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Deel 1 Bestuurlijke Nota
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1 Onderzoeksverantwoording
1.1 / Aanleiding en afbakening
De gemeente Molenwaard bestaat nu drie jaar. Een goed moment om te evalueren. Wat hebben die drie
jaar opgeleverd? De rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de meerwaarde van het concept
Molenwaard Nabij. De Rekenkamer Molenwaard beoordeelt de toepassing van Molenwaard Nabij en zet
daarbij in op toetsing van de maatschappelijke meerwaarde van de gemeente Molenwaard voor de
gemeenschap Molenwaard. Daarbij heeft de rekenkamer nadrukkelijk oog voor het samenspel van ‘buiten’
en ‘binnen’ dat nodig is om op een effectieve manier
gemeente te kunnen zijn.
Het onderzoek is gericht op een evaluatie van Molenwaard
Nabij. De rekenkamer heeft een afbakening gemaakt. Van de
zes pijlers van Molenwaard Nabij heeft de rekenkamer er vier
onderzocht, namelijk ‘bestuursstijl’, ‘burgerparticipatie’,
‘dienstverlening’ en ‘anders werken’.
Om voldoende inzicht te bieden in de interactie en dynamiek
achter deze vier pijlers heeft de rekenkamer ook inhoudelijk
casusonderzoek gedaan. De casussen zijn: de
totstandkoming van de woonvisie (een beleidscasus), het
Trefpunt in Oud-Alblas (een casus over een maatschappelijke
voorziening) en het thuisbezorgen van documenten.1
De evaluatie van Molenwaard Nabij heeft dus
plaatsgevonden door vier pijlers en drie casussen te
bestuderen. Schematisch ziet dit er als volgt uit (zie hiernaast).
Ook in de tijd bezien heeft de rekenkamer een afbakening gemaakt. Het startpunt voor dit onderzoek was
2008, het jaar waarin besloten werd tot een ambtelijke fusie tussen de gemeenten Liesveld, NieuwLekkerland en Graafstroom. Dit was het begin van de uiteindelijke bestuurlijke fusie waaruit per 1 januari
2013 de gemeente Molenwaard is ontstaan. Reeds in 2008 werden de eerste stappen gezet naar het
dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij. Het grootste gedeelte van het onderzoek beslaat de periode
2013-heden. Dit is de periode waarin het concept Molenwaard Nabij in de nieuwe gemeente wordt
toegepast.

1.2 / Doelstelling en vraagstelling
Doelstelling
De doelstelling van het onderzoek luidt: de gemeenteraad van Molenwaard inzicht bieden in de mate waarin
belangrijke doelstellingen van Molenwaard Nabij zijn gerealiseerd en in de sterke en verbeterpunten voor
het effectieve handelen van de gemeente in de toekomst.

1

De keuze voor deze drie casussen is als volgt tot stand gekomen. ‘Wonen’ en ‘voorzieningen’ zijn maatschappelijke opgaven
uit de toekomstvisie Mijn Molenwaard 2010: samen vooruit. De casus van het thuisbezorgen van documenten sluit direct aan bij
de ambitie om publieksdienstverlening te vernieuwen.
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Vraagstelling:
De centrale vraag in dit onderzoek is:
In welke mate zijn belangrijke doelstellingen van Molenwaard Nabij gerealiseerd en wat zijn ten
aanzien van de vier pijlers ‘bestuursstijl’, ‘burgerparticipatie’, ‘dienstverlening’ en ‘anders werken’
sterke en verbeterpunten voor het effectief handelen van de gemeente?
Om de centrale vraag te beantwoorden zijn vijf deelvragen opgesteld, namelijk:
1 Wat waren de visie en de belangrijkste doelstellingen achter de vier pijlers ‘bestuursstijl’,
‘burgerparticipatie’, ‘dienstverlening’ en ‘anders werken’ van de nieuwe gemeente Molenwaard?
2 Hoe is binnen deze pijlers afzonderlijk invulling gegeven aan het uitvoeren van Molenwaard Nabij?
3 Hoe is in drie inhoudelijke casussen (‘wonen’, ‘voorzieningen’ en ‘dienstverlening’) en in de
samenhang van deze pijlers invulling gegeven aan het uitvoeren van Molenwaard Nabij?
4 In welke mate zijn belangrijke doelstellingen binnen de vier pijlers gerealiseerd?
5 Wat zijn op grond van het onderzoek de sterke en verbeterpunten voor het effectief handelen van de
gemeente?

1.3 / Onderzoekuitvoering en -methodiek
Op 28 april 2016 stuurde de rekenkamer de onderzoeksopzet voor dit onderzoek naar de gemeenteraad.
Het startgesprek vond plaats op 3 mei 2016. Tijdens dit startgesprek is het onderzoek toegelicht, zijn
werkafspraken gemaakt voor de uitvoering en is een eerste informatieverzoek neergelegd.
In de periode mei-september 2016 heeft de rekenkamer haar onderzoekwerkzaamheden verricht.
De rekenkamer heeft ten eerste documentenanalyse (deskresearch) uitgevoerd om de achtergrond van,
doelstellingen en visie, en verantwoording over Molenwaard Nabij in beeld te brengen. In bijlage 1 staan
schriftelijke bronnen benoemd. Ook zijn in het rapport zelf, waar nodig, bronvermeldingen ingevoegd.
Ten tweede zijn interviews uitgevoerd. Op 1 en 2 september zijn vijf telefonische interviews afgenomen. De
overige interviews waren face-to-face. Voor een duiding van de inhoudelijke casussen zijn zowel interne als
externe betrokkenen geïnterviewd. Over de pijlers is gesproken met betrokkenen binnen de gemeentelijke
organisatie. Op 5 september 2016 heeft er een sessie plaatsgevonden met het college, het MT en de
geïnterviewde interne betrokkenen. Deze sessie had deels tot doel om voorlopige bevindingen te delen,
maar vooral ook om verdiepend en aanvullend te spreken met de rekenkamer. In bijlage 1 staan alle
geïnterviewden genoemd.
Ten derde heeft de rekenkamer een enquête uitgezet onder de inwoners van de gemeente. Inwoners
hadden van woensdag 17 augustus tot en met woensdag 31 augustus de mogelijkheid een online vragenlijst
in te vullen (via www.panelmolenwaard.nl). Daarnaast is de tool Geo-Targeting ingezet. Met behulp van
Geo-Targeting kan de fysieke locatie van een internetgebruiker achterhaald worden, bijvoorbeeld aan de
hand van een IP-adres of de locatiegegevens van een mobiele telefoon. Op deze manier zijn inwoners
locatiegericht benaderd. In Molenwaard zijn inwoners benaderd via advertenties in de krant, op Facebook,
Nu.nl en de websites van de Telegraaf Media Groep.
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De online enquête is door 264 inwoners ingevuld. Respondenten met een postcode van buiten de gemeente
zijn niet meegenomen in het onderzoek. Mede aan de hand van het opgegeven e-mailadres is gecontroleerd
of men de vragenlijst niet meerdere malen heeft ingevuld. In navolging van het onderzoek van Tilburg
University zijn de onderzoeksresultaten gewogen op geslacht en daarbij ook op socio-demografische
huishoudprofielen (Mosaic). Op basis van de gemeten kenmerken zijn in het onderzoek alle typen inwoners
in Molenwaard bereikt. De groep inwoners die heeft deelgenomen aan de enquête is groot genoeg om de
uitkomsten van het onderzoek, met een foutmarge van 7%, te vertalen naar het algemene beeld binnen de
gemeente. Bij herhaling zal de grote lijn in de resultaten hetzelfde zijn.
Op dinsdag 6 september 2016 is de Nota van bevindingen voorgelegd voor ambtelijk wederhoor. Op 13
september 2016 ontving de rekenkamer de uitkomsten van de feitenverificatie. Vervolgens is het rapport
(Nota van bevindingen en bestuurlijke boodschap) aangeboden voor bestuurlijk hoor aan het college van
burgemeester en wethouders. Op 20 september 2016 ontving de rekenkamer de bestuurlijke reactie. Op 22
september 2016 bracht de rekenkamer haar eindrapport uit aan de gemeenteraad.

1.4 / Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit twee delen: de Bestuurlijke Nota en de Nota van bevindingen. De Bestuurlijke Nota
bestaat uit de onderzoeksverantwoording (hoofdstuk 1), de conclusies & aanbevelingen (hoofdstuk 2), de
bestuurlijke reactie van het college van B&W (hoofdstuk 3) en het eventuele nawoord van de rekenkamer
(hoofdstuk 4). De Nota van bevindingen bevat vijf hoofdstukken. In hoofdstuk 1 wordt ingegaan op de
totstandkoming van het dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij. In hoofdstuk 2 worden de vier
onderzochte pijlers behandeld. Hoofdstuk 3 gaat over de drie casussen. Tevens zijn drie bijlagen
toegevoegd.
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2 Centrale boodschap
2.1 / Inleiding
De rekenkamer beschouwt Molenwaard Nabij als een ambitieus en vernieuwend dienstverleningsconcept.
Het college heeft volgens de rekenkamer veel inzet gepleegd om de doelstellingen van Molenwaard Nabij te
realiseren. Deze waardering laat de rekenkamer tot uitdrukking komen in de eerste conclusie. Ook ziet de
rekenkamer verbeterpunten in de uitwerking en uitvoering van de ‘pijlers’ van Molenwaard Nabij. Deze zijn
verwoord in conclusie twee tot en met vijf. Op basis van de conclusies doet de rekenkamer vier
aanbevelingen waarmee beoogd wordt de gemeente verder te brengen in het duurzaam realiseren van de
doelstellingen van Molenwaard Nabij.

2.2 / Conclusies
1 Het dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij zit tussen de oren van de gemeentelijke
organisatie
Deze conclusie valt uiteen in twee deelconclusies:
1a. De rekenkamer concludeert dat vanaf het moment dat de gemeenten Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland ambtelijk en bestuurlijk gefuseerd zijn tot de gemeente Molenwaard, het college consequent
heeft gewerkt aan het verwezenlijken van de doelstellingen van Molenwaard Nabij. De ambitie van
Molenwaard is duidelijk herkenbaar in stukken van vóór de fusie, zoals ‘de visie op dienstverlening van De
Waard’ (2009). De raad en het college hebben de visie op het dienstverleningsconcept weten voort te zetten
in de verdere planvorming, zoals blijkt uit het ‘Plan van Aanpak Dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij’
(2012) en de Kadernota 2012-2015. Daarnaast heeft de rekenkamer de indruk dat het
dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij een ‘levend’ onderwerp is binnen de gehele gemeentelijke
organisatie. In de drie onderzochte casussen proefde de rekenkamer een enthousiaste betrokkenheid van
medewerkers om de doelstellingen praktijk te laten worden.
1b. Ook over de wijze waarop het college Molenwaard Nabij in uitvoering heeft gebracht is de rekenkamer
positief. Er lag een strakke projectmatige werkwijze ten grondslag aan de uitvoering van de ambities
waardoor het college consequent stappen heeft weten te zetten in de richting van de ambities. Dit ziet de
rekenkamer met name terug in de uitwerking en uitvoering van de pijlers ‘burgerparticipatie’,
‘dienstverlening’ en ‘anders werken’. Binnen die pijlers zijn veel kernelementen tot uitvoering gebracht zoals
het instellen van een bewonersplatform in de vorm van een klankborgroep, de realisatie van het
thuisbezorgen van documenten, werken zonder gemeentehuis en het aanbod van producten in de kernen.
Op het niveau van de vier onderzochte pijlers van Molenwaard Nabij komt de rekenkamer tot de volgende
conclusies:
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Pijler Bestuursstijl
2 Raad en college hebben onvoldoende in kaart gebracht wat Molenwaard Nabij vraagt van de stijl
van besturen
De doelen voor de pijler bestuursstijl kunnen samengevat worden als: het vinden van een nieuw primaat
voor de politiek (van partijpoliticus naar procesregisseur), een zichtbare vertegenwoordiging en het
meedoen en meebepalen door de maatschappelijke omgeving. De gemeenteraad en het college hebben
een aantal stappen gezet om de ambities tot uitvoering te brengen. Dit ziet de rekenkamer bijvoorbeeld in de
wijze waarop de woonvisie tot stand is gekomen: de raad liet zich informeren door experts in een
raadswerkgroep. Ook heeft de raad geëxperimenteerd met vergadervormen en is gekozen voor het
organiseren van raadsbijeenkomsten in de kernen (met uitzondering van de besluitvormende vergadering).
Een ander voorbeeld is een protocol dat is opgesteld om te bewerkstelligen dat in de voorbereiding van
besluitvormingsprocessen expliciet aandacht geschonken wordt aan het maatschappelijk belang en de
maatschappelijke aanleiding van het betreffende onderwerp; ‘de blik van buiten naar binnen’. De
rekenkamer concludeert dat raad en college weliswaar stappen hebben gezet om de ambities te realiseren,
maar dat de onderliggende visie en de bijbehorende opvattingen over de rolinvulling van raad en college in
relatie tot de zichtbaarheid voor en het betrekken van de Molenwaardse samenleving onvoldoende
uitgekristalliseerd is. Zo is er geen gedeelde visie op de wijze waarop de raad richting wil geven aan de
bestuursstijl. Ook is het gesprek over de bestuursstijl van de gemeenteraad niet fundamenteel gevoerd. De
zoektocht van de raad is bijvoorbeeld zichtbaar in de discussie over de rol en positie van raadsleden bij
klankbordgroepen. Daarnaast ziet de rekenkamer het risico dat met de huidige invulling van de
vergaderstructuur van de gemeenteraad de balans te veel verschuift naar het gesprek met de gemeenschap
en het politieke debat ondergeschoven raakt.
Tot slot ziet de rekenkamer een te ‘enge’ benadering van deze pijler en een risico voor het bereiken van de
ambities voor de pijler bestuursstijl. De gewenste bestuursstijl van het gemeentebestuur raakt namelijk niet
alleen aan de rolinvulling van de raad, maar ook aan de rolinvulling van het college én aan het samenspel
tussen politiek, bestuur en organisatie. Ook in de stappen die gezet zijn om te komen tot de gewenste
bestuursstijl van de raad en het college is goed samenspel onontbeerlijk. Dit heeft de rekenkamer
onvoldoende teruggezien in de uitvoering van de pijler.
Pijler Burgerparticipatie
3 De beoogde kanteling in het samenspel tussen bewoners en de gemeente kan sterker
vormgegeven worden in de uitvoering van burgerparticipatie
De visie en beoogde doelen die zijn vastgelegd in de pijler burgerparticipatie gaan uit van de ambitie om
actief burgerschap te bereiken waarin de gemeenschap van Molenwaard zelf de eigen toekomst vormgeeft.
Eén van de uitgangspunten van Molenwaard Nabij is dat de wijze waarop burgers participeren kan variëren
en wordt afgestemd op de betreffende doelgroep. Een vooruitstrevende ambitie waarin het college
aantoonbaar stappen heeft gezet. De rekenkamer werpt de vraag op of de wijze waarop het college
burgerparticipatie vormgeeft, in voldoende mate past bij de uitgangspunten van Molenwaard Nabij.
In de huidige praktijk betekent het dat de gemeente met name ruimte creëert voor een variëteit in de wijze
van participeren binnen de door de gemeente vastgestelde instrumenten en vormen van participatie. Het
college lijkt nog weinig ruimte te creëren voor een variëteit van vormen en instrumenten van participatie
gebaseerd op de behoefte van de doelgroep. Zo heeft elke kern een klankbordgroep en wordt ingezet op
een dorpsagenda per kern. Per kern is er ruimte voor maatwerk: de ene klankbordgroep is actiever dan de
andere en de samenstelling kent variaties en ook de dorpsagenda’s verschillen van puntenlijstje tot
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programmaplan. Of het instrument klankbordgroep in alle kernen ook de passende wijze is om de beoogde
doelstelling te bereiken, moet nog blijken.
Pijler Dienstverlening
4 Op het gebied van dienstverlening haalt de gemeente Molenwaard het onderste uit de kan
De raad ambieert een volledig op maat ingericht dienstverleningsconcept waarbij de burger zijn of haar
producten op een zo snel, makkelijk en efficiënt mogelijke manier kan aanvragen. De rekenkamer
concludeert dat het college op een vooruitstrevende en succesvolle wijze invulling geeft aan deze ambitie.
Het college heeft op het gebied van dienstverlening veel bereikt. Voorbeelden hiervan zijn het innovatieve
concept om zonder gemeentehuis te werken en de pilot thuisbezorgen van reisdocumenten.
Ook ziet de rekenkamer een lerende houding bij het college om de dienstverlening waar wenselijk aan te
passen. Feedback wordt actief benut. Het college heroriënteert zich bijvoorbeeld naar aanleiding van
periodiek klantonderzoek op het verbeteren van de privacy omstandigheden en de vindbaarheid van
aanvraaglocaties voor gemeentelijke producten en diensten.
De rekenkamer ziet een aandachtspunt voor het slagen van het dienstverleningsconcept in de
verwachtingen en behoeften van inwoners in ‘snel’ of juist ‘dicht bij huis’ geholpen worden. Uit de
inwonersconsultatie komt naar voren, net als uit evaluatiegegevens van de gemeente zelf, dat inwoners het
liefst én binnen een dag én in eigen kern of dorp geholpen willen worden. Deze behoeften matchen niet met
de keuzes die in Molenwaard Nabij zijn gemaakt.
Pijler Anders werken
5 De ambtelijke organisatie heeft belangrijke stappen gezet in anders werken
De ambities van Molenwaard Nabij vragen een fundamenteel andere manier van werken van de ambtelijke
organisatie. De doelen voor deze andere werkwijze zijn gevat in de pijler ‘anders werken’. Een groot aantal
kernelementen is tot uitvoering gebracht. Het tijd- en plaatsonafhankelijk werken is ingevoerd en er is geen
gemeentehuis meer. Ook is op een aantal terreinen innovatieve technologie ingezet om invulling te geven
aan het dienstverleningsconcept van de gemeente. Het thuisbezorgen van gemeentelijke producten is hier
een voorbeeld van. Ook ziet de rekenkamer dat binnen de ambtelijke organisatie aandacht is voor de
vertaling van de uitgangspunten in Molenwaard Nabij naar de dagelijkse werkpraktijk van medewerkers. Zo
is het opleidingsprogramma ‘Actieve burgers ondersteunen’ aangeboden aan medewerkers en is een
Management Development-traject uitgerold waarbij managers worden getraind om een overgang te maken
naar de rol van procesbegeleider.

