeten in elke 
gemeente genoeg openbare basisscholen zijn. Als dit niet zo is, moet de overheid ervoor zorgen dat 
kinderen op een andere manier openbaar onderwijs krijgen. 

Voor het bijzondere onderwijs spitst de verantwoordelijkheid van de gemeente zich toe op het 
voorzien in voldoenden en kwalitatief goede huisvesting. In Capelle en Krimpen wordt het openbare 
onderwijs aangeboden door OPOCK. De gemeente kent ten aanzien van OPOCK grotere 
verantwoordelijkheden in vergelijking met aanbieders van bijzonder onderwijs zoals PCPO, de CSV, 
VVOGG of de RVKO, waar het in feite alleen gaat om huisvesting. 

In onderstaande gaan wij, gezien de grotere verantwoordelijkheid van de gemeente, met name in 
op de ontwikkelingen in het openbaar onderwijs. 

Ontwikkeling in onderwijs 

De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad voor het openbaar onderwijs splitst zich toe op de 
(grondwettelijke) zorgplicht om te voorzien in voldoende openbaar onderwijs2. Ook in geval van 
verzelfstandiging van het openbaar onderwijs blijft deze zorgplicht gelden. De gemeenteraad kent 
hierbij de volgende taken en bevoegdheden: 

» Het besluiten over opheffing van de openbare school (of nevenvestiging); 
« Het goedkeuren van de begroting en het instemmen met de jaarrekening; 
» Het benoemen van de bestuursleden van de stichting openbaar onderwijs; 
* Verslag doen van de staat van het openbaar onderwijs, waarbij aandacht wordt besteed aan 

de wezenskenmerken van het openbaar onderwijs: de algemene toegankelijkheid, 
algemene benoembaarheid en actieve pluriformiteit; 

» Het voorzien in het bestuur van de openbare scholen als het schoolbestuur haar taken 
ernstig verwaarloost of handelt in strijd met de wet; 

» Het instemmen met een statutenwijziging. 

2 Bron: Openbaar onderwijs en de gemeente, VOS ABB en VNG, 2012 
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De wetgever heeft het toetsingskader van de gemeenteraad bij het goedkeuren van de begroting 
wei beperkt. Een gemeenteraad kan zijn goedkeuring aan een begroting slechts onthouden 
vanwege 1) strijd met de wet en 2) strijd met het algemeen belang (waarin begrepen het financiële 
belang van de gemeente). 

Het gemeentelijke toetsingskader is niet gericht op de kwaliteit van het onderwijs (taak van de 
Inspectie van het Onderwijs) of het doelmatig en rechtmatig inzetten van middelen (taak DUO stelt 
jaarlijks het controleprotocol voor accountants op). 

De gemeente kent een zorgplicht voor het primair onderwijs (opgenomen in de Wet Primair 
Onderwijs, Afdeling 3, artikelen 92 t/m 112). Deze wet geeft de gemeente verantwoordelijkheid voor 
voldoende en goede huisvesting. Voor alle overige zaken is het schoolbestuur zelf verantwoordelijk 
(het schoolbestuur is het bevoegd gezag). 

Op 1 augustus 2010 is de Wet goed onderwijs, goed bestuur in werking getreden. Met deze wet is 
elk schoolbestuur verplicht om in zijn organisatie een scheiding aan te brengen tussen a. de 
functies van bestuur en b. intem toezicht, om via een systeem van 'checks and balances' te 
bewerkstelligen dat kwaliteit en integriteit van het bestuur worden versterkt. Dat is belangrijk om dat 
de rijksoverheid veel taken en bevoegdheden aan schoolbesturen heeft overgedragen en 
onderwijsinstellingen en besturen gemiddeld een grotere schaal hebben aangenomen. 
Schoolbesturen zijn vrij in de keuze van de vorm van deze functiescheiding. 

Financiering primair onderwijs3 

De financiële situatie van het primair onderwijs was in de gemeenten een nadrukkelijk 
gespreksonderwerp. Om die reden geven wij enige achter over de financiering van het onderwijs. 

In het basisonderwijs ontvangen schoolbesturen 1 budget voor personele en materiële kosten: de 
lumpsum. Daarnaast ontvangen ze sinds 1 augustus 2012 een extra bedrag om de prestaties van 
leraren en leerlingen te vergroten. 

Personeelskosten basisonderwijs 

De lumpsumbedragen voor personeelskosten worden berekend op basis van het aantal leerlingen 
dat de school op 1 oktober van het voorgaande jaar telde. De lumpsum houdt er rekening mee dat 
ouder personeel meestal meer verdient dan jonger personeel. Daarvoor wordt de zogenoemde 
gewogen gemiddelde leeftijd (GGL) in de lumpsum meegenomen. 

Materiële kosten basisonderwijs 

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bepaalt de vergoedingen voor 
materiële kosten in het basisonderwijs aan de hand van programma's van eisen (pve's). Hierin staat 
op welke materiële voorzieningen en de bijbehorende bedragen de vergoedingen zijn gebaseerd. 
Het gaat onder andere om de afschrijvingstermijn van meubilair, maar ook om schoonmaakkosten 
of onderhoud aan het gebouw. 

3 Bron: rijksoverheid.nl 
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De materiële vergoeding wordt elk jaar aangepast aan de prijsontwikkelingen. Een extern bureau 

evalueert eens in de 5 jaar de vergoeding. Dit is wettelijk voorgeschreven. De evaluatie kan er toe 

leiden dat de vergoedingen opnieuw worden vastgesteld. 

In 2010 is de lumpsum voor het primair onderwijs geëvalueerd. Hieruit blijkt dat scholen en 

schoolbesturen er tevreden over zijn. Maar de lumpsum voldoet nog niet aan alle verwachtingen. Zo 

beschikken nog niet alle besturen over voldoende kennis en vaardigheden op het terrein van het 

financieel management. Daarom zal in cursussen en opleidingen voor schoolbestuurders, 

schoolleiders en vertegenwoordigers in de medezeggenschap ook aandacht worden besteed aan 

financieel management. 

Schoolbesturen mogen zelf beslissen waar zij het overheidsgeld dat zij ontvangen aan uitgeven. 

Wel moeten zij zich daarbij houden aan de wettelijke regels: 

De Wet op het Primair onderwijs (artikel 148) geeft aan waaraan het geld voor personeels- en 

materiële kosten kan worden besteed. Voor het voortgezet onderwijs is dit vastgelegd in artikel 99 

van de Wet op het Voortgezet Onderwijs. 

Ook zijn er regels voor schoolbesturen voor het beleggen en belenen van overheidsgeld. Deze 

regels zijn opgenomen in de regeling 'Beleggen en belenen door instellingen voor onderzoek en 

onderwijs 2010'. Schoolbesturen mogen bijvoorbeeld alleen beleggen zonder veel risico's. 

Schoolbesturen moeten zelf een inschatting maken van de financiële risico's van hun beleid. Een 

school moet zich bijvoorbeeld afvragen of het verantwoord is om een extra leraar aan te stellen 

terwijl de verwachting is dat het aantal leerlingen daalt. 

Steeds meer schoolbesturen brengen in kaart welke risico's ze lopen en berekenen hoeveel geld ze 

daarvoor nodig hebben. Ze maken risicoprofielen, waarmee ook ouders, leraren en andere 

betrokkenen beter kunnen beoordelen hoe schoolbesturen het geld hebben besteed. 

Bevoegdheden in managemenĩstaĩuut scholen 

Een schoolbestuur moet vastleggen wie welke bevoegdheden heeft als het gaat om de besteding 

van het overheidsgeld. Bijvoorbeeld over welke geldzaken het bestuur of de schooldirecteur zelf 

mag beslissen en welke hij moet voorleggen aan een medezeggenschapsraad. Deze zaken zijn 

vastgelegd in een managementstatuuī. Het managementstaīuut moet in elk schoolgebouw ter 

inzage liggen. 

Toezicht op financieel beleid scholen 

Het geld dat schoolbesturen krijgen moet de kwaliteit van het onderwijs ten goede komen. Scholen 

moeten hier jaarlijks verantwoording over afleggen in een openbaar jaarverslag. Daarnaast 

controleert de Inspectie van het Onderwijs of scholen het geld dat zij krijgen op een juiste manier 

besteden. 

Bestuur en toezicht 

Sinds 1 augustus 2010 geldt voor het onderwijs de wet Goed onderwijs, goed bestuur. Als gevolg 

hiervan moet het bevoegd van een school een scheiding aanbrengen tussen bestuur en toezicht. 
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Hiervoor is een aantal modellen gangbaar, te weten het mandaat- of delegatiemodel, scheiding van 
de rollen binnen het bestuur of een Raad van Toezichtmodel. Zowel PCPO als OPOCK hebben 
voor het Raad van Toezicht model gekozen. In dit model ligt het bevoegd gezag bij het college van 
Bestuur en is de Raad van Toezicht het intern toezichthoudende orgaan. 

De Raad van Toezicht fungeert hierbij als werkgever voor het bestuur. De raad van toezicht 
benoemt, schorst en ontslaat de bestuursleden en bepaalt de rechtspositie en de bezoldiging. 
Daarnaast heeft het bestuur voor besluiten over begroting, jaarverslag (en jaarrekening) en 
strategisch meerjarenplan de goedkeuring van de Raad van Toezicht nodig. 

Om te voorkomen dat er spanning ontstaat tussen de twee toezichthouders (Raad van Toezicht en 
gemeenteraad) heeft de wet bepaald dat bij invoering van het Raad van Toezichtmodel enkele 
bevoegdheden verschuiven van de gemeenteraad naar de Raad van Toezicht. Dit gaat om: 

* Benoeming van de bestuursleden 
* Goedkeuring van de begroting en het jaarverslag 

In de literatuur is ook beschreven dat er soms bij gemeenteraden terughoudendheid kan zijn ten 
opzichte van het RvT model omdat de gemeenteraad de begroting niet meer hoeft goed te keuren. 
Hierbij wordt opgemerkt dat de gemeenteraad in dat geval afspraken kan maken met het 
schoolbestuur over hoe de financiële positie gevolgd kan worden. Bijvoorbeeld door periodiek 
overleg over de conceptbegrotíng of de gemeenteraad een zienswijze te laten geven op de 
conceptbegroting. Het schoolbestuur moet die zienswijze wegen alvorens de begroting op te stellen 
en ook achteraf motiveren wat er met de zienswijze is gedaan. 

Financiële ontwikkelingen 

De sturing van de gemeente van het primair onderwijs kan nader worden geduid door de financiële 
geschiedenis van OPOCK te bestuderen. De financiële resultaten van OPOCK hebben, tijdelijk, 
geleid tot een intensieve relatie tussen de gemeenten Capelle en Krimpen enerzijds en OPOCK 
anderzijds. Onderstaand laat de rekenkamercommissie op hoofdlijnen zien hoe dit proces is 
verlopen. 

In februari 2010 werd de begroting van OPOCK, met een geraamd tekort van C 1,4 min, door 
OPOCK aangeleverd. Op 9 juni 2010 werd de jaarrekening 2009 aangeleverd met een tekort van C 
776.000. 

Op 9 juni 2010 vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen beide gemeenten en OPOCK waarin wordt 
gesproken over de zorgelijke financiële situatie. De oorzaak hiervan ligt in investeringen in het 
behouden van personeel en gedane investeringen. Vanuit beide gemeenten worden toelichtingen 
gevraagd op de financiële situatie waarvan OPOCK toezegt die te zullen leveren. 

In een brief van het college aan de gemeenteraad van Krimpen van 20 oktober 2010 wordt een 
schets gegeven van het proces tot dan toe; op 19 oktober 2010 is de gemeenteraad van Capelle 
door middel van een nagenoeg gelijk luidende brief geïnformeerd. In de brief aan de gemeenteraad 
is onder meer opgenomen: 
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Op 28 juni werd de aanvullende informatie door het bestuur van OPOCK aangeleverd. Deze 
informatie kwam niet overeen met de toezeggingen die het bestuur had gedaan zoals bleek uit de 
ambtelijke analyse. 

Om die reden is op 26 juli ambtelijk met klem gevraagd om een marap over het eerste half jaar van 
2010 met spoed te overleggen zodat inzichtelijk kon worden gemaakt of de getroffen maatregelen ai 
in het eerste half jaar effect soneerden. Na een aantal herinneringen is de gevraagde marap op 28 
september 2010 door het bestuur van OPOCK aangeleverd. Uit deze marap blijkt dat het geraamde 
tekort [...] oploopt naar ë 1,6 miljoen, exclusief een aantal onzekerheden. [...] op 13 oktober 2010 is 
weer overleg geweest tussen de beide ponefeuiliehouders over de vraag op welke wijze de 
gesignaleerde grote problemen bij OPOCK aangepakt dienen te worden. 

Verder wordt beschreven dat er op 12 november wederom overleg tussen beide portefeuillehouders 
en bestuur van OPOCK zal plaatsvinden. Om die reden, zo is beschreven, hebben beide raden de 
jaarstukken nog niet ter goedkeuring of vaststelling aangeboden gekregen. Eerst dient het bestuur 
van OPOCK aan te geven hoe en wanneer er een gezonde situatie zal zijn. 

Voorafgaand aan het bestuurlijk overleg vindt er op 9 november ambtelijk vooroverleg plaats tussen 
beide gemeenten en vertegenwoordiging van OPOCK. Uit het verslag hiervan blijkt dat 'OPOCK 
inmiddels adequaat optreedt'. Tevens is door OPOCK vermeld dat de begroting in 2013 en 2014 
weer een negatief zal laten zien. Hierbij is ambtelijk aangegeven 'dit meerjarenbeeid voor beide 
gemeenten absoluut onaanvaardbaar is en tot grote commotie zal leiden tijdens het bestuurlijk 
overleg. De indruk bij beide gemeentebesturen is nu gewekt dat het bestuur niet adequaat optreedt 
en/of niet doordrongen is van de situatie'. ín het verslag is vervolgens te lezen dat kort na de 
vergadering een stuk is ontvangen dat aangeeft op welke wijze de begroting van 2012 sluitend 
wordt gemaakt. 