2.3 / Aanbevelingen
Op basis van bovenstaande conclusies komt de rekenkamer tot een viertal aanbevelingen. De
aanbevelingen zijn per pijler geformuleerd en gericht op een bijdrage aan een duurzame realisatie van de
ambities van Molenwaard Nabij.
Pijler Bestuursstijl
1 Organiseer het gesprek tussen raad en college om de gewenste bestuursstijl van concrete
handvatten te voorzien
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De rekenkamer doet de suggestie om daarbij in ieder geval aandacht te schenken aan de uitdagingen en
spanningsvelden voor de rolinvulling van de raad en het college die voortkomen uit de ambities om te
komen tot een nieuwe rol voor de politiek, zichtbare volksvertegenwoordiging en het mee laten doen van de
Molenwaardse maatschappelijke omgeving. Concrete punten zijn in ieder geval de rol en positie van
raadsleden in klankbordgroepen en de vergaderlocaties en vormen van de opiniërende en besluitvormende
raadsvergaderingen. Het is van belang dat de verdere uitwerking van de pijler bestuursstijl een gezamenlijk
proces is van de raad en het college dat resulteert in een gedragen plan dat wordt vastgesteld door beide
bestuursorganen.
Pijler Burgerparticipatie
2 Zorg voor een betere match tussen de behoeften van burgers en de vormen van
burgerparticipatie.
Het is van belang om een werkwijze te vinden die én voldoende recht doet aan de ambities voor
burgerparticipatie en ook de politiek voldoende ruimte geeft. Daar is geen standaardaanpak voor te
formuleren. Maatwerk is juist wenselijk. Wel is het van belang dat er transparantie is over de politiekbestuurlijke en beleidsmatige afwegingen die ten grondslag liggen aan gemaakte keuzes. Bijvoorbeeld over
de status van de dorpsagenda’s en de doorwerking daarvan in de politieke besluitvorming. Een helder en
eenduidig afwegingskader kan hierbij ondersteunend zijn, evenals het verbreden van de variëteit van
participatie-instrumenten van de gemeente.
Pijler Dienstverlening
3 Formuleer op korte termijn een aanpak voor verbeterpunten voor dienstverlening die door
bewoners zijn aangereikt
De erkende verbeterpunten voor dienstverlening verdienen op korte termijn aandacht. Dit zijn immers
elementen die van invloed zijn op de waardering van bewoners van het dienstverleningsconcept met als
belangrijke keuze om geen centraal gemeentehuis te hebben. Daarbij moet in ieder geval een aanpak
geformuleerd worden voor:
/
De behoefte van burgers om zowel snel àls dichtbij geholpen te worden;
/

Het verbeteren van de routeaanduiding en de privacy van de aanvraaglocaties.

Pijler Anders werken
4 Borg de ambities van ‘anders werken’ in de dagelijkse werkpraktijk door het opstellen van een
organisatievisie
De vliegende vaart waarmee het college Molenwaard Nabij uitvoert is mede ingegeven door het
samenkomen van ambities, een strakke realisatie- en verantwoordingstructuur en beschikbaar budget. De
‘projectfase’ van Molenwaard Nabij vervalt. Het is nu aan de medewerkers om in hun dagelijkse
werkzaamheden invulling te geven aan Molenwaard Nabij. Zij zullen daarbij voor nieuwe uitdagingen gesteld
worden. Het opstellen van een organisatievisie kan bijdragen aan het borgen van dit voortdurende
leerproces.
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3 Reactie college van B&W

Rapport Meerwaarde Molenwaard

9

Rapport Meerwaarde Molenwaard

10

Rapport Meerwaarde Molenwaard

11

Rapport Meerwaarde Molenwaard

12

4 Nawoord rekenkamer
Wij danken het college van B&W voor zijn reactie op ons rapport. Het college herkent zich in een groot
aantal conclusies en aanbevelingen. Op een aantal punten stelt het college een andere strategie voor dan
de door de rekenkamer aanbevolen koers, of blijft het onduidelijk wat het college precies wil gaan doen.
Hieronder gaan we inhoudelijk in op een aantal cruciale punten uit de reactie van het college.
Bestuursstijl (aanbeveling 2)
Het college deelt de aanbeveling om het gesprek tussen raad en college over de gewenste bestuursstijl te
organiseren. De keuze om dit gesprek in de driehoek te starten, is volgens de rekenkamer een logische. De
rekenkamer acht het hierbij wel van belang dat de raad zich uitspreekt over haar eigen rol in dit gesprek.
Daarnaast wijst de rekenkamer op het belang dat in gezamenlijkheid afspraken worden gemaakt over de
concrete stappen die gezet kunnen worden in het proces. Het gaat hierbij om afspraken te maken over het
doel, onderlinge verwachtingen over rol en inzet en planning.
Burgerparticipatie (aanbeveling 3)
Het college reageert met name op de stelling dat maatwerk in vormen van burgerparticipatie passen bij de
visie van Molenwaard Nabij en geeft daarbij aan dat algemene kaderstelling voor burgerparticipatie en de in
te zetten instrumenten niet zinvol is. De rekenkamer had ook geen intentie om tot het opstellen van een
algemeen kader voor burgerparticipatie aan te sporen, maar het gaat de rekenkamer om het faciliteren van
bewuste afwegingen op basis van beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke afwegingen. Dit biedt in de
ogen van de rekenkamer juist ruimte aan maatwerk. Ook kan met behulp van een afwegingskader steeds
worden afgewogen (vooraf) en geëvalueerd (achteraf) in hoeverre gekozen vormen van burgerparticipatie
daadwerkelijk bijdragen of hebben bijgedragen aan de beoogde doelen. De rekenkamer doelt daarmee
zowel op doelen voor burgerparticipatie als op beleidsinhoudelijke doelen, bijvoorbeeld op het gebied van
welzijn of buitenruimte. Bovendien biedt een afwegingskader handvatten voor een transparante
verantwoording aan burgers en instellingen over gemaakte keuzes. Zeker daar waar maatwerk gekozen
wordt en dit leidt tot verschillen in ondersteuning door de gemeente van dezelfde ‘typen’ instellingen of
vormen van burgerparticipatie is dat van belang.
Wij adviseren de raad om het college te vragen op welke wijze een betere match tussen de behoeften van
burgers en de vormen van burgerparticipatie wordt gerealiseerd zodat de beoogde kanteling in het
samenspel tussen bewoners en de gemeente wordt versterkt.
Dienstverlening (aanbeveling 4)
Het college onderschrijft het deel van de aanbeveling dat de routeaanduiding en privacy van
aanvraaglocatie betreft. Het college zet vraagtekens bij het opstellen van een plan van aanpak voor de
geconstateerde behoefte van burgers om zowel snel èn dichtbij geholpen te worden. De rekenkamer
onderschrijft het realisme van het college dat maatregelen financiële consequenties kunnen hebben en dat
afgewogen moet worden of de verwachte resultaten de financiële inzet rechtvaardigen. Deze afweging
behoort tot het domein van de gemeenteraad.
Wij adviseren de raad om het college te vragen in beeld te brengen welke maatregelen denkbaar zijn
(passend bij de uitkomsten uit de periodieke monitoringsgegevens) en wat de verwachte resultaten zijn en
de bijbehorende mogelijke financiële consequenties. De rekenkamer doet daarbij de suggestie om niet
alleen te denken in termen van aanpassen van openingstijden etc., maar om bijvoorbeeld ook maatregelen
op het vlak van communicatie te exploreren (in het kader van het managen van verwachtingen van burgers).
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Anders werken (aanbeveling 5)
Het college reageert met name op de aanbeveling van de rekenkamer om door middel van een
organisatievisie de ambities van @nders werken in de dagelijkse werkpraktijk te borgen. Ook de rekenkamer
ziet het belang in van het werken vanuit kracht, competenties en drijfveren van medewerkers. Dat neemt, in
de visie van de rekenkamer, niet weg dat het van belang is om een gezamenlijke inhoudelijke stip op de
horizon te zetten. Dat maakt het mogelijk om te evalueren, leren en desgewenst bij te sturen waarbij de
vraag steeds is: in hoeverre draagt de werkwijze van de ambtelijke organisatie bij aan de realisatie van de
beleidsinhoudelijke doelen? In een organisatievisie kan vastgelegd worden hoe medewerkers bij dit proces
gefaciliteerd kunnen worden.
De rekenkamer adviseert de raad om het college te vragen op welke wijze het de doorontwikkeling van de
ambtelijke organisatie faciliteert. Daarnaast adviseren wij de raad om zijn informatiebehoefte te expliciteren
zodat het college naar wens de raad kan informeren in de paragraaf bedrijfsvoering. De rekenkamer doet
daarbij de suggestie om in de paragraaf bedrijfsvoering een expliciete koppeling te leggen tussen de
werkwijze van de ambtelijke organisatie en de realisatie van beleidsdoelen. Of met andere woorden: welke
stappen in de werkwijze van medewerkers leiden tot voor de burger merkbare handelingen, diensten en
producten van de gemeente Molenwaard?

Rapport Meerwaarde Molenwaard

14

Deel 2 Nota van bevindingen
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1 Molenwaard Nabij geëvalueerd
1.1 / Introductie
Op 1 januari 2013 is de gemeente Molenwaard ontstaan door de bestuurlijke fusie van de gemeenten
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland. De nieuwe gemeente telt 29.102 inwoners en 13 kernen. Per 1
juli 2009 waren de ambtelijke organisaties van de drie gemeenten reeds samengevoegd. Figuur 1 toont een
beknopte tijdlijn. Daarin staan markante momenten rond de (ambtelijke en bestuurlijke) fusie en de visie op
dienstverlening. De termen ‘dienstverlening’ en ‘dienstverleningsconcept’ worden breed opgevat in
Molenwaard. Ze gaan feitelijk over alles waarbij ‘het contact tussen gemeente en inwoners of kern een
centrale rol vervult’.2
Figuur 1: Tijdlijn van totstandkoming (bestuurlijke en ambtelijke) fusie en dienstverleningsvisie

1.2 / Ontstaan Molenwaard Nabij
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland vinden elkaar op urgentie en perspectief
Uit bestuurskrachtmetingen uit 2006, uitgevoerd in de regio, kwam naar voren dat de bestuurskracht
‘behoorlijk onder druk stond’.3 In de rapportages zijn diverse kwetsbaarheden blootgelegd. Mede in het licht
2

Plan van aanpak 1e tranche Dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij, versie 1 mei 2012, p. 7.

3

Herindelingsadvies nieuwe gemeente per 1 januari 2013. ‘De omgekeerde herindeling’, Gemeenten Graafstroom, Liesveld en
Nieuw-Lekkerland, p. 7
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van het beleid van de rijksoverheid in de afgelopen jaren om taken over te hevelen naar gemeenten,
ontstond draagvlak voor een fundamentele herpositionering van de gemeenten Graafstroom, Liesveld en
Nieuw-Lekkerland.4 Met opschaling wordt meer continuïteit, meer slagkracht en kwaliteitsversterking
beoogd.5
De voormalige gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland vonden elkaar niet alleen in de
analyse van hun bestuurskracht. Alle drie de gemeenten koesterden nadrukkelijk ook de wens om
opschaling (schaalvergroting) gepaard te laten gaan met schaalverkleining in de interactie met inwoners.
Hieruit volgde een gezamenlijk gevoelde urgentie voor een fundamentele herpositionering en een
samenbindend perspectief, namelijk een grotere gemeentelijke schaal die tegelijkertijd gepaard gaat met
een kleinere afstand tot de inwoners.

Borgen van burgernabij bestuur al prominent in beeld bij ambtelijke fusie
Op 21 mei 2008 besloten de gemeenteraden van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland tot een
integratie van hun ambtelijke organisaties.6 Bij het oprichten van de gezamenlijke A3-organisatie (later
geformaliseerd met gemeenschappelijke regeling De Waard) kreeg het borgen van een burgernabije
overheid veel aandacht.
Een gerichtheid op participatie en op de directe leefomgeving van inwoners blijkt uit het Plan van Aanpak
voor de vorming van de A3-werkorganisatie/GR De Waard. Hierin staat dat het wijk- en dorpsbeheer een
hoogwaardige invulling moet krijgen door samen met bewoners en maatschappelijke instellingen de lokale
gemeenschappen te versterken. Ook zou er buurt- en dorpsbeleid ontwikkeld moeten worden.7
Een andere illustratie van de ambitie om een burgernabije overheid te zijn, is de visie op dienstverlening van
de A3-werkorganisatie/GR De Waard. In een raadsbesluit van 10 maart 2009 wordt het motto ‘Ruimte voor
Inwoners’8 opgeworpen. De overheid moet zichtbaar aanwezig zijn in de kernen, met drie servicepunten
waar burgers terecht kunnen voor gemeentelijke dienstverlening. Het niveau van dienstverlening dient
daarbij het hoogste niveau van de huidige drie afzonderlijke gemeenten te evenaren. Het streefbeeld is dat
op 1 juli 2013 80% van de inwoners de eigen directe omgeving met een 8,0 of hoger waardeert. 9 Met een
raadsbesluit van 18 juni 2009 wordt ingestemd met de ‘Dienstverleningsvisie De Waard: de waard vertrouwt
zijn gasten’.10

4

Herindelingsadvies nieuwe gemeente per 1 januari 2013. ‘De omgekeerde herindeling’, gemeenten Graafstroom, Liesveld en
Nieuw-Lekkerland, p. 11. Aanvankelijk zijn de gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland ook in overleg met de
gemeenten Zederik en Giessenlanden.
5

Plan van Aanpak voor de vorming van de A3-werkorganisatie: Dienstbaarheid en Daadkracht, Twynstra Gudde, (16 april 2008),
p. 1.
6

Raadsbesluit raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 21 mei 2008.

7

Plan van Aanpak voor de vorming van de A3-werkorganisatie: Dienstbaarheid en Daadkracht, Twynstra Gudde, (16 april 2008),
p. 15.
8

Deze term wordt in het raadsbesluit aangeduid als ‘taakstelling’. Het besluit bevat tevens een financieel overzicht van de
verwachte kosten. Voor de incidentele kosten van de overgang naar de gezamenlijke werkorganisatie wordt door het ministerie
van BZK ca. 8,1 miljoen vrijgemaakt.
9

Raadsbesluit/kaderstelling, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 10 maart 2009.

10

Raadsbesluit/kaderstelling, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 18 juni 2009.
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De uitgangspunten van deze dienstverleningsvisie zijn: transparant, klantgericht en vraaggericht.
Organisatorisch wordt er een Back Office en Front Office ingericht, waarbij via het KCC (Klant
ContactCentrum) één identiek proces voor dienstverlening wordt ingesteld. Ook wordt het ‘click-call-facepen’-principe benoemd. Binnen deze vier dienstverleningskanalen is een prioritering aangebracht. Hoogste
prioriteit heeft het internet (click), daarna komt het bellen naar de Front Office (call). Indien noodzakelijk
wordt er fysiek contact gezocht (face). Ook thuisbezoek is daarbij een mogelijkheid. Het schrijven van een
brief is de laatste mogelijke optie (pen). Dit ‘click-call-face-pen’-principe vormt later een belangrijk onderdeel
van het dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij.

Van ambtelijke fusie naar bestuurlijke fusie
Per 1 juli 2009 is de ambtelijke fusie geëffectueerd. Parallel aan de ambtelijke fusie loopt de voorbereiding
op een bestuurlijke fusie. De raden stemmen op 27 januari 2009 in met het rapport ‘Verbonden bewegen’,
opgesteld door de drie burgemeesters en de drie plaatsvervangende raadsvoorzitters. Besloten wordt om
Giessenlanden en Zederik mee te nemen in een mogelijke, bestuurlijke fusie. Voor elke gemeente zal een
herindelingsscan door het ministerie van BZK en de provincie gedaan worden. Ook wordt er een ‘duedilligence-onderzoek’ gedaan voor elke gemeente om de financiële, fiscale en juridische aspecten in kaart te
brengen.11 Wanneer de onderzoeken verricht zijn, wordt op 8 juli 2009 besloten tot een gemeentelijke
herindeling van Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, dus zonder Giessenlanden en Zederik.12 De
werknaam voor de nieuwe gemeente is op dit moment nog ‘Kinderdijk’.
Maatschappelijke en financiële argumentatie rond vernieuwend huisvestingsconcept
Molenwaard is de eerste Nederlandse gemeente zonder gemeentehuis. De gemeentelijke diensten worden
niet vanuit een centraal kantoor verzorgd, maar er zijn juist op verschillende plaatsen ‘aanlandplekken’ en
gemeentelijke medewerkers werken tijd- en plaatsonafhankelijk. De overwegingen om geen centraal
gemeentehuis te hebben zijn maatschappelijk en financieel van aard. Op 1 december 2010 stemmen de
raden in met het voornemen om zonder gemeentehuis te werken.
Maatschappelijke meerwaarde wordt gezien in het verleggen van de besluit- en identiteitsvorming van de
gemeente naar de kernen. Op die manier zou de eenheid van de kernen meer tot uitdrukking komen en zou
de schaalvergroting van de fusie gecompenseerd worden door ‘kernachtig te werken’. De financiële
voordelen worden gerealiseerd door meer digitaal te gaan werken en dichterbij de burger. De afstand tot de
gemeente wordt daarmee letterlijk verkleind. Ook wordt er met het schrappen van het oorspronkelijke idee
om een nieuw gemeentehuis te bouwen een aanzienlijke kostenpost vermeden. Ook een discussie over de
precieze plaatsbepaling van een nieuw te bouwen gemeentehuis wordt vermeden. Genoemd wordt tevens
dat dit een nieuwe manier van werken en huisvesting vergt en een grotere rol voor ICT.13

Een ambitieuze strategische visie en een ambitieus programma Molenwaard Nabij
De raden hebben een raadswerkgroep geformeerd die het proces rond de strategische visie/toekomstvisie
van de nieuwe gemeente heeft begeleid.

11

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 27 januari 2009. En: Rapport Verbonden Bewegen.

12

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 8 juli 2009.

13

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 1 december 2010.
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De kern van de strategische visie laat zich samenvatten in zeven punten:
1 Leefbaarheid en vitaliteit: het belangrijkste speerpunt van de gemeente Molenwaard is de
instandhouding van leefbaarheid en vitaliteit in al haar kernen.
2 Van zorgende naar ondersteunende gemeente: de rol van de gemeente verandert de komende tijd
echter wel; er komt een verschuiving van een zorgende naar een meer ondersteunende gemeente. Dit
wordt gevat onder de noemer: ‘van zorgen voor… naar zorgen dat….’. Dit tweede punt wordt in de
planning voor uitvoering van het programma Molenwaard Nabij genoemd als het kernpunt van het
programma (zie figuur 3 in hoofdstuk 2).
3 Bezuiniging: deze veranderende rol van de gemeente is het gevolg van een gemeentebegroting waar
met minder budget meer taken verricht moeten worden.
4 Uitvoering door burgers: de gemeente gaat daarom de komende jaren op zoek naar nieuwe
samenwerkingsvormen en (ondersteunings)arrangementen. Er vindt een verschuiving plaats van
uitvoering door de gemeente naar uitvoering door de burgers en de gemeenschappen zelf. De gemeente
wil hierin nadrukkelijk ondersteunen/faciliteren.
5 Burgerinitiatieven: er komt ook meer nadruk te liggen op het stimuleren/ondersteunen van
burgerinitiatieven; concrete inspanningen die bijdragen aan gemeentelijke doelen worden door de
gemeente ondersteund.
6 De gebruiker betaalt: het principe ‘de gebruiker betaalt’ wordt meer en vaker gehanteerd met meer
transparantie in kosten en opbrengsten. De gebruiker betaalt daarbij een redelijk tarief. Het is niet de
bedoeling dat dit leidt tot onbetaalbare voorzieningen.
7 Basis voor de nieuwe gemeente: deze visie is bedoeld als basis voor de nieuwe gemeente. De invoering
ervan zal meerdere jaren vergen.
In december 2011 stemmen de raden in met de Kadernota 2012-2015 en daarmee met de (financiële)
uitwerking van de strategische visie.14 Het ‘hart’ van de strategische visie is een tweeledige ambitie van
excellente dienstverlening en nabije aanwezigheid in de kernen om burgers in staat te stellen hun eigen
toekomst vorm te geven. 15
Het dienstverleningsconcept dat uit deze ambitie voortvloeit heet aanvankelijk ‘kerngericht werken’.
‘‘Kerngerichte dienstverlening, is ervan uitgaan dat bestuurders en ambtenaren hun persoonlijke gesprekken
met burgers, instellingen en bedrijven uit Molenwaard, indien gewenst, in de dorpskern organiseren en dat
bestuurlijke vertegenwoordiging plaatsvindt in bestaande gebouwen.’’16
Het ‘kerngericht werken’ bestaat uit concrete doch ambitieuze streefbeelden.
/

De verwachting is dat kerngericht werken efficiënter is, aangezien er in de situatie van toen veel bureaus
en pc’s onbezet waren; er al steeds meer thuiswerk plaatsvond; spontaan baliebezoek nihil was;
Molenwaard een uitgestrekt gebied is, waarin men derhalve grote reisafstanden kent; digitale
bereikbaarheid al voor veel producten goed werkte; het eerste telefonische contact vaak al afdoende
antwoord bood en gerichte afspraken/ontmoetingen effectiever werken dan ad hoc ontmoetingen. 17 Het

14

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 13 december 2011.

15

Documentatiemap bestuurlijke besluitvorming dienstverlening. Molenwaard Nabij. Mei 2012, p. 54.

16

Documentatiemap bestuurlijke besluitvorming dienstverlening. Molenwaard Nabij. Mei 2012, p. 32

17

Documentatiemap bestuurlijke besluitvorming dienstverlening. Molenwaard Nabij. Mei 2012, p. 33
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/

streefbeeld gaat ook uit van doelmatigheidswinst door tijd te winnen met meer en flexibeler
huisbezoeken (bijvoorbeeld als het gaat om Wmo-consulenten), een vergrote inzet van ICT en contact
met de gemeente dichtbij huis, in de eigen kern. Ook zal de werkplekonafhankelijkheid idealiter leiden tot
kortere wachttijden en een flexibeler inzet.18
Een ander streefbeeld is een inzet op 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar stellen van digitaal
contact en statusinformatie voor burgers en bestuur. Ook wordt getracht om ‘alle’ individuele producten,
zoals uittreksels, verhuizingen, Wmo-voorzieningen, et cetera digitaal aan te leveren, dan wel de
mogelijkheid te bieden om ze één keer per jaar fysiek aan de balie in de kern aan te vragen. Ook wordt
maatwerk geboden door huisbezoeken van de gemeente en vindt vooroverleg bij belangrijke projecten
plaats in een aanlandplek in de kernen.
Verder wil de gemeente dat de raden, bestuurders en medewerkers tijdens vergaderingen zichtbaar
actief zijn in de kernen en vinden er structurele bestuurlijke en ambtelijke contacten met de kernen plaats
(met bedrijven, instellingen, verenigingen, bewonersorganisaties en klankbordgroepen).

Dit dienstverleningsconcept ‘kerngericht werken’ is in het eerste plan van aanpak voor uitvoering hertaald.
Vanaf dat moment wordt gesproken over het programma Molenwaard Nabij.

Van visie naar uitvoering en verantwoording
Voor het toetsen van de voortgang en realisatie van het programma Molenwaard Nabij zijn ijkmomenten
gepland waarop er evaluerend teruggeblikt werd op de voorgaande periode en waarin er per pijler doelen
werden geformuleerd voor de komende periode. De periodes tussen de ijkmomenten werden ‘tranches’
genoemd. Op 15 mei 2012 stemden de raden in met het (eerste) Plan van Aanpak voor het programma
Molenwaard Nabij. 19 De eerste tranche startte op dat moment. Op 1 januari 2013 vond de herindeling van
de drie gemeenten plaats.20 Het programma Molenwaard Nabij kende drie tranches en had een geplande
looptijd tot juli 2014. In de fase voorafgaand aan de herindeling heeft elk van de drie gemeenten 1 miljoen
euro gereserveerd voor de oprichting van een nieuw bestuurscentrum. Bij de planvorming van Molenwaard
Nabij is besloten de gereserveerde 3 miljoen euro beschikbaar te stellen voor dit project.
In figuur 2 is de planning van het programma Molenwaard Nabij weergegeven. Over alle tranches is
verantwoording afgelegd en vond bijsturing plaats. Voor de derde en laatste tranche geldt dat de afronding
per pijler in de tijd verschilde. De verantwoording hierover heeft dan ook op verschillende momenten
plaatsgevonden. ‘Anders werken’ was bijvoorbeeld afgerond per juli 2014 en de pijler dienstverlening per 1
oktober 2014. Uiteraard betekent het einde van de looptijd van een pijler niet dat inzet op de pijler stopt. Op
alle pijlers is verder gewerkt en ontwikkeld. De projectmatige wijze van sturen en verantwoorden is echter
wel gestopt. Een belangrijk document dat het einde van het project Molenwaard Nabij markeert, is de
eindrapportage van 26 mei 2015 waarin de stuurgroep decharge verleent aan de programmaleiders en
projectleiders. Ook in de stukken uit de P&C-cyclus is verantwoording afgelegd, zoals in de jaarrekening
2014 (pagina’s 62 en 115) en in de zomernota 2015 (pagina 10).

18

Plan van aanpak 1e tranche Dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij, versie 1 mei 2012

19

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 15 mei 2012.

20

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 29 mei 2012 & Toekomstvisie Molenwaard 2030.

Rapport Meerwaarde Molenwaard

6

Figuur 2: Planning van het programma Molenwaard Nabij

1.3 / Duiding door de rekenkamer
De Rekenkamer Molenwaard stelt vast dat er, vanaf het moment dat Graafstroom, Liesveld en NieuwLekkerland erkenden dat hun bestuurskracht noopt tot opschaling, een duidelijke en in de tijd navolgbare
ambitie ligt om burgernabij te werken. Deze ambitie is aanvankelijk aangeduid als ‘kerngericht werken’. De
latere term Molenwaard Nabij is naar het oordeel van de rekenkamer treffender dan ‘kerngericht werken’,
omdat het meer recht doet aan de omvattendheid van de ambitie. In de ambitie zijn twee lijnen voortdurend
herkenbaar, namelijk het willen faciliteren van de inwoners/kernen/gemeenschappen met kwalitatieve
dienstverlening en in gemeentelijke dienstverlening dicht bij inwoners staan. De genoemde ambitie is in de
periode 2006-2012 consistent; er is een bestendige lijn in de visie. Dit is een succesvoorwaarde waaraan is
voldaan. Ook is de dienstverleningsvisie gekoppeld aan (tactische) streefbeelden en (operationele)
uitvoeringsactiviteiten. Ook dit is een succesvoorwaarde waaraan is voldaan. Dit alles maakt het
dienstverleningsconcept van Molenwaard een uniek en onderscheidend concept.
De rekenkamer stelt vast dat Molenwaard een zeer hoog ambitieniveau heeft neergelegd met Molenwaard
Nabij, dat niet altijd (volgens planning) behaald is, maar wel een stimulans is geweest voor college en
organisatie om stappen te blijven zetten richting die ambitie. Via een strakke projectmatige werkwijze
hebben tussentijds evaluatie en bijsturing plaatsgevonden. Een uitdaging is, nu de herindeling drie jaar een
feit is en het projectmatige karakter van het programma Molenwaard Nabij is beëindigd, om na te gaan op
welke punten innovatie nodig blijft om de ambitie te verwezenlijken (en hierin te investeren; ook wanneer
hiervoor niet vanuit andere bronnen dan de eigen begroting middelen beschikbaar zijn). De tweede
uitdaging betreft om te bepalen van welke punten het past om te consolideren in plaats van vooruit te willen
(mede in het licht van wat de beschikbare formatie aankan).
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2 Vier pijlers geëvalueerd
2.1 / Introductie
Om uitvoering te geven aan de strategische visie zijn binnen het programma Molenwaard Nabij zes pijlers
opgesteld, namelijk ‘bestuursstijl’, ‘burgerparticipatie’, ‘dienstverlening’, ‘anders werken’, ‘huisvesting’ en
‘ICT’.21 In figuur 3 zijn de pijlers en hun samenhang schematisch weergegeven.
Figuur 3: Schematische weergave van Molenwaard Nabij

21

Documentatiemap bestuurlijke besluitvorming dienstverlening. Molenwaard Nabij. Mei 2012, p. 54.
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In het vervolg van dit hoofdstuk gaat de rekenkamer dieper in op de vier pijlers die in dit onderzoek centraal
staan. Voor iedere pijler wordt in kaart gebracht welke doelen zijn gesteld, wat er is gerealiseerd en welke
(aandachts- en verbeter)punten er zijn.22 Op voorhand is het goed om vast te stellen dat de pijlers in elkaar
grijpen. De ene kan niet zonder de andere. Een gevolg hiervan is dat Molenwaard Nabij een integraal
concept is. Dat is een succesvoorwaarde gebleken bij het invoeren van het programma Molenwaard Nabij.
Richting de toekomst voorziet de rekenkamer dat die integraliteit minder vanzelfsprekend zal zijn. Dat brengt
het risico met zich mee dat doorontwikkeling van de principes van Molenwaard Nabij op verschillende
plaatsen geïsoleerder plaatsvindt. Met name voor de pijler bestuursstijl is dit een aandachtspunt.