In het bestuurlijk overleg van 9 november (beide wethouders en bestuur OPOCK aanwezig) ligt een 
begroting voor die vanaf 2013 een negatief resultaat laat zien. Hierover wordt vermeld 'De heer Van 
Sluis (wethouder red.) is de mening toegedaan, dat de door het bestuur van OPOCK aangeleverde 
antwoorden de problemen niet zullen oplossen. De begroting dient jaarlijks sluitend te zijn. Voons 
dient een risicoparagraaf te worden opgenomen, waarmee de onzekere factoren worden ingeboekt.' 
Er wordt afgesproken dat OPOCK 'eind volgende week' zal terugkoppelen over hoe te komen tot 
gewijzigde cijfers. De wethouder van Capelle vraagt om adequate en tijdige informatie bij het niet 
behalen van de afgesproken levering. 

Op 7 januari vindt er bestuurlijk overleg plaats tussen beide gemeenten en OPOCK. In dit overleg 
vermeldt de voorzitter van OPOCK dat de situatie erger is dan verwacht en dat er aanvullende 
maatregelen nodig zijn. OPOCK beschrijft vervolgens welke maatregelen mogelijk zijn. De 
wethouder van Capelle vraagt waarom er niet eerder is ingegrepen als het probleem er al lag sinds 
2009. Hij zegt dat het bestuur van OPOCK pas de verantwoordelijkheid heeft genomen toen de 
gemeenten aan bel trokken. De wethouder van Krimpen van onderschrijft dit en wijst op de grote 
tekorten van OPOCK en het nog niet aanbieden van de begroting 2011 aan de raden. 

De voorzitter en penningmeester van OPOCK spreken hier hun verbazing over uit. De wethouder 
van Capelle merkt hierbij op dat een raad een begroting niet zal goedkeuren zonder positief 
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meerjarenbeeld. Uit het verslag blijkt dat OPOCK op 25 november 2010 een begroting voor 2011 
heeft vastgesteld, maar dat deze zal moeten worden aangevuld met een pakket van ombuigingen. 
Hierover is vermeld 'ļ...J maar de gemeenten willen alle informatie hebben die op basis van de 
bestuursbesluiten van 25 november 2010 is te geven, op 21 januari 2011 willen de gemeenten de 
informatie hebben op grond van de bestuursbesluiten van 20 januari 2011. Voorts willen de 
gemeenten een dusdanig contact met OPOCK, dat zij niet voor verrassingen komen te staan'. 

Op 4 mei 2011 stuurt het college van Capelle informatie aan de gemeenteraad over 'de 
mogelijkheden van sancties op basis van de statuten tegen het bestuur van de Stichting Openbaar 
Primair Onderwijs Capelle/Krimpen (OPOCK). Juridisch zijn drie vragen aan de orde: 

1. wat kunnen de raden formeel doen met de Jaarstukken 2009 en 2010 en 

2. wat zijn de eventuele consequenties voor het bestuur van OPOCK en welke bevoegdheden heeft 
de raad dan wel het college daarbij; 

3. zijn er andere wettelijke mogelijkheden die kunnen leiden tot aansprakelijkheidstelling van het 
bestuur Van OPOCK.' 

Uit de toelichting op deze vragen blijkt op hoofdlijnen dat de raden de jaarstukken niet kunnen 
goedkeuren, dat vervolgens de accountant dan geen goedkeurende verklaring kan afleggen en dat 
dat vervolgens de bevoorschotting vanuit het Rijk in gevaar kan brengen hetgeen OPOCK verder in 
financiële problemen brengt. Uit het antwoord op vraag 2 blijkt dat het bevoegd gezag van de 
scholen reeds in 2006 is overgedragen aan de stichting en daarmee op afstand van de raden staat. 
In geval van ernstige verwaarlozing kunnen raden besluiten tot ontbinding van de stichting. Uit de 
wetshistorie blijkt echter, zo wordt vermeld, dat daar niet snel sprake van zal zijn. Tenslotte wordt 
vermeld dat een aansprakelijkheidsstelling pas in beeld komt op het moment dat er sprake is van 
faillissement. 

Op 9 mei 2011 heeft de raad van Capelle een motie aangenomen waarin zij het college verzoekt 

a. Het bestuur van de stichting OPOCK op de hoogte te stellen van het gebrek aan vertrouwen 
dat de raad in haar functioneren heeft 

b. Zoveel mogelijk te bevorderen dat door middel van een rooster van aftreden binnen een 
periode van anderhalf jaar het gehele bestuur is vervangen 

c. Er op aan te dringen bij het bestuur van de stichting OPOCK dat op korte termijn een 
nieuwe nota Herstel van Balans wordt opgesteld, die gebaseerd is op aantoonbaar reële 
verwachtingen en de gevolgen voor de leerlingen zo klein mogelijk zijn 

d. Aan het bestuur van OPOCK kenbaar te maken dat raad zijn goedkeuring op de 
jaarrekening 2009 en de begrotingen 2010 en 2011 pas zal geven, nadat aan de 
voorwaarden zoals gesteld bij B. en C. is voldaan. 

Voorts wordt in mei door een aantal fracties in de raad van Capelle vragen gesteld over OPOCK 
aan het college. Deze vragen hebben met name betrekking op het moment dat het college 
beschikte over het eindrapport van het herstelplan en de momenten waarop het college beschikte 
over de begroting van OPOCK en het moment waarop het college deze heeft doorgestuurd naar de 
gemeenteraad. 
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Op 27 en 28 juni doet het college van Capelle een voorstel aan de raad aangaande OPOCK. In dit 

voorstel beschreven dat de door OPOCK genomen en voorgenomen maatregelen voldoende basis 

bieden voor goedkeuring. Er wordt geschreven over een 'realistisch uitgewerkt 

bezuinigingsprogramma'. Over de jaarrekening 2010 wordt vermeld dat financieel deskundigen van 

beide gemeenten concluderen dat deze goed aansluit bij de begroting 2010. Tevens is vermeld dat 

de wethouder in overleg met het bestuur van 18 mei 2011 'de gevoelens van de raad krachtig heeft 

weergegeven'. De raad besluit hierop kennis te nemen van het door OPOCK aangeboden nota 

Herstel van Balans en het Eindadvies Herstel van Balans, inclusief erratum. Tevens besluit de raad 

de jaarrekening 2009 en 2010 goed te keuren (met een tekort van respectievelijk circa C 777.000 en 

6 433.000) en de begroting 2010, begroting 2011 en gewijzigde begroting 2011 goed te keuren (met 

een tekort van respectievelijk C 1.419.000, C 880.000 en nogmaals C 880.000. Daar wordt OPOCK 

verplicht vier maal per jaar, volgens vaste data, een managementrapportage inclusief herstel monitor 

en stand van zaken over risico's op te leveren. 