2.2 / Pijler 1: bestuursstijl
Doelen van de pijler bestuursstijl
De drie centrale doelstellingen van deze pijler worden in het Plan van Aanpak van Molenwaard Nabij als
volgt samengevat:23
1 het vinden van een nieuw primaat van de politiek, waarbij de partijpoliticus verdwijnt en deze meer een
rol als intermediair en procesregisseur op zich neemt;
2 zichtbare vertegenwoordiging die onder andere tot uitdrukking komt in de ‘nabijheid’ van
gemeenteraadsvergaderingen;
3 het bereiken dat de maatschappelijke omgeving meedoet en meebepaalt.
Voor de uitvoering van de visie en uitgangspunten van deze pijler is in 2013 door de griffie het document
‘Bestuursstijl gemeenteraad Molenwaard’ opgesteld.24 Deze is, zo blijkt uit interviews, als zodanig niet
vastgesteld door de raad van de gemeente Molenwaard, maar is wel tot uitdrukking gekomen in het
vastgestelde Griffieplan 2014 en de programmabegroting.25 In de notitie is te lezen dat de gemeenteraad het
organisatorisch mogelijk moet maken dat groepen uit de samenleving op gezette tijden met de
gemeenteraad in gesprek kunnen treden (klankbordgroepen, burgerinitiatieven, verenigingen enzovoort).
Ook wordt erin aangegeven dat de raad zijn volksvertegenwoordigende rol hoge prioriteit moet geven door
het sentiment dat speelt bij de bevolking te signaleren en te agenderen.
Realisatie van doelen
De rekenkamer kiest er niet voor om iedere doelstelling uit het Plan van Aanpak stuk voor stuk te
beoordelen op doelbereik. Zo’n werkwijze zou geen recht doen aan het lerende karakter van het programma
Molenwaard Nabij, noch zou het recht doen aan de dynamische context waarbinnen de veranderingen
plaatsvinden.

22

De opbrengsten van Molenwaard Nabij zijn daarnaast in opdracht van de stuurgroep Molenwaard Nabij onderzocht door een
student van Tilburg University. Polderdijk, E. (2015). ‘Changes in the management of public services by the municipality of
Molenwaard’.
23

Documentatiemap Molenwaard Nabij, p. 8.

24

Notitie Bestuursstijl gemeenteraad Molenwaard: de raad met zijn blik naar buiten!

25

In het Griffieplan 2016 staat overigens vermeld dat de notitie Bestuursstijl wel is vastgesteld.
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Primaat voor bestuursstijl bij de raad
Uit de doelstellingen volgt dat het primaat voor deze pijler bij de gemeenteraad ligt (wat ook staat benoemd
in de zomernota 2013). Uit interviews blijkt dat in de praktijk college en raad de pijler gezamenlijk uitvoeren
en dat gaandeweg aan de bestuursstijl wordt gewerkt. Het karakter is daarmee eerder evolutief dan
projectmatig. In voorbereiding op de herindeling is een notitie over bestuursstijl opgesteld. De notitie is
tweemaal aan de orde geweest in het presidium van de raad (eenmaal voor en eenmaal na fusie), maar is
niet vastgesteld door de raad. Weliswaar zijn elementen terechtgekomen in het griffieplan, de begroting en
het coalitieakkoord (wat is vertaald naar een raadsprogramma dat niet unaniem is onderschreven), maar er
bestaat geen gedeelde visie op de wijze waarop de raad richting wil geven aan zijn bestuursstijl.
Het griffieplan van de gemeente Molenwaard is vastgesteld door de raad en dus is het griffieplan zowel van
de raad als van de griffie. In het plan is opgesomd wat de raad komend jaar zal ondernemen, hoe hij omgaat
met kennis, hoe naar buiten toe wordt gecommuniceerd, et cetera. De werkgeverscommissie gebruikt dit
griffieplan als tweede instrument naast een functieomschrijving om het werk van de griffier te beoordelen.
Ook bevat het griffieplan de koers voor de ambtelijke ondersteuning van de raad (de griffie).
Raad experimenteert met nieuwe vormen van vergaderen
In het Griffieplan 2016 wordt aangegeven dat de notitie Bestuursstijl gemeente Molenwaard uit 2013 nog
steeds leidend is voor de werkwijze. Dat deze werkwijze niet door de raad expliciet is gemarkeerd, maakt de
invulling van deze pijler fluïde. Kernpunten zijn dat de gemeenteraad weet wat er leeft, aanwezig is en
besluitvorming transparant en begrijpelijk maakt. De gemeenteraad heeft daarvoor de afgelopen jaren
verschillende acties ondernomen. In het oog springend is de volgende. Tot en met 2013 werd onderscheid
gemaakt tussen open raadsavonden en besluitvormende raadsavonden. Dit bleek niet altijd naar
tevredenheid te werken. Zo vonden bijvoorbeeld tijdens besluitvormende raadsvergaderingen opiniërende
discussies plaats. Ook kwam het voor dat open raadsavonden veel kenmerken van besluitvormende
raadsvergaderingen kregen. Het ging door elkaar lopen. Op basis van deze ervaring is lopende 2014 een
verandering doorgevoerd. Bijeenkomsten op locatie worden sindsdien niet meer formeel een open
raadsavond genoemd, maar er wordt per onderwerp bezien of, en zo ja, hoe het gesprek met de omgeving
wordt ingevuld. Deze sessies vinden op diverse locaties plaats en hebben doorgaans raakvlakken met een
specifiek, afgebakend onderwerp dat op de raadsagenda staat. Ook wordt gewerkt met raadswerkgroepen,
bijvoorbeeld rond de ontwikkeling van de woonvisie (zie hoofdstuk met casussen). Een aandachtspunt
hierbij is dat de raadwerkgroepen ondersteunend blijven aan de besluitvorming in de gehele raad en niet
een status aparte ontwikkelen.

Locatie besluitvormende raadsvergadering
De besluitvormende raadsvergaderingen worden altijd in Bleskensgraaf gehouden. Een reden hiervoor is
dat alleen deze locatie de juiste voorzieningen heeft, zoals schermen, een goede wifi-verbinding, een
beamer en de mogelijkheid om de raadsvergadering te streamen. Wanneer in het verleden op locatie
besluitvormend werd vergaderd, was er bovendien bijna geen animo voor. Toch is dit een andere werkwijze
dan aanvankelijk is beoogd. Bovendien blijkt er verschil van opvatting binnen de raad over de inrichting van
de vergaderstructuur.
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Uitdagingen in positionering raad ten opzichte van initiatieven, klankbordgroepen en college/organisatie
In het Griffieplan 2016 wordt daarnaast genoemd dat de relatie tussen de raad en de klankbordgroepen
(bestaande uit inwoners) in de 13 kernen van Molenwaard om herbezinning vraagt. 26 De oorspronkelijke
opzet blijkt niet meer te voldoen aan de huidige inzichten, waardoor er (bijna) geen directe lijnen meer over
zijn. De dorpsagenda’s die door de klankbordgroepen in de meeste kernen zijn opgesteld, hebben nog niet
de verwachte waarde binnen de gemeenteraad. Daarom wordt in het griffieplan voorgesteld om de
dorpsagenda’s door en met leden van de klankbordgroepen toe te laten lichten en te bespreken.
Raad en college willen een bestuursstijl die ervoor zorgt dat de gemeenteraad met vertrouwen uitvoering
overlaat aan het college en de ambtelijke organisatie. De gemeenteraad geeft daar waar mogelijk mandaat
aan het college.27 Uit interviews blijkt dat college en ambtelijke organisatie dit vertrouwen ook ervaren. Ook
het intrekken van een motie na de toezegging van het college om onderzoek te doen naar de verschuiving
van de openingstijden van de aanvraaglocaties en meer inzicht te geven in monitoringsgegevens, kan
worden beschouwd als het vertrouwen van de raad in het college. De rekenkamer wijst erop dat vertrouwen
geven ook kan en mag betekenen dat de gemeenteraad juist een andere koers kiest. Met het nemen van
ruimte door de raad is minder ervaring opgedaan dan het geven van ruimte aan het college.

Duiding door de rekenkamer
De pijler bestuursstijl is met burgerparticipatie de meest uitdagende pijler. Een bestuursstijl, en zeker die van
een politiek bestuursorgaan, laat zich niet gemakkelijk beïnvloeden. De keuze om de pijler bestuursstijl tot
het primaat van de raad te definiëren is naar het oordeel van de rekenkamer te eng. Het maakt te veel een
onderscheid naar het domein van college/ambtelijke organisatie en het domein van raad/griffie, terwijl het
bereiken van de doelen voor deze bestuursstijl juist gebaat is bij een goed samenspel tussen politiek,
bestuur en organisatie.
Het is daarbij goed te realiseren dat de gemeenteraad een bijzonder bestuursorgaan is. De raad is in zeker
opzicht een collectief, maar is juist ook de plek waar uiteenlopende visies en opvattingen (dus ook over het
eigen functioneren) samenkomen. Daarin onderscheidt de gemeenteraad zich fundamenteel van
bijvoorbeeld het college dat, in basis, werkt op basis van collegiaal bestuur. De rekenkamer stelt vast dat
nog onduidelijk is hoe de gemeenteraad invulling wil geven aan zijn volksvertegenwoordigende,
kaderstellende en controlerende rol in een veranderde context. Het jaarlijkse griffieplan geeft wat dit betreft
te weinig inzicht. Naar het oordeel van de rekenkamer bevat het plan te veel inhoud van verschillende orde:
een terug- en vooruitblik op het functioneren van de griffie (bestemd voor de raad en werkgeverscommissie),
een weergave van het werk wat de raad heeft verricht (bestemd voor de publieke verantwoording); en het
formuleren van een visie op bestuursstijl.
De rekenkamer stelt vast dat het gesprek over de bestuursstijl van de gemeenteraad nog niet fundamenteel
is gevoerd. Hierover spreken is geen sinecure. In zo’n gesprek komen ingewikkelde afwegingen als
meervoudige democratie versus representatieve democratie en burgerparticipatie versus
overheidsparticipatie aan de orde. Belangrijk is dat raadsleden ruimte mogen hebben om zelf invulling te
geven aan het raadlidmaatschap. Het is bovendien zaak om niet te verzanden in het louter uitwisselen van
(abstracte) visies op de toekomst van de gemeenteraad. De doelstelling voor de pijler bestuursstijl waarin
26

Griffieplan 2016

27

Griffieplan 2016, p. 2.
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staat dat de partijpoliticus verdwijnt, gaat dan ook te ver. Een thema waarbij de positie en rol van de raad
nog onduidelijk is, is de betrokkenheid van raadsleden bij de klankbordgroepen. Ook kan de raad de vraag
oproepen of er een vaste of roulerende locatie (zoals beoogd in Molenwaard Nabij) voor de besluitvormende
raadsvergaderingen moet zijn. Een gesprek over dergelijke onderwerpen kan zorgen voor een duidelijke lijn,
die nu ontbreekt.
Rond de bestuursstijl wil de rekenkamer nog het volgende meegeven. Een algemeen in Nederland
geaccepteerd model voor de inrichting van een vergaderstructuur van gemeenteraden gaat uit van een
chronologische fasering van beeldvorming, opinievorming (oordeelsvorming) en besluitvorming. Met de
systematiek die de raad nu hanteert vinden beeldvorming en opinievorming met name plaats tijdens de
vormvrije avonden waarin het gesprek met de omgeving centraal staat. Een risico kan zijn dat het
opiniërende debat niet meer plaatsvindt in ‘de arena van de raad’, maar wordt platgeslagen in gesprekken
met de omgeving.

2.3 / Pijler 2: burgerparticipatie
Doelen van pijler burgerparticipatie
Het doel van de pijler burgerparticipatie, benoemd in het Plan van Aanpak van het programma Molenwaard
Nabij, is het bereiken van actief burgerschap waarin de gemeenschap zelf de eigen toekomst vormgeeft.
Hierbij wordt actief burgerschap gekenmerkt door:
/

het verschuiven van het initiatief van de gemeente naar de burgers;

/

het ondersteunen van bewonersinitiatieven;

/

de bewonersplatformen die bestaan in elke kern.

De overheid faciliteert dit via interactieve beleidsontwikkeling.28 Interactieve beleidsontwikkeling betekent
voor Molenwaard dat:
/

participatie een vast onderdeel bij projecten en beleid is;

/

participatie op een zo hoog mogelijk niveau plaatsvindt;

/

participatie via een gedifferentieerd aanbod plaatsvindt, passend bij iedere doelgroep.29

In het Plan van Aanpak staat ook dat de dorpsagenda’s in de kernen leidend zijn als strategische visie.30
Elke kern kent een eigen klankbordgroep en eigen kernwethouder.31 Beoogd wordt een uitvoering van de
dorpsagenda op een participatieve wijze, die ondersteund wordt met gedecentraliseerde budgetten
waarvoor structureel 100.000 euro per jaar is gereserveerd.32 Bij de bespreking van de pijler
burgerparticipatie wordt verder ingegaan op deze instrumenten van de kernen.
Ook in het beleidsprogramma ABOG (Actieve Burgers, Ondersteunende Gemeente) van de
programmabegroting staan doelen.33 In de programmabegroting 2013 gaat het om de volgende:

28

Documentatiemap Molenwaard Nabij, p.8.

29

Documentatiemap Molenwaard Nabij, p.8.

30

Plan van aanpak 1e tranche Dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij, versie 1 mei 2012.

31

Plan van aanpak Molenwaard Nabij, 2e tranche, aanzet 3e tranche.

32

Kadernota Gemeente Molenwaard 2013-2015, p. 9.