Eerder dat jaar, op 31 maart 2011, heeft de gemeenteraad van Krimpen reeds besloten om de 

jaarrekening 2009 en begrotingen 2010 en 2011 goed te keuren. 

'Goed onderwijs, goed bestuur' in Capelle en Krimpen 

De twee grootste onderwijsaanbieders in Capelle en Krimpen zijn de stichtingen OPOCK en PCPO. 

Relatie gemeente en openbaar onderwijs 

Zoals eerder omschreven komt de relatie tussen onderwijs en gemeente het sterkt bij het openbare 

onderwijs. De veranderde verhoudingen zijn zichtbaar in het besturingsmodel van OPOCK. 

In de statuten
4

 (van januari 2013) van de stichting OPOCK is beschreven dat de stichting een 

college van bestuur kent en een Raad van Toezicht kent. De RvT benoemt de bestuurders. De RvT 

wordt benoemd door de gemeenteraden. 

8. Bij de vervulling van hun taken eīì bevoegdheden richten de leden van de 

Raad van Toezicht zich naar het doei en het belang van de stichting, de 

scholen en het belang van de samenleving, mede begrepen het belang van 

de gemeenteraden om íe voorzien in voldoende openbaar onderwijs en de 

algemene toegankelijkheid van het openbaar onderwijs. 

Het ìs niet mogelijk om als lid van de Raad van Toezicht op enigerlei wijze verbonden te zijn met 

een andere relevante organisatie. Beschreven is: 

4

 Akte van statutenwijziging OPOCK, januari 2013, Notariskantoor Stigter 
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1. Personen in dienst van de stichting, kunnen geen līd de Raad van Toezicht 

zijn, 

2- Het lidmaatschap van hei College van Bestuur of de Raad van Toezicht īs 

onverenigbaar met: 

a. het lidmaatschap van een medezeggenschapsraad die onder het 

stichtingsbestuur valt; 

b. een bestuursfunctie bij het bijzonder onderwijs in de gemeente; 

c. een dienstbetrekking bij de stichting (uitgezonderd College van Bestuur); 

d. een aanstelling bij de gemeente; 

e. het partnerschap van een persoon in dienstbetrekking bij de stichting; 

f. het gezinsiidmaaíschap van een persoon in dienstbetrekking bij de 

stichting; 

g. het lidmaatschap van de gemeenteraden of van het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeenten. 

h. het lidmaatschap van het (decentraal) georganiseerd overleg van de 

vakbondsdelegatie van de stichting. 

In de gemeenteraad van Krimpen is de statutenwijziging op 13 december 2012 in de gemeenteraad 

aan de orde gekomen waarna de gemeenteraad hiermee heeft ingestemd. In dit raadsvoorstel is de 

relatie tussen gemeente en onderwijs beschreven. Hierbij is beschreven dat raadsleden angstig zijn 

om in de toekomst weer voor financiële problemen te worden gesteld. Hierover is opgenomen: 

Daartoe wordt de raad in de statuten de mogelijkheid geboden om binnen een termijn van zes 

weken een zienswijze op de ontwerpbegroting kenbaar te maken aan de RvT. Voorts zal een 

convenant worden opgesteld waarin staat over welke onderwerpen de gemeenteraad en de RvT 

jaarlijks met elkaar in gesprek gaan in het kader van de verslaglegging over de wezenskenmerken 

en staat van het openbaar onderwijs. Dit convenant wordt in het komende voorjaar in overleg met 

de gemeenten opgesteld en samen met de jaarrekening 2012 aan de raad voorgelegd (vóór het 

zomerreces). 

Tevens is expliciet gemaakt welke bevoegdheden de gemeenteraad heeft. Hierover is opgenomen: 

Uw raad houdt bevoegdheden op de volgende onderdelen: 

Artikel 8, lid 6 d, voor opheffing van een school, lid 6 k, voor het vaststellen, wijzigen of intrekken 

van de statuten en lid 61, voor juridische fusie, juridische splitsing en ontbinding van de stichting is 

goedkeuring van de gemeenteraad nodig. 

Artikel 11, lid 2 en 3, de leden van de RvT worden benoemd door de gemeenteraden, op basis van 

vooraf door de gemeenteraad goedgekeurde profielschetsen. 

Artikel 12, lid 6, gelegenheid tot het kenbaar maken van een zienswijze van de gemeenteraden op 

(meerjaren)begroting, jaarverslag en strategisch meerjarenplan. 

Artikel 15, lid 1, leden van de RvT kunnen door gemeenteraad worden ontslagen, en lid 5, een 

geschorst lid kan zich verantwoorden jegens de gemeenteraad. 

Artikel 19, lid 1, CvB brengt jaarlijks met de jaarrekening verslag uit omtrent, middels een 

convenant, nog nader te bepalen onderwerpen. 
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Artikel 19, lid 2, gemeenteraad kan bij ernstige verwaarlozing door CvB zelf voorzien in bestuur van 
de scholen en zo nodig de stichting ontbinden. De gemeenteraden bieden aan RvT de gelegenheid 
in overleg te treden. 

Artikel 19, lid 3, gemeenteraad kan bestuur zelf weer ter hand nemen of overdragen aan een 
andere rechtspersoon. 

Artikel 21, lid 1, CvB is alleen met goedkeuring van RvT en gemeenteraad bevoegd statuten te 
wijzigen (zie ook artikel 8, lid 6k). 

Artikel 21, lid 5, het bepaalde in dit artikel geldt ook voor het besluit tot juridische fusie of juridische 
splitsing (zie ook artikel 8, lid 61). 

Op 27 en 28 juni 2011 heeft de gemeenteraad van Capelle de motie aangenomen 'Implementatie 
Wet Goed Bestuur Stichting OPOCK'. Hierin verzoekt de raad het college: 

» Bij de voorbereiding van het goedkeuringsbesluit van de gemeenteraad met betrekking tot 
de statutenwijziging van de stichting OPOCK erop toe te zien dat de wordt gehandeld 
conform de doelstelling van de Wet 'goed onderwijs, goed bestuur', waarbij het wenselijk 
wordt geacht in de statuten onder meer een bepaling op te nemen waarin aan de 
gemeenteraden van Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel de bevoegdheid 
wordt toegekend de functieprofieien/functie-eisen voor de toezichthouders en bestuurders 
goed te keuren; 

» Daarbij in het bijzonder toe te zien op de op te stellen nieuwe functieprofieien/functie-eisen 
voor de toezichthouders en de bestuurders onder het nieuwe wettelijke regime; 

» Te bevorderen dat de benoeming van de door genoemde gemeenteraden te benoemen 
toezichthouders (en de bestuurders, indien gekozen wordt vooreen toezichthoudend 
bestuur) zal plaatsvinden voor 1 januari 2012. 

Op 4 juli heeft OPOCK met een brief aan het college van Capelle gereageerd op de door de raad 
aangenomen motie 'Implementatie Wet goed onderwijs, goed bestuur OPOCK'. In de brief geeft 
OPOCK hoe zij hieraan uitwerking geeft. 