33

Programmabegroting Molenwaard, 2016, p.4-5.
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/
/
/
/
/
/
/
/

door veel dorpsgerichte activiteiten stijgt de tevredenheid over gemeentelijke stimulering van
buurtinitiatieven (SGBO Wmo-tevredenheidsonderzoek stijgt van 48% naar 65% in 2015);
dorpsagenda’s worden samengesteld;
uitvoering quick wins voor dorpsagenda’s;
dorpsoverleggen op maat worden geïnitieerd;
elke kern krijgt een eigen website;
bewonersinitiatieven gaan van start;
er komen tenminste tien initiatieven vanuit de gemeenschappen;
de doe-democratie wordt ontwikkeld: in 2013 heeft participatie plaatsgevonden bij 80% van de
raadsvoorstellen met een beleidscomponent. In 2014 is dat 100%. Ook wordt daarbij de trede op de
participatieladder geregistreerd.

Realisatie van doelen
Zoals aangegeven kiest de rekenkamer er niet voor om iedere doelstelling uit het Plan van Aanpak te
beoordelen op doelbereik, omdat dit geen recht doet aan het lerende karakter van het programma
Molenwaard Nabij, noch aan de dynamische context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden.
Doelen zijn deels gerealiseerd
Uit de zomernota 2013 blijkt dat de gemeentelijke websitepagina per dorp al snel is ontwikkeld, evenals de
dorpsoverleggen per kern.34 Ook worden er steeds meer bewoners actief, bijvoorbeeld bij projecten voor
zwerfafval, buurtpreventie en het groenonderhoud in straten. In 2015 zijn er 51 bewonersinitiatieven
ondersteund door de gemeente, waarmee de doelstelling van tien initiatieven behaald is.3536 Participatie
blijkt bovendien bij de voorbereiding van besluiten een plaats te krijgen. Hierbij wordt een protocol gevolgd,
waarbij altijd het maatschappelijke belang en de maatschappelijke aanleiding dienen te worden benoemd.
Weliswaar vindt er bezinning plaats op participatie, maar dit kan verbeterd worden. Er is geen eenduidige
participatieladder die of eenduidig afwegingskader dat in de gemeente Molenwaard wordt gehanteerd.
De klankbordgroepen: eenheid en verscheidenheid37
De klankbordgroepen gaan op verschillende manier te werk. Alle 13 kernen hebben een klankbordgroep. De
ene groep is actiever dan de andere en de samenstellingen zijn aan veranderingen onderhevig. De
klankbordgroepen hebben geen formele status binnen het bestuur van de gemeente. Om een brug te slaan
tussen de klankbordgroep en de gemeente is in de meeste gevallen iemand van de gemeente aanwezig
tijdens vergaderingen. Dit kan een wethouder zijn of een ambtenaar. De klankbordgroepen kunnen ook
worden voorgezeten door raadsleden, maar dat wordt wel afgebouwd. Eén van de taken van de
klankbordgroepen was het opstellen van een dorpsagenda. In bijna alle gevallen kan gesteld worden dat de
klankbordgroepen speerpunten geformuleerd hebben. De vorm waarin deze zijn uitgewerkt verschilt. In de
meeste kernen is er in 2015 een eerste versie of conceptversie van de dorpsagenda opgesteld.38.Twee van

34

Zomernota 2013, Gemeente Molenwaard, p. 13.

35

Zomernota 2015, Gemeente Molenwaard, p. 15.

36

Jaarrekening 2015, Gemeente Molenwaard, p. 10.

37

Jaarrekening 2014, Gemeente Molenwaard, p. 11-12.

38

Zomernota 2015, Gemeente Molenwaard, p. 15.
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de dertien groepen hebben (nog) geen dorpsagenda opgesteld (Nieuwpoort-Langerak en NieuwLekkerland).
Kerncontactfunctionarissen: nemen organisatie mee in verandering
De klankbordgroepen zijn een groep vrijwilligers die zich inzetten voor de leefbaarheid van hun kern. Zij
hebben een directe lijn met de gemeente. De bedoeling is dat de initiatieven die uit de kernen komen via de
klankbordgroep kenbaar gemaakt worden aan de desbetreffende ambtenaar. De kerncontactfunctionarissen
hebben de rol om die verbinding tot stand te brengen en hun collega’s in de kernen daarin mee te nemen. In
de toekomst zal de rol van de kerncontactfunctionarissen veranderen. Het is de bedoeling dat hun rol steeds
meer overgenomen gaat worden door ambtenaren, die naar verwachting van de gemeente vaardigheden
die passen bij het kerngericht werken (netwerken, luisteren naar inwoners en goed doorvragen) steeds beter
onder de knie gaan krijgen.
De positie van de raad
Volgens geïnterviewden wordt participatie door steeds meer medewerkers als vanzelfsprekend beschouwd.
De kerncontactfunctionarissen hebben bijvoorbeeld een adviserende en coachende rol binnen de gemeente
en proberen zoveel mogelijk collega’s te helpen in het vormgeven van participatie. Met name op de afdeling
Samenleving (een samenvoeging van de afdelingen Ontwikkeling en Buitenruimte) worden initiatieven van
burgers en burgerparticipatie als kerntaken beschouwd en als zodanig opgepakt. Een ontwikkeling die
hierbij hoort, is het Kookboek (op 5 juli 2016 gepresenteerd in de raad) waarin – als voorloper op de
Omgevingswet – succesvolle randvoorwaarden voor ruimtelijke kwaliteit worden genoemd. Een onderdeel
hiervan is sneller met inwoners om de tafel te gaan. Dit zijn heel concrete initiatieven vanuit de ambtelijke
organisatie waar het college logischerwijze ook kort op zit. Over de aansluiting van de raad maken meerdere
respondenten zich zorgen. In het hoofdstuk over bestuursstijl is de rekenkamer nader ingegaan op de
positionering van de raad. Per onderwerp wordt er in de gemeente Molenwaard gekeken en besproken
welke vorm van participatie mogelijk en wenselijk is. In de laatste evaluatie met het presidium is gesproken
over ‘participatiemoeheid’.
Inwonersconsultatie door de rekenkamer
De rekenkamer heeft inwoners gevraagd in hoeverre zij de gemeente Molenwaard als ‘nabij’ ervaren.
Tabel 1: Mate waarin de gemeente Molenwaard als ‘nabij’ wordt ervaren

Antwoord

Percentage

Erg nabij

13%

Enigszins nabij

17%

Neutraal

20%

Niet nabij

26%

Helemaal niet nabij

20%

Weet ik niet / geen mening

5%

Vervolgens is de vraag “Als het gaat om de nabijheid van de gemeente, wat vindt u belangrijk?” gesteld.
Hierop waren meerdere antwoorden mogelijk die in roze zijn weergegeven. Daarop is gevraagd een selectie
te maken: “Wat is voor u het meest belangrijk met betrekking tot de nabijheid van uw gemeente?”. Hierop
was één antwoord mogelijk, weergegeven door de blauwe scores. Het blijkt dat een ruime meerderheid
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(70%) het belangrijk vindt dat de gemeente weet wat er speelt in de dorpen/kernen. Ruim een kwart (26%)
vindt dit ook het meest belangrijk. Iets meer dan de helft van alle respondenten (53%) vindt het belangrijk
om fysiek gemakkelijk bij de gemeente terecht te kunnen. Een bijna even grote groep (51%) vindt het
belangrijk om digitaal gemakkelijk bij de gemeente terecht te kunnen. Het ‘fysieke gemak’ zien we ook terug
in de blauwe scores (meest belangrijk). 17% geeft aan een loket in zijn/haar dorp of kern het belangrijkst te
vinden en 11% vindt een gemeentehuis het belangrijkst.
Figuur 4: Aspecten met betrekking tot nabijheid van de gemeente die als belangrijk(st) worden ervaren

Belangrijk

70%

de gemeente weet wat er in mijn dorp/kern speelt

26%
53%

ik fysiek gemakkelijk bij de gemeente terecht kan

10%
51%

ik digitaal gemakkelijk bij de gemeente terecht kan

8%
47%

de gemeente in mijn dorp/kern een loket heeft

17%
45%

ik op de hoogte ben van de afwegingen die de gemeente
maakt
bestuurders benaderbaar zijn
ambtenaren benaderbaar zijn
de gemeente passende openingstijden heeft
bestuurders regelmatig in mijn dorp/kern zijn

11%
40%
3%
40%
4%
39%
2%
30%
1%
30%

de gemeente een gemeentehuis heeft
ik de bestuurders ken (raadsleden en
wethouders/burgemeester)
ambtenaren regelmatig in mijn dorp/kern zijn
de gemeente een loket heeft binnen 10 km van mijn huis
ik de ambtenaren ken
ambtenaren bij mij thuis op bezoek komen
Anders
Geen van bovenstaande

Belangrijkst

11%
26%
2%
20%
1%
14%
1%
12%
0%
10%
0%
5%
2%
4%
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In de inwonersconsultatie was ook de volgende open vraag opgenomen: “Wat kan de gemeente doen om de
betrokkenheid van u en andere inwoners bij de gemeente te vergroten?”. In bijlage 3 staan alle gegeven
antwoorden. De reacties zijn van uiteenlopende aard en inhoud. In de beantwoording tekenen zich enkele
lijnen af. De wens ‘meer delen van informatie door de gemeente’ is meermaals genoemd en daarbij zijn ook
concrete ideeën geopperd. Concrete suggesties zijn: een open dag, meer gebruikmaken van digitale
enquêtes zoals deze inwonersconsultatie, (sociale en traditionele) media meer benutten, een digitale
gemeentenieuwsbrief (met bredere informatievoorziening dan alleen bekendmakingen), benutten van
vernieuwende denkers uit de gemeente en een app, zoals NextDoor, promoten. Het delen van informatie
door de gemeente is eerder zendend dan proces geregisseerd, maar klaarblijkelijk ligt hier, in ieder geval bij
enkele inwoners, een expliciete behoefte. Andere antwoorden die meermaals voorkomen, gaan over: de
schaalgrootte van Molenwaard, de staat van onderhoud van groen en wegen, luisteren naar wat inwoners
bezighoudt, fysieke nabijheid van de gemeente in de vorm van een gemeentehuis of loket in elke kern.
Naast verbetersuggesties en kritiekpunten is meerdere keren aangegeven dat de gemeente moet doorgaan
zoals zij het nu doet.

Duiding door de rekenkamer
Het oordeel van de rekenkamer over de pijler participatie is niet eenduidig positief noch eenduidig kritisch.
Dat heeft voor een groot deel te maken met het feit dat het veranderende samenspel tussen overheid en
samenleving nog in grote mate een terra incognita is. Dat geldt voor alle Nederlandse gemeenten. Er zijn in
Molenwaard aantoonbaar stappen gezet. Een vergelijking van de doelen uit het Plan van Aanpak en de
programmabegroting 2013 maakt dat duidelijk. Zo is er een gemeentelijke webpagina per dorp, zijn er
dorpsoverleggen per kern en worden er steeds meer bewoners actief, bijvoorbeeld bij projecten rondom het
tegengaan van zwerfafval, buurtpreventie en het groenonderhoud in straten. In 2015 zijn er daarnaast ruim
twintig bewonersinitiatieven ondersteund door de gemeente, waarmee veel meer is bereikt dan het
oorspronkelijke doel.39 Ook is participatie standaard een onderdeel van beleidsvorming. Anderzijds zijn er
indicaties uit de inwonersconsultatie dat ‘nabijheid’ van de gemeente in andere zaken wordt gevonden dan
waarop de gemeente inzet. Bovendien zijn nog stappen te zetten bij het nagaan hoe de gemeenteraad zich
verhoudt tot college/organisatie bij participatie en hoe de gemeenteraad zich tot maatschappelijk initiatief
verhoudt.
Hoewel er veel is bereikt, moeten rollen en taken zich wel nog verder ontwikkelen. Alle 13 kernen hebben
bijvoorbeeld weliswaar een klankborgroep, maar de ene groep is actiever dan de andere en de
samenstellingen zijn aan veranderingen onderhevig. Een vraag is bovendien of de klankbordgroepen een
vorm zijn van participatie of representatie. Eén van de taken van de klankbordgroepen was het opstellen van
een dorpsagenda. Dat gewenste doel is niet door alle klankbordgroepen behaald. De klankbordgroepen en
dorpsagenda’s zijn in het leven geroepen om vanuit de gemeente voeling met de wensen/behoeften te
ontwikkelen. Er is in feite een ‘structuur zonder status’ neergelegd. Daar zit een spanning in. De rekenkamer
acht het raadzaam om ofwel de diversiteit geheel te omarmen (en dus toe te staan dat sommige kernen
meer voor elkaar krijgen dan andere) ofwel een meer uniforme structuur te behouden. In het feit dat de
invullingen van de klankbordgroepen nu gaan verschillen, ziet de rekenkamer een momentum om hierop te
bezinnen.
Ook in het samenspel van raad, college en organisatie ligt een uitdaging. De rekenkamer geeft daarbij mee
als aandachtspunt om de gemeenteraad dichtbij te houden. Ten slotte ziet de rekenkamer een uitdaging
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Zomernota 2015, Gemeente Molenwaard, p. 15.
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voor Molenwaard om invulling te blijven geven aan de ambitie van Molenwaard Nabij, maar er daarbij
rekening mee te houden dat ‘de burger’ of ‘de kern’ niet bestaat. Per onderwerp kan de betrokkenheid van
burgers verschillen, maar ook de wijze waarop burgers willen participeren verschilt.
De rekenkamer constateert dat de variëteit van participatie-instrumenten die de gemeente gebruikt nog kan
worden verbreed en de kennis over participatie organisatie-breed nog kan worden ontwikkeld.

2.4 / Pijler 3: dienstverlening
Doelen van de pijler dienstverlening
De pijler dienstverlening laat zich definiëren als: ‘een volledig op maat ingericht dienstverleningsconcept
waarbij de burger zijn of haar producten op een zo snel, makkelijk en efficiënt mogelijke manier kan
aanvragen’.40 In het Plan van Aanpak zijn hier de volgende doelen aan gekoppeld:
/

Dienstverleningsarrangementen: de gemeente levert diensten en producten volgens zogenaamde
‘dienstverleningsarrangementen’. Dit betekent dat inwoners op verschillende wijzen contact kunnen
hebben met de gemeente, bijvoorbeeld digitaal, maar ook door de fysieke aanwezigheid van de
gemeente in de kernen.41 Hierbij stuurt de gemeente wel aan op digitaal contact, daarna telefonisch en
daarna fysiek contact, volgens de verhouding 60, 20, 20.

/

Overheid heeft Antwoord ©-proof: de gemeente richt haar informatievoorziening (digitaal en fysiek) in
volgens het landelijke concept 2015 : ‘Overheid heeft Antwoord©’.42

/

Producten in de kern: een deel van de producten is periodiek een aantal keer per jaar fysiek (‘aan de
balie’) in de eigen kern aan te vragen.

/

24/7: permanent zijn een digitale contactmogelijkheid en statusinformatie voor burgers en bestuur.

/

Huisbezoeken: de gemeente biedt maatwerk aan burgers door huisbezoeken (bijvoorbeeld voor een
Wmo-aanvraag of geboorteaangifte) en afspraken voor overleg in een aanlandplek in de kern
(bijvoorbeeld vooroverleg over een omvangrijk bouwplan voor een nieuwe woning).

/

Vooruitdenken: de gegevens zijn in de basis op orde, de gemeente kan proactieve diensten verlenen.

/

Actueel: de gemeente heeft de juiste en actuele sturingsinformatie online.