Casus PCPO 

In de gemeenten Capelle en Krimpen is eveneens het Protestants Christelijk Primair Onderwijs 
werkzaam. Op 15 mei 2012 heeft de directeur-bestuurder van PCPO5 een brief gestuurd aan de 
portefeuillehouder waarin is geschreven: De stichting zit wegens aanhoudende bezuinigingen en 
teveel structurele formatie in erg zwaar weer, waardoor op korte termijn de liquiditeit onder druk 
komt te staan. Op het moment zit de stichting midden in een grootschalige bezuinigingsoperatie. 
Het doei van deze bezuinigingsoperatie is in één klap terug te gaan naar het bekostigingsniveau. 
Waarbij er een evenwicht is in de baten en lasten. Zoals overeengekomen in ons overleg van 7 mei 

jl. stuur ik hierbij een concept notitie waarbij er een aantal scenario's zijn uitgewerkt voor een 

5 Brief van directeur-bestuurder aan wethouder Hofstra, Krimpen aan den IJssel, 15 mei 2012 
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liquiditeitsgarantiesteilĩng vanuit de gemeente Krimpen. In de scenario's is te lezen dat de 

liquiditeitsgarantstelüng een bandbreedte kent van ê 500.000 tot C 900.000. 

De portefeuillehouder van Capelle heeft de raad, in de vorm van een collegebrief, op 27 april reeds 

geïnformeerd. In de brief wordt de financiële situatie gerapporteerd, de verantwoordelijkheid van de 

gemeente wordt benoemd en wordt overleg met het schoolbestuur aangekondigd. Op 1 juni 

rapporteert de portefeuillehouder dat in het overleg de bestuurder heeft gevraagd om een financiële 

garantstelling. In de collegebrief is beschreven dat de gemeente hierin in beginsel geen 

verantwoordelijkheid heeft maar pas een definitief standpunt zal innemen als er een formeel 

verzoek is ontvangen. 

In het college van Krimpen is een voorstel van gelijke strekking aan de orde geweest. Het college 

heeft op 31 juli 2012 conform dit voorstel besloten. Dit besluit behelst mede een brief van 6 

augustus 2012
6

 waarin de gemeente Krimpen reageert, mede namens de gemeente Capelle. Hierin 

schrijft de gemeente dat de stichting verantwoordelijk is voor het financiële beleid en dat de 

gemeente in beginsel niet positief staat tegenover een garantstelling, maar dat een definitief 

standpunt pas zal worden ingenomen na een formeel verzoek. Voorts wordt verwezen naar een 

email van PCPO van 19 juli dat door de ingezette bezuinigingen en afspraken met de GMR het 

acute liquiditeitsgevaar is geweken. 

Op 11 januari 2013 is een collegebrief in Capelle beschreven dat de financiële situatie van PCPO, 

als gevolg van genomen maatregelen, sterk is verbeterd. Gevolg hiervan is dat er geen formeel 

verzoek zal komen voor een garantstelling. 

Sturing onderwijs aan de hand van normenkader 

Het normenkader voor dit onderzoek is verdeeld in drie onderdelen; te weten beleid, overeenkomst 

en uitvoering. De delen beleid en overeenkomst zijn voor het onderwijs minder relevant aangezien 

het beleid feitelijk in de wet is omschreven en van een overeenkomst geen sprake is (dit is 

bijvoorbeeld bij welzijn wel het geval). Voor het onderzoek is wel relevant het deel uitvoering te 

analyseren. Het normenkader hiertoe ziet er als volgt uit. 

Uitvoering Norm behaald (norm = ja)? 

1. De rapportages worden door de opdrachtnemer op de 

afgesproken tijd en wijze aangeleverd. 
Na interventie door gemeente 

2. Op basis van de rapportages kan worden vastgesteld of de 
Ja 

opdrachtnemer haar doelstellingen heeft gerealiseerd. 
Ja 

3. Er is sprake van een resultaat/effectmeting. Ja 

6

 Brief aan PCPO van directeur Samenleving Krimpen aan den IJssel, 6 augustus 2012 
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4. De resultaten zijn objectief vastgesteld. Ja 

5. Opdrachtgever en opdrachtnemer voeren gezamenlijk een 
evaluatie van de samenwerking uit, bespreken de resultaten 
gezamenlijk en bepalen verbeteracties. 

Ja 

6. Er is voldaan aan de oorspronkelijke doelstellingen van de 
gemeenten (bijvoorbeeld ten aanzien van kostenverlaging). 

Ja 

7. De raad wordt in de gelegenheid gesteld de kaders met 
betrekking tot het te voeren beleid vast te stellen (de algemene 
kaders en de financiële kaders). 

Ja 

8. De raad wordt door middel van de reguliere planning- en 
controlcyclus (P&C-cyclus) van relevante ontwikkelingen en 
afwijkingen zodanig op de hoogte gehouden dat zij, voor zover 
het de bevoegdheid van de raad betreft, tijdig kan bijsturen. 

Ja 

9. De raad wordt actief, tijdig en adequaat betrokken bij relevante 
afwijkingen van de vastgestelde kaders. 

Ja 

Over punt 1 kan gesteld worden dat dit ten tijde van de financiële crisis niet het geval was. In 
bestuurlijke verslagen lezen we terug dat OPOCK herhaaldelijk niet slaagde de financiële 
documenten op tijd aan te leveren. Samen met het vaststellen van het Herstelplan zijn expliciete 
termijnen afgesproken waarop OPOCK de financiële informatie moet aanleveren. Uit de gesprekken 
blijkt dat OPOCK zich houdt aan deze termijnen. 

Op basis van de rapportages, ook die uit het verleden, is vast te stellen of de doelstellingen gehaald 
werden. Daar waar dit in het verleden niet het geval, is dit, zo blijkt uit de gesprekken u wel het 
geval. 

De resultaat/effect meting in termen van financiële situatie van OPOCK vindt plaats waarbij er 
tevens sprake is van objectief vastgestelde normen. 

Norm 5 gaat over de vraag of opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk een evaluatie uitvoeren 
van de samenwerking. Uit de gesprekken blijkt dat er frequent gesprekken van dien aard gevoerd 
worden. 

Eveneens kan gesteld wordt dat voldaan wordt aan de oorspronkelijke doelstellingen van 
kostenreducties door OPOCK. 

Norm 7 gaat om de vraag of de raad in de gelegenheid ís gesteld de algemene en financiële kaders 
vast te stellen. Dat hebben ze reeds gedaan en naar aanleiding van goedkeuren Herstelplan en Wet 
goed onderwijs, goed bestuur nogmaals. 

Norm 8 gaat over het op de hoogte houden van de raad door middel van de reguliere planning en 
controlcyclus. Op basis van documenten constateren wíj dat dit heeft plaats gevonden, waarbij 
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relevant is te vermelden dat ten aanzien van de sturing van het primair onderwijs het college in 

eerste instantie aan zet is. 

Norm 9 gaat over dat de raad actief, tijdig en adequaat wordt betrokken bij relevante afwijkingen van 

de vaststelde kaders. De ontwikkelingen die zich voor en rond de zomer van 2010 hebben 

voorgedaan zijn in oktober 2010 aan de raad gemeld. Voorts is de raad in 2011 eveneens 

geïnformeerd. Gezien het feit dat de aard en tempo van de ontwikkelingen daarmee adequaat is 

gemeld aan de raad is voldaan de norm. 

3.5 Kostentoere kenī ngssystematiek 

In hei kader van dit onderzoek is gevraagd te kijken naar de verschillende wijzen waarop de 

gemeenten omgaan met de kostentoerekeningssystematiek van indirecte kosten, en de interne 

toerekening. 

Gemeente Krimpen aan den IJssel hanteert een kostentoerekeningssystematiek waarin per soort 

kostenpost een verdeelsleutel wordt bepaald. Zo worden de volgende verdeelsleutels gehanteerd 

binnen de gemeente, op basis van: 

» Aantal fte (facilitaire zaken, DIV, juridische zaken, financiën en control) 

* Vierkante meters (huisvesting) 

» Aantal personen (ICT, P&O) 

Om een simpel voorbeeld te geven is onderstaande berekening opgenomen: 

De totale kosten voor P&O binnen de gemeente zijn C 1.875.232,-. De kosten voor P&O worden 

binnen de gemeente verdeeld via het aantal personen. 

De gehele organisatie bestaat uit 231 personen. De afdeling ruimte bestaat uit 43 personen. 

De totale kosten voor P&O die aan de afdeling Ruimte worden toegerekend zijn dan ook: 

(1.875.2321231) * 43 = C 349.069,-

Er is hierbij sprake van een relatief 'platte' kostenverdelingsmethodiek waarin geen rekening wordt 

gehouden met het aantal bestede uren voor een specifieke taak of product. 

Opgemerkt dient te worden dat er in bepaalde gevallen geen indirecte kosten worden doorberekend 

op het moment dat een bepaalde dienst niet van toepassing is. Zo worden er bijvoorbeeld geen 

kosten doorberekend aan het zwembad voor DIV. Bij het zwembad wordt er ook met minder 

'personen' gerekend voor ICT, mede gezien het feit dat alleen de administratie bij het zwembad 

gebruik maakt van deze diensten. Anderzijds worden voor andere diensten zoals financiën en 

juridische zaken wel evenveel kosten doorberekend, zonder dat in beeld in hoeverre er dezelfde 

hoeveelheid uren aan worden besteed. 
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Naar aanleiding van eerder gestelde vragen loopt er momenteel een onderzoek naar alternatieve 
wijzen waarop indirecte kosten kunnen worden toegerekend. Eind 2012 hoopt de organisatie het 
onderzoek af te ronden. 

Algemeen beeld naar aanleiding van de gehanteerde methoden bij beide gemeenten 

Op basis van het onderzoek constateren wij dat de methodiek die wordt gehanteerd bij Capelle aan 
den IJssel meer in detail onderzoekt waar de kosten voor overhead worden doorbelast, en daardoor 
op een meer gedetailleerde wijze kosten toerekent. 
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Berenschot 

Bijlage 1 

Normenkader 



Beleid 

Beleid Norm behaald (norm = ja)? 

De gemeente heeft beleid opgesteld over de sturingsrelatie met externe 

partijen, als mede inzake het toerekenen van indirecte kosten. 

De gemeente heeft geëxpliciteerd wat verstaan wordt onder een regierol 

(indien van toepassing). 

Daarbij is minimaal gedifferentieerd naar sterk sturend, op hoofdlijnen, in 

coproductie of faciliterend en is invulling gegeven aan deze begrippen. 

Dit beleid is gedifferentieerd naar gelang de juridische relaīìe. 

In het beleid staat verwoord welke rollen de verschillende entiteiten binnen 

de gemeente hebben (wie stelt het op, wie stelt het vast, wie voert het uit, 

wie ziet toe op naleving?). 

Ten aanzien van het doorbelasten van indirecte kosten is opgenomen op 

basis van welke grondslag dit gebeurt en op welke wijze de prijs tot stand 

komt. 

Er zijn doelstellingen voor dit beleid vastgesteld. 

In het beleid is de wijze van evaluatie opgenomen. 

Eenduidig is vastgelegd op welke wijze dit beleid bijdraagt aan 

doelstellingen op het gebied van (uitbestede) taken. 

Deze doelstellingen zijn concreet en meetbaar. 

Er kan op deze doelstellingen worden gestuurd. 

Dit beleid is actueel
7

 en vastgesteld door de raad. 

Dit beleid is consistent, samenhangend en niet tegenstrijdig. 

Dit beleid is helder, begrijpelijk en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. 

7

 Wij definiëren actueel als maximaal 4 jaar oud. 



Overeenkomst 

Overeenkomst Norm behaald (ųorm = jãf)? 

De gemeente heeft inzichtelijk welke kosten (indicatief) zijn gemoeid met de 
taak voorafgaand aan uit/aanbesteding. 

De gemeente heeft voorafgaand aan de overeenkomst alternatieven 
overwogen (en zo ja welke?). 

De gemeente heeft de beoogde doelstellingen of kwaliteitsniveaus voor de 
uitbesteding beschreven. 

Er is vastgelegd op welke manier de gemeente invloed heeft op de 
uitvoering. 

Tussen de gemeente en opdrachtnemer zijn prestatieafspraken opgesteld. 

Deze prestatieafspraken zijn meetbaar. 

Deze prestatieafspraken worden bijgesteld als de actualiteit dit vraagt. 

Dit beleid is eenduidig en niet voor meerdere interpretaties vatbaar. 

Dit beleid is congruent meī het beleid van de gemeenten. 

Inzake de uitvoering is vastgesteld hoe en met welke frequentie wordt 

gerapporteerd en geëvalueerd. 



Uitvoering 

Uifftòering Norm behaald (norm s ja|? 

De rapportages worden door de opdrachtnemer op de afgesproken tijd 
en wijze aangeleverd. 

Op basis van de rapportages kan worden vastgesteld of opdrachtnemer 
haar doelstellingen heeft gerealiseerd. 

Er is sprake van een resultaat/effectmeting. 

De resultaten zijn objectief vastgesteld. 

Opdrachtgever en opdrachtnemer voeren gezamenlijk een evaluatie 
van de samenwerking uit, bespreken de resultaten gezamenlijk en 
bepalen verbeteracties. 

Er is voldaan aan de oorspronkelijke doelstellingen van de gemeenten 
(bijvoorbeeld ten aanzien van kostenverlaging). 

De raad wordt in de gelegenheid gesteld de kaders met betrekking tot 
het te voeren beleid vast te stellen (de algemene kaders en de 
financiële kaders). 

De raad wordt door middel van de reguliere planning- en controlcyclus 
(P&C-cyclus) van relevante ontwikkelingen en afwijkingen zodanig op 
de hoogte gehouden dat zij, voor zover het de bevoegdheid van de 
raad betreft, tijdig kan bijsturen. 

De raad wordt actief, tijdig en adequaat betrokken bij relevante 
afwijkingen van de vastgestelde kaders. 