Realisatie van doelen
De rekenkamer kiest er ook bij deze pijler niet voor om iedere doelstelling uit het Plan van Aanpak te
beoordelen op doelbereik.
Veel en succesvolle inzet gepleegd op het realiseren van de doelstellingen pijler dienstverlening
De eerste doelstellingen voor deze pijler zijn vooral gericht op het integreren van de werksystemen van de
drie voormalige gemeenten en de inrichting van de ICT voor het nieuwe dienstverleningsconcept. Uit de
evaluatie van tranche 1 – op 23 oktober 2012 gepresenteerd in de raad – blijkt vooral dat de website
verbeterd is. In het gedeelte ‘Vraag-antwoord combinaties’ kunnen inwoners gemakkelijk het antwoord op
40

Plan van Aanpak Molenwaard Nabij 1e tranche, Gemeente Molenwaard, p. 9.

41

Plan van Aanpak Molenwaard Nabij, 1e tranche, p.3-4; 7.

42

Dit concept is afkomstig van de landelijke commissie Gemeentelijke Dienstverlening (Commissie Jorritsma) en houdt in dat
gemeenten vijf fasen moeten doorlopen om hun KCC (klantcontactcentrum) op orde te krijgen. Op die manier kan de gemeente
het eerste aanspreekpunt van de overheid worden voor burgers.
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prangende vragen vinden. Ook zijn alle kernen aangesloten op het 14+ netnummer ‘Antwoord’. Er is tevens
een Twitteraccount aangemaakt voor de gemeente Molenwaard.43 Ook heeft 94% van de afhandelingen van
het leerlingenvervoer (aanmelding van leerlingen) digitaal plaatsgevonden en is er een Facebookpagina
aangemaakt voor inwoners. De meeste aangevraagde producten worden tevens gemonitord via de Net
Promotor Score (NPS). De uitkomsten daarvan worden periodiek, één keer per maand, geanalyseerd. De
koppeling naar het college en de raad vindt plaats via de bestuursrapportages en de P&C-cyclus.
Uit de evaluatie van de 2e tranche wordt duidelijk dat er stappen gezet zijn in het verder ontwikkelen van het
zaaksysteem.44 Ook is het klantcontactcentrum gemeentebreed ingevoerd en is de website doorontwikkeld.
De telefonische dienstverlening is ook verbeterd en er vindt een pilot met het ministerie van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK) en vier andere gemeenten plaats voor de thuisbezorging van producten
vanaf januari 2013 (zie casus Thuisbezorgen reisdocumenten).45
De aanzet tot de 3e tranche bevat de formulering van 13 nieuwe doelen. De realisatie van deze doelen heeft
op verschillende tijdstippen plaatsgevonden. Zo is de doelstelling ‘thuisbezorgen van rijbewijzen’ pas later
gerealiseerd doordat eerst medewerking van het ministerie van Infrastructuur en Milieu moest worden
verkregen. Belangrijk is de realisatie van aanvraaglocaties in zes kernen, waardoor inwoners de gemeenten
‘nabij’ kunnen vinden.
De gemeente Molenwaard zet duidelijk in op het voorkeursdienstverleningskanaal ‘digitaal’. Dit is in lijn met
digitale agenda’s van Rijk en KING (Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten).
Inwonersconsultatie door de rekenkamer
Uit de inwonersconsultatie van de rekenkamer blijkt dat het begrip ‘nabij’ door veel inwoners wordt opgevat
als fysieke nabijheid. De rekenkamer heeft inwoners de vraag voorgelegd wat mensen liever hebben: korte
termijn of dicht bij huis. Van de 264 respondenten geeft een kleine meerderheid (52%) de voorkeur aan
‘dicht bij huis een afspraak kunnen maken’. 38% van de mensen wil liever op korte termijn een afspraak
kunnen maken bij de gemeente (zie figuur 5). Uit de open antwoorden blijkt men idealiter zowel op korte
termijn als dicht bij huis geholpen te willen worden. Het liefst binnen één dag en in eigen kern of dorp. Dit
komt tevens overeen met open antwoorden in de door de gemeente Molenwaard verstrekte NPSrapportages.

43

Evaluatie 1e tranche, aanzet 2e tranche Molenwaard Nabij, Gemeente Molenwaard, dia 28 - 31.

44

Evaluatie 2e tranche, aanzet 3e tranche Molenwaard Nabij, Gemeente Molenwaard.

45

Evaluatie 2e tranche, aanzet 3e tranche Molenwaard Nabij, Gemeente Molenwaard, p. 15.
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Figuur 5: Voorkeur voor een afspraak dicht bij huis of op korte termijn

10%
Dicht bij huis een afspraak kunnen maken bij de gemeente

Op korte termijn een afspraak kunnen maken bij de gemeente

38%

52%
Weet niet / geen mening

Hieruit volgt dat de doelstellingen rond dienstverlening voor een deel van de inwoners niet ver genoeg gaan.
Een suggestie is om op de website een publieksvriendelijke infographic op te nemen van de keuzes die
Molenwaard heeft gemaakt in haar dienstverlening en waarom. In hoofdstuk 3, bij de casus Bezorgen van
documenten, gaat de rekenkamer uitgebreider in op resultaten uit de inwonersconsultatie over
dienstverlening.
Ambities reiken verder dan huidige situatie
De gemeente ziet nog veel mogelijkheden om de dienstverlening te verbeteren. Een van die mogelijkheden
is het verder digitaliseren van contacten met burgers. Hierbij kan worden gedacht aan digitaal stemmen en
het aanvragen van nog meer producten zonder fysiek contact. Volgens geïnterviewden wil de gemeente
‘voorop de golf’ blijven. De gemeente ziet dat voor inwoners begrippen als ‘persoonlijk’ en ‘nabij’ belangrijk
zijn. De meerwaarde van innovatie wordt dan ook vooral gezien als het aan die thema’s bijdraagt. Een
uitdaging daarin is tegemoetkomen aan de behoeften van inwoners met een beperking van de beschikbare
middelen – hierbij kan worden gedacht aan de spanning tussen de wens van inwoners om diensten snel én
dichtbij af te nemen, en het feit dat deze combinatie voor de gemeente niet altijd mogelijk is.

Duiding door de rekenkamer
Op de pijler dienstverlening zijn aantoonbaar zeer grote stappen gezet. De aanvraaglocaties staan, enkele
producten worden thuisgestuurd, monitoren van en anticiperen op openingstijden vinden plaats. Samen met
de pijler ‘het @anders werken’ zijn van de vier onderzochte pijlers voor deze pijler de meeste
streefbeelden/doelen uit het programma Molenwaard Nabij gerealiseerd. Een gegeven is wel dat de
doelstellingen van de gemeente niet door alle inwoners worden gedragen. Wat inwoners verwachten van de
dienstverlening van hun gemeente hoeft, zo blijkt uit de inwonersconsultatie, niet identiek te zijn aan waar de
gemeente op inzet. Dit betekent voor de rekenkamer zeker niet dat de doelstellingen bijstelling behoeven.
Het betekent wel dat erkende verbeterpunten die vaak in de categorie ongemakken vallen, zoals de privacy
en vindbaarheid van aanvraaglocaties, met spoed opgepakt moeten worden. Wanneer dit niet gebeurt, dan
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is het risico niet ondenkbeeldig dat onder delen van de inwoners de ‘nostalgie’ naar de
publieksdienstverlening van voor de herindeling verder wordt gevoed. Door deel te nemen aan pilots en door
‘ogen en oren’ open te houden voor verbetering in (digitale) dienstverlening, toont Molenwaard zich een
gemeente die ‘op de voorste golf’ wil blijven in deze pijler.
De gemeente Molenwaard krijgt met grote regelmaat aanvragen van andere gemeenten om langs te komen
voor een werkbezoek, wat niet alleen stimuleert, maar ook kansen biedt om best practices van of via
anderen te vernemen.

2.5 / Pijler 4: anders werken
Doelen van de pijler ‘anders werken’
De pijler ‘anders werken’ bevat doelen voor de ambtelijke organisatie. Deze doelen zijn
voorwaardenscheppend voor andere pijlers. In de strategische visie kwam naar voren dat met de
inwerkingtreding van het nieuwe dienstverleningsconcept, het traditionele werken geen optie is. Voor een
deel betekent dit digitaal werken (vandaar het @-teken in de titel van deze pijler). Voor een ander deel gaat
het om cultuurwaarden. Uitgangspunt voor deze pijler is de lerende organisatie. In het Plan van Aanpak
werden de volgende einddoelen gesteld:46
/

ambassadeurs van de gemeente in de kernen;

/

werkgeverschap: een aantrekkelijke werkgever voor alle medewerkers van hoog tot laag, van jong tot
oud, van vast tot tijdelijk;

/

maatwerk;

/

innovatief: innovatieve technologie (waaronder social media) wordt optimaal gebruikt, zodat wij slim en
met plezier kunnen werken en voorbereid zijn op een andere rol van de overheid (van buiten naar
binnen).

Hiervoor was het nodig om een nieuwe HRM-cyclus te ontwikkelen waarin het resultaatgericht werken
centraal staat.47 Dit gaat hand in hand met digitaal, plaats- en tijdonafhankelijk werken.48 Voorts was er
vanuit de herindeling de ‘belofte’ of het perspectief dat de bedrijfsvoeringkosten van de nieuwe gemeente
uiteindelijk lager zouden zijn dan de opgetelde bedrijfsvoeringkosten van de voormalige gemeenten.

Realisatie van doelen

Zoals aangegeven kiest de rekenkamer er niet voor om iedere doelstelling uit het Plan van Aanpak te
beoordelen op doelbereik, omdat dit geen recht doet aan het lerende karakter van het programma
Molenwaard Nabij, noch aan de dynamische context waarbinnen de veranderingen plaatsvinden.
Anders werken doorgevoerd volgens plan
Uit de eerste trancheverantwoording blijkt dat er opleidingsprogramma’s zijn gestart voor de ambtenaren,
zoals het programma ‘Actieve burgers ondersteunen’. Ook is er, onder andere, een Management
Development-traject gestart, waarbij managers zijn getraind in de overgang naar procesbegeleider en het
sturen van personeel op basis van resultaten.

46

Plan van Aanpak Molenwaard Nabij, 1e tranche, p. 9.

47

Plan van Aanpak Molenwaard Nabij 1e tranche, Gemeente Molenwaard, p. 12.

48

Documentatiemap Molenwaard Nabij, Gemeente Molenwaard, mei 2012 p. 22-23.
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Uit de evaluatie van de 2e tranche blijkt dat de HRM-cyclus is uitgebreid. Het MD-traject wordt doorgezet in
tranche 3. Ook zijn de ambassadeurs in de kernen aangesteld. Zij werken nu plaats- en tijdonafhankelijk en
volledig digitaal. Tevens hebben zij workshops georganiseerd voor de gehele organisatie en houden zij de
website van Molenwaard Nabij bij. Verder is er een medewerkerstevredenheidsonderzoek uitgezet en zijn
de resultaten daarvan met de organisatie gedeeld.
De nieuwe doelen voor tranche 3 betreffen vooral een voortzetting van de reeds ingezette trajecten. Het
betreffen doelen waarmee ‘work in progress’ aangeduid wordt. Stapsgewijs ontwikkelt de gemeente het idee
van ‘anders werken’ en bouwt ze het verder uit.49 Steeds meer verantwoordelijkheid voor resultaten wordt
laag in de organisatie belegd en zelfsturing krijgt een steeds grotere rol. Uit interviews komt naar voren dat
respondenten ervaren dat betrokkenheid en (zelf)vertrouwen toenemen onder medewerkers.
Ervaringen ‘anders werken’ positief
In interviews wordt aangegeven dat de overgang naar anders werken in korte tijd is gerealiseerd. Dit
betekende aan de ene kant onzekerheid onder medewerkers en leidinggevenden, want volledig tijd- en
plaatsonfhankelijk werken betekent nogal iets. Door onder andere de trainingen en het inzetten van
ambassadeurs is de organisatie volgens geïnterviewden op een positieve manier meegegaan in de
verandering. Het feit dat de uitstroom in medewerkers zeer laag was tijdens de organisatieverandering en de
tevredenheid die bleek uit de medewerkerstevredenheidsonderzoeken, wijst erop dat men het anders
werken waardeert. Uit interviews blijkt dat het resultaatgericht werken inderdaad vorm heeft gekregen in de
HRM-cyclus. Daarbij is het soms nog zoeken naar de juiste formulering van resultaten, zeker wanneer het
takenpakket omvangrijk is. Moeilijk meetbaar is de productiviteit van de ambtelijke organisatie. Echter, uit de
interviews komt massief naar voren dat in de beleving de productiviteit gestegen is. Wel meetbaar is dat het
ziekteverzuim laag ligt. Volgens geïnterviewden zijn er geen indicaties dat van de vrijheid om plaats- en
tijdonafhankelijk te werken, misbruik wordt gemaakt.

Uitgangspunt lerende organisatie wordt gevolgd
Als centraal uitgangspunt van ‘anders werken’ gold de lerende organisatie. Volgens betrokkenen wordt hier
navolging aan gegeven. Geïnterviewden geven aan dat de gemeente wordt getypeerd door openheid en de
ruimte die zij biedt voor het maken van fouten. Ook het periodiek evalueren van de NPS-scores geeft aan
dat de gemeente wil leren van de feedback van inwoners. Een ander voorbeeld is dat inwoners een cijfer
kunnen geven voor de afhandeling van meldingen openbare ruimte: wanneer het cijfer te laag is, wordt
contact opgenomen met de desbetreffende inwoner om te bespreken wat hiervoor de reden is. Verder wordt
bijvoorbeeld gebruikgemaakt van een inschrijflijst voor projecten, waarop gemeentemedewerkers ongeacht
hun afdeling zich kunnen inschrijven. Zo wordt kennisdeling tussen afdelingen gestimuleerd.

Duiding door de rekenkamer
De pijler ‘anders werken’ is naar het oordeel van de rekenkamer succesvol uitgevoerd. De ambtelijke
organisatie van Molenwaard doet haar werk radicaal anders dan de norm is bij publieke (en private)
organisaties. Het volledig tijds- en plaatsonafhankelijk werken is uniek. Daarbij is het gelukt de
medewerkerstevredenheid hoog te houden. Uit medewerkerstevredenheidsonderzoeken bij veel andere

49

Evaluatie 2e tranche, aanzet 3e tranche Molenwaard Nabij, Gemeente Molenwaard, p. 19.
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gemeenten blijkt dat de klimaatbeheersing in het gemeentehuis en een te grote nadruk op werk in de balans
met privé, vaak prominent naar voren komen. Dit speelt in Molenwaard in geringe mate. Een uitdaging voor
de ambtelijke organisatie is het borgen van haar slagkracht. Hoewel de uitstroom van medewerkers laag
was in de afgelopen jaren, is er nu wel een uitstroom. De organisatie van Molenwaard heeft een omvang die
maakt dat een vertrek snel wordt gevoeld. Weliswaar is er een generatiepact, een project Vakmanschap in
Beweging, en proberen leidinggevenden persoonlijke groei te faciliteren, toch vraagt het anticiperen hierop
volgens de rekenkamer om meer. Het @anders werken heeft voorwaardenscheppende zaken geregeld om
de ambitie van Molenwaard Nabij mogelijk te maken, maar het succes in de toekomst zal ten diepste
worden bepaald door houding, gedrag en de, genoemde, slagkracht van de organisatie. De gemeentelijke
medewerkers hebben vanaf 2008 (voorbereiding op de ambtelijke fusie) tot in 2015 (eindverantwoording van
programma Molenwaard Nabij) in een hoog dynamische omgeving gewerkt. Nu, drie jaar na de bestuurlijke
fusie, zou een goed moment zijn om een nieuwe balans op te maken in de vorm van een organisatievisie. In
gesprekken met leidinggevenden uit de organisatie bemerkt de rekenkamer hierop een alertheid. Dit is deels
een organisch proces, maar het kan ook niet zonder organisatievisie.
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3 Toepassing in drie casussen
In dit hoofdstuk gaat de rekenkamer na of de pijlers uit hoofdstuk 2 (bestuursstijl, participatie,
dienstverlening en anders werken) herkenbaar zijn in drie inhoudelijke casussen. De casussen zijn de
totstandkoming van de woonvisie, het Trefpunt Oud-Alblas en het thuisbezorgen van documenten.