Bijlage 2 

Overzicht van ontvangen documenten 



Overzicht ontvangen documenten 

Krimpen aan den IJssel 

invulschema's subsidie 2010 

» Sjabloon 
* Bibliotheek verlenging 
« Cotext 
- DJW plus 
» FlexusJeugdplein opvoed stp 
» FlexusJeugdplein SMW 
» JJMH 
» Kwadraad AMW, BBK en PJK 
» Kwadraat GC 
» Kwadraat PJK 
* Lucertis 
» Meldpunt 
« Ref pszl 
» Streekmuseum def 
* Streekmuseum verlenging 
* Streekmuseum 
* Vaststelling FlexusJeugdplein 
* Vaststelling FlexusJeugdplein opvoed 
* Vaststelling FlexusJeugdplein SMW 
« Vaststelling IJssel en Rotte 
* Vaststelling Lucertis 
* Vaststelling Madelief 
» Vaststelling Ref plz 
» Vaststelling Via Futura 
» Vaststelling Vierstroom JGZ pr zorg 
» Vaststelling Vierstroom JGZ preventief jeugdbeleid 
« Vaststelling Vierstroom JGZ uniform jgz 
» Vaststelling Vierstroom JGZ W E 
« Vaststelling Vluchtheuvel SMW 
« Vierstroom JGZ .pr zorg 
« Vierstroom JGZ uniform jgz pr zorg 
* Vierstroom JGZ uniform jgz 
« Vierstroom pr voorlichting 
« Vierstroom Prev jeugdbeleid 
» Vierstroom W E 
» Vluchtheuvel SMW 



Invulschema's subsidie 2011 

« Bibliotheek 
« CJG Rijnmond JGZ 0-4 
» CJG Rijnmond JGZ 4-19 
» CJG Rijnmond w e en ekd 
* Context 
» FlexusJeugdplein gc 
» FlexusJeugdplein Opv.ond. 
» FlexusJeugdplein SMW 
* JJMH 
» Kwadraad AMW, BBK en PJK 
» Kwadraat AMW-BBK (ingevuld) 
» Kwadraad GC 
* Kwadraad PJK 
« Lucertis 
» Madelief pszl uitvpr 
» Meldpunt (ingevuld) 
* Meldpunt 
« RADAR 
* Ref pszl uitvpr 
» Streekmuseum 
» Via Futura uitvpr 
» Vierstroom pren voorl 
» Vluchtheuvel SMW 

Invulschema's subsidie 2012 

* Bibliotheek 
» CJGJncĶJGZ 
» Context 
» FlexusJeugdplein gc 
» FlexusJeugdplein Opv.ond. 
» FlexusJeugdplein SMW 
* JJMH 
* Kwadraad AMW, BBK en PJK 
» Kwadraad AMW-BBK (ingevuld) 
* Kwadraad AMW-BBK-JHV (ingevuld) 
» Kwadraad GC 
« Kwadraad PJK 
* Lucertis 
« Madelief 
» Meldpunt 
« RADAR 



* Ref pszl 
* Streekmuseum 
» Via Futura 
* Vierstroom pren voorl 
« Vluchtheuvel SMW 

Overig subsidie 

» Aanvraag nadere informatie FlexusJeugdplein 2010 
» Aanvraag nadere informatie Kwadraat 2010 
« Aanvraag nadere informatie Lucertis 2010 
» Advies vaststelling 2010 LOK 
« Advies vaststelling 2010 
» Bijlage 1 Vast te stellen erkenningsubsidies 2010 
» Bijlage 2 Uitwerking vastte stellen erkenningssubsidies 2010 
* Advies erkenningsubsidie 2010 
* Advies erkenningsubsidie Door inspanning Uitspanning 2010 
» Bijlage 1 Lijst erkenningsubsidies 2010 
» Bijlage 1 uitwerking erkenningsubsidies Door Inspanning Uitspanning 2010 
* Bijlage 2 Uitwerking erkenningsubsidies 2010 
« Advies vaststelling 2011 
* Bijlage 1 Vastte stellen erkenningsubsidies 2011 
» Bijlage 2 Uitwerking vast te stellen erkenningsubsidies 2011 
« Advies verlening 2011 
» Uitwerking erkenningsubsidies 2011 bijlage 1 versie 2 
» Uitwerking erkenningsubsidies 2011 bijlage 2 versie 2 
» Advies verlening projectsubsidie Future en Schilderswijk 2012 
* Advies verlening 2012 
» Uitwerking erkenningsubsidie 2012 bijlage 1 versie 2 
« Uitwerking erkenningsubsidie 2012 bijlage 2 versie 2 
* Uitwerking erkenningsubsidie 2012 bijlage 3 
« Adv verlening 2012 1 e tranche 
« Adv verlening 2012 2 e tranche 
» Adv verlening 2012 3 e tranche 
» Adv verlening 2012 JJMH voorlopig 
« Advies subsidievaststelling RADAR 2010 
» Advies vaststelling - 2 e tranche (kwadraad) 2010 
« Advies vaststelling 1 e tranche 2011 
« Advies vaststelling 2 e tranche 2011 
» Advies vaststelling 2010 
* Advies verlening 1 e tranche 2011 (JJMH) 
« Advies verlening 2 e tranche 2010 
« Advies verlening 3 e tranche 2010 
» Advies verlening 2011 



» Schema subsidieprocedure 
« Subsidie afhandeling 
* Subsidieverlening 1 

* Hoofdstukken 2 tot en met 5 uit de beleidsregel subsidiering 2012 

Overige documenten 

« Begroting 2010-2013 
* Begroting 2011 - 2 0 1 4 
« Begroting 2012-2015 
» Controleverslag jaarrekening 2010 
» Controleverslag jaarrekening 2011 
» Intern controleplan 2011 
» Intern controleplan 2012 
» Intern controleplan 2013 
» Jaarstukken 2010 
» Jaarstukken 2011 
» Kadernota professioneel en duurzaam inkopen 
» Managementletter 2010 
» Managementletter 2011 
» Managementletter 2012 
» Najaarsnota 2010 
» Najaarsnota 2011 
» Najaarsnota 2012 
* Voorjaarsnota 2010 
« Voorjaarsnota 2011 
* - Voorjaarsnota 2012 
« ASV2007na1 e

- wi jz 
« ASV 2012 inclusief toelichting 
« Beleidsnota Samen verder Wmo 2012-2015 
» Aanbestedingsdocument Wmo hulpmiddelen 
» Beleidskader ASV 2008-2012 (versie mei 2009) 
» Nota volksgezondheid 2012-2015 
» Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs feb. 2009 
» Interne mails over procesgang rondom primair onderwijs 
* Collegevoorstel reorganisatie PCPO (ongedateerd) 
» Formatieplan stichting PCPO 2012-2015, 6 juni 2012 
» Reorganisatieplan stichting PCPO 2012-2015, 12 juni 2012, plus bijlagen 
» Begeleidend schrijven 'notitie waarborging liquiditeit stichting PCPO Capelle - Krimpen', door 