3.1 / Totstandkoming woonvisie
Introductie en beknopte tijdlijn
De visie op wonen van een gemeente wordt nooit alleen bepaald door de gemeente zelf. Ook de regiovisie
speelt hierbij een rol. Hierna is een beknopte tijdlijn weergegeven. Deze tijdlijn markeert de periode die door
de rekenkamer is bestudeerd:
/
/
/
/
/
/

/

5 maart 2013: discussie Kaderstelling Wonen aan de hand van presentatie portefeuillehouder;
procesvoorstel kaderstelling wonen;
18 april 2013: themabijeenkomst;
14 mei 2013: besluitvorming in de raad;
24 juli 2013: enquête evaluatie proces;
3 september 2013: bespreking in raad van uitkomsten evaluatie;
november 2013: regionale woonvisie Alblasserwaard-Vijfheerlanden. Hierin heeft de gemeente de lokale
woonvisie meegenomen als input. De regionale woonvisie is opgesteld door de regiogemeenten samen
en bevat voor alle gemeenten de kaders voor hun (woon)visies;
december 2013: meerjarenprogramma Wonen. Het Meerjarenperspectief wonen is een lokale, praktische
vertaling van de regionale woonvisie en maakt specifiek wat er de komende jaren in de kernen gaat
gebeuren.

Snel een nieuwe woonvisie als input voor de regionale woonvisie
Bij het ontstaan van de gemeente Molenwaard in januari 2013 bestonden er verschillen in de
woningbouwprogramma’s en grondpolitiek van de drie voormalige gemeenten. Later dat jaar zou de
regionale woonvisie ontwikkeld worden. De gemeenteraad wilde hierop voorbereid zijn. Dat betekende dus
dat er snel een nieuwe, eigen woonvisie ontwikkeld moest worden.
De wethouder en betrokken ambtenaren hebben in maart 2013 een procesvoorstel gedaan om tot de lokale
woonvisie te komen binnen de voorwaarden die hen gesteld waren:
a. de gemeenteraad van Molenwaard gaf een financieel kader mee waaruit bleek dat er
weinig middelen beschikbaar waren voor wonen;
b. het dossier wonen werd complexe materie gevonden;
c. het bestuur van Molenwaard wilde geen vragen neerleggen bij inwoners die tot
teleurstelling zouden kunnen leiden. Het herverdelen van woningen over de kernen was
een gevoelig onderwerp, vooral omdat er in bepaalde kernen wellicht geen ruimte was om
te bouwen.
Voor het procesvoorstel is bewust gebruikgemaakt van de participatieladder
De drie voorwaarden maakten dat de gemeente ervoor koos om geen individuele inwoners te betrekken,
maar experts uit de branche te vragen eenmalig input voor de woonvisie te leveren. In deze afweging is
bewust gebruikgemaakt van de participatieladder en nagedacht over wanneer wie in het proces betrokken
moest worden.
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Raadswerkgroep als alternatief voor open raadsinformatieavonden
Tijdens de themabijeenkomst op 18 april 2013 waren vertegenwoordigers van de vier woningcorporaties,
een plaatselijke makelaar, een projectontwikkelaar en iemand van de Rabobank aanwezig. Daarnaast was
de portefeuillehouder wonen aanwezig en was de raad met vijf man vertegenwoordigd. De raad was
namelijk zelf actief betrokken bij de ontwikkeling van de woonvisie, via een raadswerkgroep die bestond uit
de woordvoerders wonen van de fracties.
De themabijeenkomst was ingestoken als een ‘open raadsbijeenkomst’, waarbij de woordvoerders in
gesprek gingen met de ‘samenleving’, in dit geval experts. De raadsleden hadden tijdens de bijeenkomst
een procesmatige rol. De bijeenkomst werd begeleid door een extern bureau. Een eerder onderzoek naar
de woningmarkt van de nieuwe gemeente was het uitgangspunt van het gesprek. De uitkomsten van het
onderzoek werden getoetst door de experts. De professionals deelden hun kennis van wat realistisch was
om op het woongebied te kunnen realiseren, raadsleden luisterden naar het advies. Ook na de bijeenkomst
is nog een aantal experts geraadpleegd door verschillende raadsleden.
Deze bijeenkomst maakte helder dat het thema wonen complex is. Verder dachten sommige raadsleden
vooral in termen van het belang van hun voormalige kern. Met deze bijeenkomst werd de onderlinge
samenhang duidelijk en werden raadsleden genoodzaakt om primair het belang van Molenwaard als geheel
in acht te nemen.
Positieve evaluatie
De ontwikkeling van de beleidsontwikkeling wonen is in september 2013 geëvalueerd door de deskundigen
en raadsleden, met name omdat voor het eerst niet gewerkt werd met raadscommissies, maar met een
raadswerkgroep en de aanwezigheid van raadsleden bij een themabijeenkomst. De evaluatie liet een
positief beeld zien. Wel was er enige onduidelijkheid over de rol van de raadsleden tijdens de bijeenkomst.
Ook is een erkend verbeterpunt om te kijken naar wie worden uitgenodigd. Voor sommige betrokkenen was
het teleurstellend dat er niet echt een terugkoppeling is geweest van wat er met hun input is gedaan, hoewel
zij wel degelijk zijn gewezen op de raadsbehandeling. Deze teleurstelling is overigens gedreven door
betrokkenheid; genoemd is de wens om met een concept-stuk mee te lezen.
Belangrijk onderdeel van de woonvisie is het collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) waar in
Molenwaard veel mee wordt gewerkt. Er zijn ongeveer negen CPO’s gerealiseerd of in voorbereiding,
waarvan twee voordat de gemeente Molenwaard bestond en de rest sinds de oprichting van de nieuwe
gemeente. Het idee van zulke CPO’s is conform het regionale beleid, waarin opgenomen is dat er in kleine
kernen alleen gebouwd wordt naar behoefte. Een CPO houdt in dat een groep inwoners het initiatief neemt
om woningbouw te realiseren in de eigen kern. Zij koopt als vereniging grond aan en brengt het in
ontwikkeling.50 Volgens de professionals lopen de collectief particulier opdrachtgeverschappen (CPO’s) niet
overal zo goed als in Molenwaard.
De gemeente Molenwaard is toegankelijk
Zowel de vertegenwoordigers van de woningcorporaties als van de commerciële partijen vinden dat
Molenwaard een toegankelijk college heeft. Dat blijkt uit het gemak waarmee bestuurders en ook
ambtenaren rechtstreeks zijn te bereiken (aanwezige externe partners hebben mobiele nummers van
bestuurders) en er altijd bereidheid is om te luisteren. Dat maken de partijen ook anders mee in andere
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Aangezien het proces van een CPO vrij ingewikkeld is, is er een speciaal draaiboek ontwikkeld (‘werkwijzer CPO-projecten
gemeente Molenwaard’).
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gemeenten in de regio. Ook hebben deze partijen geen last van het feit dat Molenwaard geen gemeentehuis
heeft. De gemeente komt vaker naar hen toe of ze treffen elkaar op andere plekken.
Duiding van de rekenkamer
De inzet van een raadswerkgroep rond de totstandkoming van de woonvisie was een novum in Molenwaard.
De pijler bestuursstijl is dus zonder meer herkenbaar in dit traject. Het bewust opzoeken van experts past
ook bij de gewenste bestuursstijl. ‘Anders werken’ komt tot uiting in de beoordeling van betrokken experts
op de bereikbaarheid van ambtenaren. Dit wordt als prettig ervaren. Ook zijn ze makkelijk bereikbaar en
benaderbaar. Onderdeel van ‘anders werken’ is het zijn van een lerende organisatie. Dit aspect komt terug
in de evaluaties die gedaan zijn na de bijeenkomst. Dit bleek echter niet standaard. Het idee om met
raadsleden, maatschappelijke organisaties en commerciële partijen te sparren is volgens de betrokken
professionals heel goed, maar het vraagt wel om goede afstemming en verwachtingsmanagement. Bij de
ontwikkeling van beleid en projecten wordt de participatie van inwoners standaard overwogen, zo ook in de
casus ‘ontwikkeling woonvisie’. De inschatting van het gemeentebestuur was destijds dat het raadplegen
van experts de hoogst wenselijke trede op de participatieladder was voor het ontwikkelen van een
woonvisie. Dat betekent dat er van weinig participatie gebruik is gemaakt. Achteraf bezien had een meer
ambitieuze insteek, waarbij experts ook meedenken of –schrijven en vaker dan eenmalig een bijeenkomst
georganiseerd wordt, op draagvlak bij hen kunnen rekenen. Verder wordt binnen het woonbeleid rekening
gehouden met burgerparticipatie. Voornamelijk in de vorm van de CPO. Wat nog wel geleerd moet worden,
is hoe je als gemeente de behoefte van de bevolking vindt en het beste faciliteert. Dat kan lastig te
organiseren zijn doordat kopers niet verenigd zijn en niet één aanspreekpunt hebben.

3.2 / Trefpunt Oud-Alblas
Introductie
Het Trefpunt Oud-Alblas is begin jaren zeventig ontstaan in de toenmalige gemeente Oud-Alblas, dat later
gemeente Graafstroom werd en in 2013 onderdeel werd van de gemeente Molenwaard. Het
gemeenschapscentrum, ook wel dorpshuis genoemd, was in die tijd een uiting van de zelfstandigheid van
de gemeenschap. Het gebouw werd gebruikt door de verenigingen in het dorp, voor (personeels)feesten van
plaatselijke bedrijven en bruidsfeesten. Het gebouw werd met de oprichting eigendom van een stichting met
vertegenwoordigers uit het maatschappelijke middenveld in Oud-Alblas. Het bestuur van de stichting werd
verantwoordelijk voor het beheer van het gebouw en legt nu nog verantwoording af aan de verenigingsraad.
Op dit moment maken 16 verenigingen gebruik van het Trefpunt, voor vergaderingen, maar ook voor
bijvoorbeeld zangles of zumba. Het gebouw voorziet in de gymzaal voor CBS “Groen van Prinsterer”, de
peuterspeelzaal en een verenigingsgebouw. Er zijn minder feesten en vrijwel geen bruiloften meer in het
gebouw. Het gebouw is verouderd, behoeft onderhoud en is op deze manier niet meer exploitabel.
In 2015 zijn de gemeente en het stichtingsbestuur van het Trefpunt overeengekomen om een nieuw
gemeenschapscentrum te bouwen, genaamd ‘De Beemd’, volgens het plan van het stichtingsbestuur. De
rekenkamer heeft het proces rondom dit besluit bezien in de periode van 2009 tot heden.
Onenigheid over toekomst van het gebouw
Tot 2010 werden de exploitatietekorten van 25.000 tot 30.000 euro per jaar standaard vergoed door de
gemeente. Onderzoek uit 2009 door de Van Heemgroep, in opdracht van de toenmalige gemeente
Graafstroom, toonde aan dat het gebouw niet goed te exploiteren was, onder andere vanwege de
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veroudering. In 2009 heeft de gemeenteraad van Graafstroom besloten om voor de laatste keer de
exploitatietekorten op zich te nemen.
Het stichtingsbestuur wilde graag het gebouw opknappen om het weer rendabel te maken. In 2010 stelde de
gemeente echter voor om een nieuw gebouw neer te zetten. Dan kon de gemeente de grond van het oude
gebouw gebruiken voor woningbouw. De subsidiestop in combinatie met dit plan leidde echter tot veel
onenigheid tussen de gemeente en het toenmalige stichtingsbestuur.
Het leidde onder meer, in 2013, tot een rechtsgang. De subsidiestop betekende dat het stichtingsbestuur
personeel moest ontslaan en het leidde bijna tot een faillissement van de stichting. Voor de gemeente
betekende dit dat het recht op de grondpositie van de locatie van het Trefpunt dreigde te vervallen. Zowel
voor de gemeente als voor de stichting was de situatie niet wenselijk.
Een ‘Commissie van Goede Diensten’ pleegt een interventie
Na een aantal jaar van onenigheid tussen het gemeentebestuur en het stichtingsbestuur stapte in 2014 een
drietal mannen uit Oud-Alblas naar voren die de Commissie van Goede Diensten vormden. De commissie
kreeg het verzoek van het stichtingsbestuur, de verenigingsraad en het college van Molenwaard om zo
spoedig mogelijk een zwaarwegend advies uit te brengen. Dat advies lag er in augustus 2014 en is
inmiddels voor een groot deel door alle partijen uitgevoerd. De verhoudingen tussen de gemeente en het
stichtingsbestuur van het Trefpunt zijn genormaliseerd en er liggen nu een businesscase en bouwplan. Het
streven om begin 2017 de deuren van een nieuw gebouw te openen, is iets vertraagd.51
Nieuw stichtingsbestuur met nieuwe statuten
Onderdeel van het advies was een verandering in het beheer van het Trefpunt. In navolging van het advies
voerde de stichting een statutenwijziging door en kwam er een nieuwe bestuursstructuur, zonder
afgevaardigden van de kerkraad en met een verlaging van het aantal leden. In december 2014 is het oude
stichtingsbestuur met leden die soms al vanaf de oprichting erin zaten, afgetreden en vervangen door een
nieuw bestuur. Het nieuwe stichtingsbestuur uit 2014 had de schone taak om met een plan te komen voor
de nieuwbouw en de verliezen te beperken. Hiervoor is het bestuur tijdelijk bijgestaan door financiële (maar
ook met de politiek bekende) mannen. Dit bestuur heeft ook het advies van de commissie gevolgd om het
draagvlak in de gemeenschap voor het Trefpunt of een dergelijk gemeenschapshuis te onderzoeken door
middel van een huis-aan-huisenquête. Het was een moeilijke, energievretende periode voor de nieuwe
bestuursleden. Ze hebben personeel moeten ontslaan en worstelden naar eigen zeggen nog met de
negatieve beeldvorming van de gemeente. Dit bestuur brokkelde dan ook langzaam af tot er nog één
persoon overbleef. Vanaf mei 2015 pakt hij met vijf nieuwe bestuursleden, alle woonachtig in Oud-Alblas,
de taken van het stichtingsbestuur verder op. Eén van de eerste acties van dit bestuur was het stopzetten
van de rechtszaak. Daarnaast lag er binnen twee weken een businesscase voor het Trefpunt met een
risicoprofiel en financieel doorgerekend. De stichting heeft daarop de fractiewoordvoerders van de raad
uitgenodigd in het Trefpunt om het plan door te lopen. Zij kon rekenen op de steun van de raad.
Exploitatietekorten overgenomen door de gemeente
De gemeente heeft gehoor gegeven aan het advies van de Commissie van Goede Diensten om het
exploitatietekort van 125.000 euro op zich te nemen door het oude gebouw van de stichting te kopen. Het
nieuwe dorpshuis wordt ontwikkeld op basis van een door de gemeente verleend krediet: het eigendom
wordt overgedragen aan het stichtingsbestuur en het oude gebouw wordt overgedragen aan de gemeente.
Over de kosten van de exploitatie loopt op dit moment een discussie tussen de gemeente en het
stichtingsbestuur.
51