PCPO aan gemeente, 15 mei 2012 
» Brief Voortgang proces reorganisatie PCPO Capelle - Krimpen, door PCPO aan gemeente, 

21 juni 2012 
« Voorlopig standpunt gemeente Krimpen aan de IJssel, brief gemeente aan PCPO, 6 

augustus 2012 



« Verslag bestuurlijk overleg OPOCK d.d. 7 januari 2011 te Krimpen aan den IJssel 

* Aantekeningen Overleg met OPOCK, 8 april 2013 

« Concept statuten OPOCK, versie 1 oktober 2012 

» Raads Voorstel inzake statutenwijziging stichting Openbaar Primair Onderwijs Capelle en 

Krimpen aan den IJssel (OPOCK), 10/11 december 2012 

« Brief gemeente aan OPOCK, inzake Jaarrekening 2009, begrotingen 2010 en 2011 en nota 

Herstel van balans, 7 juni 2011 

» ADVIESNOTA AAN DE GEMEENTERAAD, inzake jaarstukken stichting OPOCK, 31 maart 

2011 

» Vergadering B&W, inzake begroting 2012 OPOCK, 30 oktober 2011 

» Diverse raadsīukken inzake OPOCK, 2011 

» Overzicht kostenplaatsen en hulpkostenpìaatsen 

» Overzicht (excel) kostenverd eel systematiek 

« Brief aan gemeenteraad, inzake begroting 2010 en jaarrekening 2009 Stichting OPOCK, 20 

oktober 2010 

» Aanbestedingsbeleid TBK 

» Aanbestedingsdossier Schoonmaak 

» Subsidieovereenkomst 2013 Bibliotheek aan den IJssel 

Capelle aan den IJssel 

» Voorjaarsnota 2010, 2011, 2012 

» Najaarsnota 2010, 2011, 2012 

« Jaarrekening 2010,2011 

» Managementletter 2010, 2011, 2012 

» Mandaatregeling 

» Coalitieakkoord 2010-2014 

» Programma-akkoord 2010, 2011, 2012, 2013 

» Bestuurskrachtmeting (2009) 

» Nota Inkoopbeleid 2009 

» Aanbestedingsprotocol 2009 en 2013 

« Inkoopbeleid 2013, conceptversie 2.0 

» Subsidieverordening Welzijn 2004 

« ACZ Beschikking 2010, 2011, 2012 

* Procesbeschrijving subsidies 

* Startnotitie Europese aanbesteding Welzijnswerk 

» Bijlage aanbesteding Welzijnswerk 

» Bestek aanbesteding Welzijnswerk 

» Programma van Eisen aanbesteding Welzijnswerk 

« Gunningscriìería aanbesteding Welzijnswerk 

» Selectiecriteria aanbesteding Welzijnswerk 

» Gunning aanbesteding Welzijnswerk 

* Volmachtbesluit burgemeester aanbesteding Welzijnswerk 

» Concept overeenkomst welzijnswerk 2013-2016 



» Procesformulier aanbesteding Welzijnswerk 
* Brief aan gehele welzijnswerk inzake gunning (10 juli 2012) 
* Financiële verordening (2009) 
« Gezondheidsnota 2012-2015 
* Kadenotitie muziekeducatie 2008 
» Visie en uitgangspunten Kunst en Cultuur 
* Strategisch huisvestingsplan primair onderwijs 2012-2029 
« Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs Capelle aan den IJssel 2012 
* Beleidsregels subsidies prestatiesport 
» Nota sportfonds 
« Notitie prestatiesport 
» Beschikking 2011, 2012, 2013 Bibliotheek 
« Behandelvoorstel Subsidieverlening 2011, Begroting 2013 en definitieve prestatieafspraken 

2013 Bibliotheek aan den IJssel (10 december 2012) 
» Raadsvoorstel Voorstel Inzake het goedkeuren van de Jaarrekening 2009, de Begroting 

2010, de Jaarrekening 2010, de Begroting 2011 en de gewijzigde Begroting 2011 van de 
Stichting OPOCK en het kennis nemen van de nota Herstel van Balans en het Eindadvies 
Herstel van Balans inclusief erratum, 20 juni 2011. 

* Collegebrief OPOCK, 4 mei 2011 
* Collegebrief OPOCK, 10 juni 2011 
» Doorberekening overhead Welzijn en Educatie aan product 14.01 Sport en sportieve 

recreatie 
* Statuten 2013 OPOCK 
» Verslagen bijeenkomst Onderwijsplatform, d.d. 29 juni 2011, 8 december 2010, 9 juni 2010, 

12 december 2012, 14 december 2011, 16 maart 2011,19 september 2012, 20 juni 2012, 
21 maart 2011,21 september 2011, 24 maart 2010, 26 januari 2010. 

» Voorstel tot het vaststellen van het geactualiseerde Integraal Huisvestingsplan 2010¬
2014, raad, 3 juni 2010 

« Bestedingsstrategie - Stappenplan om te komen tot een afweging tussen aanbesteden en 
subsidiëren; 

* Managementrapportage Buurtkracht 1e kwartaal 2013; 
» Collegebrief dd. 17 mei 2013; 
» Spendanalyse 2011. 
» Brief PvdA aan college, vragen art. 42 over OPOCK, 12 mei 2011 
» Brief D66 aan college, vragen art, 42 over OPOCK, 11 mei 2011 
* Antwoorden op vragen van PvdA, D66 en VVD 
« Raadsvoorstel benoeming bestuurslid OPOCK, 27/28 juni 2011 
» Motie Herstel van Balans OPOCK, 11 mei 2011 
» Coílegebrieven over PCPO, d.d. 27 april 2012, 1 juni 2012 en 11 januari 2013 
« Motie implementatie Wet Goed bestuur stichting OPOCK, d.d. 29 juni 2011 
« Brief PCPO aan college, 4 juli 2011 



« Interne documentatie over procesgang rond PCPO 
» Verslag bestuurlijk overleg OPOCK, 12 november 2010, 9 juni 2010 
» Brief OPOCK aan college over vertrek algemeen directeur, 15 oktober 2010 
» Voorstel inzake jaarrekening 2011 OPOCK, 17 september 

Inzage 

» Aanbestedingsdossier Welzijn Nieuwe Stijl; 
» Aanbestedingsdossier Kantoormeubilair; 
» Aanbestedingsdossier Drankautomaten; 
» Aanbestedingsdossier ICT licenties. 



Bijlage 3 

Overzicht van gesprekspartners 



De heer Boele Gemeentesecretaris 

De heer Prins Wethouder 

De heer Hofstra Wethouder 

De heer Heggelman Beleidsmedewerker 

De heer Kruithof Beleidsmedewerker 

De heer Haan Beleidsmedewerker 

De heer Baars Inkoopcoördinator 

De heer Karman Hoofd afdeling Financiën en Control 

De heer Peze Bestuurder OPOCK 

Mevrouw Polet Concerncontroller OPOCK 

Mevrouw Reijntjes Directeur Bibliotheek aan den IJssel 