14 augustus 2014: advies Commissie van Goede Diensten
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Verhoudingen verbeterd, maar inhoudelijk nog wel een puzzel
Door middel van de collegebrief van 30 mei dit jaar informeren het projectteam en de financieel controller
van de gemeente het college over de status van de problematiek, de risico’s en de oplossingsrichtingen.
Verder wordt in de brief benadrukt dat dit stichtingsbestuur goed werk levert. “Waar het “oude” bestuur van
mening was dat het financiële probleem moest worden opgelost door de gemeente, is dit voor het huidige
bestuur niet vanzelfsprekend en wordt samenwerking gezocht met de gemeente om te komen tot een
oplossing. Hierin acteert het huidige bestuur dus echt anders dan het vorige.”
Betrekken van professionals uit de eigen regio om dichtbij de wens van de opdrachtgevers te blijven
Zoals in het beleidsdocument van de stichting wordt aangegeven, werd op 7 juli 2015 een ‘go’ gegeven door
de gemeenteraad van Molenwaard voor het maken van een voorlopig ontwerp (VO). In overleg met het
stichtingsbestuur en de adviseurs van de Commissie van Goede Diensten heeft de gemeente hiervoor op 14
juli daaropvolgend de opdracht aan lokale architecten verstrekt. De redenering is dat een lokale architect
meer begrijpt van de wensen van de opdrachtgevers dan iemand van buiten de regio, en zoekt naar
creatieve oplossingen. Alle betrokkenen zijn zich bewust van de financiële beperkingen. Op het
oorspronkelijke krediet van 2.207.000 euro moest een aantal posten in mindering worden gebracht. Volgens
de architecten moest het mogelijk zijn om het nieuwe Trefpunt, of zoals het nu genoemd wordt: de
multifunctionele accommodatie (MFA), voor het resterende bedrag van 1.900.000 euro te realiseren. 52
Draagvlak Trefpunt onder de bevolking onduidelijk
Eén van de vragen van de Commissie van Goede Diensten was of het draagvlak onder de bevolking wel
genoeg was voor een investering in een (nieuw) dorpshuis. In het raadsbesluit van 14 oktober 2014 besluit
de raad voor draagvlakonderzoek onder de bevolking in samenwerking met het stichtingsbestuur. Het
(nieuwe) stichtingsbestuur van december 2014 heeft de enquête opgesteld en is langs de deuren van de
inwoners van Oud-Alblas geweest. De respons op de enquête was matig en er bleken weinig expliciete
meningen over het dorpshuis te bestaan. Het stichtingsbestuur en de gemeente concludeerden dat er een
compact dorpshuis moest komen waarin een gymzaal hoorde en de gebruikende verenigingen een plek
moesten krijgen.
In de collegebrief van 9 juni 2016 wordt nogmaals gesteld dat: “Er maatschappelijk draagvlak voor De
Beemd [het nieuwe dorpshuis] is. De verenigingen die hun thuis hebben in het huidige Trefpunt hebben
aangegeven mee te verhuizen naar het nieuwe dorpshuis. Daarnaast is een groep inwoners bezig met het
opzetten van een ‘sociaal plein’ waarin het nieuwe dorpshuis een grote rol krijgt. Het sociaal plein kan een
plek worden waar aanbod en behoeften van de inwoners van Oud-Alblas bij elkaar worden gebracht. Hierbij
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het Huis van de Waard, maar ook aan het bieden van de mogelijkheid
tot flexplekken voor ZZP-ers of andere activiteiten als cursussen, kookworkshops en dergelijke. Hiermee
wordt het nieuwe dorpshuis een ontmoetingsplaats voor alle inwoners van Oud-Alblas.”
De huidige status
Inmiddels kan de bouw van start. De gemeente is hierin de aanbestedende partij. De stichting neemt deel
aan het bouwteam; de voorzitter zit daarin met gemandateerde bevoegdheid.
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De relatie met de gemeente kenmerkt zich door onderlinge afhankelijkheid. Het geld dat beschikbaar was
voor de nieuwe locatie had de stichting liever in het oude gebouw gestoken, maar ze is nu wel erg blij met
de nieuwe locatie. Hoewel het stichtingsbestuur het gevoel heeft nog steeds tegen oude indrukken van de
gemeente over de stichting aan te lopen, vindt men ook dat de kwaliteit van de relatie het afgelopen jaar
sterk verbeterd is en dat er weer meer vertrouwen is opgebouwd.
Dienstverleningsconcept Molenwaard top, besluitvormingsproces nog lastig
De betrokkenen van het Trefpunt geven aan tevreden te zijn met het concept Molenwaard Nabij. Het is
prettig dat ambtenaren met de tablet in de hand op locatie komen. Ook zijn ambtenaren goed telefonisch
bereikbaar. Wat als lastiger wordt ervaren, is het besluitvormingsproces. Daarbij gaat het om op tijd de
stukken af te hebben voor een raadsvergadering, waarbij je afhankelijk bent van de gemeentelijke
organisatie en een stuk vertrouwen. Naar beleving van de betrokkenen ligt dit proces dusdanig gevoelig dat
elk stuk 110% juist moet zijn, wat het besluitvormingsproces verder vertraagt.
Participatieactiviteiten van de gemeente en Trefpunt
Ook in Oud-Alblas is er een klankbordgroep bestaande uit dorpsbewoners die een brug vormen tussen de
gemeente (wethouders en ambtenaren) en inwoners van de kern om burgerinitiatieven te ontplooien. De
geïnterviewden geven aan dat ze dit een goed initiatief vinden, omdat dit de lijnen met de gemeente voor
wie een initiatief wil ontplooien, korter maakt. Het heeft echter geen raakvlakken met de stichting.
Een ander initiatief van de gemeente, het sociaal plein, is gehuisvest in het Trefpunt. Het doel van het
sociaal plein is volgens het stichtingsbestuur om cohesie te creëren door mensen te mobiliseren, onder
andere ter ondersteuning van de MFA Oud-Alblas. Op welke manier de gemeente, in de persoon van de
kerncontactfunctionaris, het doel wil bereiken, en of het verbeteren van het pand slechts een subdoel is,
weet het bestuur niet. Het initiatief voor dit groepje lag bij de kerncontactfunctionaris; de aanvraag kwam niet
bij de stichting vandaan. Het sociaal plein is wel welkom om te overleggen over de invulling van extra
activiteiten in het nieuwe gebouw.
De gemeente geeft aan dat op verzoek van de klankbordgroep, met de dorpsagenda als uitgangspunt, de
kerncontactfunctionaris de verbinding heeft gelegd tussen inwoners die bereid waren om mee te denken
over het vormen van het ‘sociaal plein’. Doel daarvan is de optimale benutting van het pand. Het
stichtingsbestuur is op uitnodiging van de groep in een gezamenlijk overleg geïnformeerd over de
brainstorm “sociaal plein” en de mogelijke kansen.
Gemeentelijk beleid ten aanzien van de tien dorpshuizen nog te vaag
Belangrijk punt in het advies van de Commissie van Goede Diensten was het feit dat het niet transparant en
onderbouwd was hoe en wat de gemeente bijdraagt aan de tien verschillende dorpshuizen. De Commissie
adviseerde de gemeente de behandeling van de dorpen inzichtelijk te maken, waardoor vergelijken mogelijk
wordt. Dat betekent niet dat elk dorpshuis hetzelfde moet krijgen, maar wel dat het vergelijkbaar is en dat er
ook een visie/onderbouwing is waarom een dorpshuis (op die manier) wordt ondersteund. In de beleving van
de betrokkenen is dit nog altijd niet helder. Het verschil in behandeling van de dorpshuizen is een overblijfsel
van de fusie. De gemeente is op dit moment een plan aan het uitwerken.
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Duiding van de rekenkamer
In de casus Trefpunt komt naar voren dat het organiseren van samenspel tussen overheid en
maatschappelijk initiatief geen synoniem is voor draagvlak en goede verhoudingen. De rekenkamer stelt
vast dat het stichtingsbestuur en de gemeente lange tijd in een negatief patroon zaten, terwijl de intenties
goed waren. Een interventie via de Commissie van Goede Diensten was nodig om ruimte te scheppen om
het patroon te doorbreken. Dat is ook gebeurd. Over het algemeen zijn de partijen na de interventie van de
Commissie van Goede Diensten constructief gaan (samen)werken. Het vertrouwen groeit. Dat betekent
echter niet dat er ook inhoudelijke overeenstemming is. Een ander leerpunt vanuit deze casus is dat een
gemeente nooit er vanuit kan gaan dat een gesprekspartner ook namens een gehele achterban spreekt.
De gemeente heeft in haar visie de wens uitgesproken om in grote projecten van regievoerder naar
procesregisseur te willen gaan. In dit project zijn slechts elementen van het proces ingevuld. De raad schept
de kaders voor de samenwerking met het stichtingsbestuur, naar tevredenheid van het stichtingsbestuur,
maar de afspraken zijn nog niet concreet genoeg ingevuld en op papier gezet.
Ook ligt er nog verschil van inzicht tussen stichtingsbestuur en gemeente over de precieze rollen en posities
rond de bouw van MFA De Beemd. Het valt aan te bevelen de posities klip en klaar te definiëren, ook al is
dat wellicht niet voor iedereen bevredigend. De gemeente lijkt op het moment vooral te focussen op het
individueel ondersteunen van de verschillende dorpshuizen en burgerinitiatieven in de kernen. Een vraag die
naar het oordeel van de rekenkamer legitiem is om te stellen, luidt: is het creëren en onderhouden van
dorpshuizen een kerntaak van een gemeente? Zijn er alternatieven beschikbaar voor de functie van
dorpshuizen?
De gemeente ziet kansen wat betreft burger- en overheidsparticipatie in combinatie met het dorpshuis. Dit is
echter niet direct het belang en de doelstelling van het stichtingsbestuur, dat er is om de verenigingen een
plek te geven en het gebouw te exploiteren. De rekenkamer raadt aan om hierover klip en klare duidelijkheid
te creëren. Het zou jammer zijn als de individuele casus Trefpunt een maatstaf wordt om het succes van de
veel bredere en omvangrijkere pijler participatie aan te toetsen.

3.3 / Thuisbezorgen van documenten
Beknopte tijdlijn:
/ september 2012: Plan van aanpak pilot;
/ november 2012: ‘pre-pilotfase’;
/ januari 2013: start pilot (in het kader van het BZK-project ‘van regels naar ruimte’);
/ maart 2013: memo evaluatie;
/ 14 mei 2013: evaluatie eerste kwartaal;
/ 23 juli 2013: verzoek van deelnemende gemeenten voor deelname ministerie I&M aan pilot rijbewijzen;
/ 26 november 2014: convenant inzake de proeftuin thuisbezorgen van reisdocumenten.
Doel van de pilot
In januari 2013 startte de uitvoering van de pilot voor het thuisbezorgen. De doelstelling van de pilot was:
succesvol thuisbezorgen. Daarbij is succesvol gedefinieerd als klantvriendelijk, veilig, volgens zeer hoge
kwaliteitscriteria, conform bestaande wetgeving.53 Het thuisbezorgen van de reisdocumenten draagt bij aan
het verkleinen van de afstand tussen gemeente en burger en aan het bieden van tijds- en
plaatsonafhankelijke dienstverlening.
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Plan van aanpak pilot thuisbezorging reisdocumenten. 6 september 2012
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De gemeente Molenwaard gaat uit van ‘digitaal, tenzij’
De gemeente Molenwaard gaat uit van digitale dienstverlening, tenzij dit niet anders kan. Eind 2015 scoorde
de gemeente in het onderzoek van BZK in het kader van het programma Digitaal 2017 naar de digitale
volwassenheid van de overheid, hoog met 85,5% op een schaal van 1 tot 100%. Sommige producten
kunnen geheel digitaal afgehandeld worden, andere voor zover mogelijk gegeven de wetgeving of
praktische overwegingen.54
Voor vijf producten (het rijbewijs, de ID-kaart, het paspoort, de VOG en de legalisatie van de handtekening)
is het nog nodig om naar de gemeente toe te komen om het product aan te vragen, maar met de invoering
van het thuisbezorgen van de producten heeft de gemeente het baliebezoek toch verminderd.
Ambtelijk initiatief voor de ontwikkeling thuisbezorging reisdocumenten
Begin 2012 hoorden ambtenaren van de gemeenten voor het eerst over het thuisbezorgen van
reisdocumenten via AMP Logistics. Daarnaast was er, volgens betrokkenen, met betrekking tot Molenwaard
Nabij rond mei 2012 al contact tussen de gemeente Molenwaard (in de persoon van de toenmalig
gemeentesecretaris) en het ministerie van BZK. In augustus 2012 heeft het dagelijks bestuur De Waard een
beslissing genomen over deelname aan de pilot.
Molenwaard als katalysator en trekker van de pilot
Voordat de gemeente Molenwaard aansloot bij de planvorming en uitvoering van de pilot thuisbezorgen van
reisdocumenten, was het project al een tijd onderweg. De pilot werd ontwikkeld binnen het programma ‘Van
Regels naar Ruimte’ van het ministerie van BZK met een aantal gemeenten en andere partijen, als AMP
Logistics en aanvankelijk ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu.55 Volgens betrokkenen werkte de
gemeente Molenwaard als een soort katalysator voor de pilot.
De gemeente Molenwaard trad volgens betrokkenen al snel op als trekker van de pilot. Het belang voor
Molenwaard was groot. Het gemeentehuis zou verdwijnen per oktober 2014, terwijl voor de andere
deelnemende gemeenten het thuisbezorgen gold als een extra service. Daarnaast bleek ze daadkrachtig in
het organiseren van de pilot. Er was over nagedacht hoe collega’s binnen de organisatie te overtuigen van
de aanpak en hen te betrekken bij het ontwikkelproces. Zowel ambtenaren als bestuur zetten zich in om de
pilot van de grond te krijgen. Molenwaard is ook de organisatie geweest die de pilot heeft ‘voor-getest’ met
een pre-pilot in november 2012. Ook was het de gemeente Molenwaard die het tweede ministerie, het
ministerie van Infrastructuur en Milieu, heeft overtuigd van het feit dat thuisbezorgen ook kon voor
rijbewijzen. Dus hoewel ze later in het ontwikkelproces van de pilot stapte, kwam ze toch als eerste met de
pilot in het nieuws naar buiten.
Ambtelijke en bestuurlijke lobby trekken gezamenlijk op
Aanvankelijk richtte het project thuisbezorging reisdocumenten zich zowel op paspoorten als rijbewijzen.
Omdat het ministerie van Infrastructuur en Milieu, dat gaat over rijbewijzen, niet meteen meewerkte is ervoor
gekozen om eerst de pilot te starten met BZK, dat gaat over paspoorten. Het heeft tot november 2015
geduurd eer het ministerie van I&M het Convenant proeftuin bezorgen van rijbewijzen ondertekende. Dit

54

Meting aanbod digitale dienstverlening 2015. Deloitte iov ICTU en het Ministerie van Binnenlandse Zaken. December 2015.
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Deelnemers waren: Kafkabrigade (advies, linking pin), AMP Logistics (uitvoerder) en BZK (advies), en de gemeenten
Amersfoort, Arnhem, Dordrecht, Haarlemmermeer, ’s Hertogenbosch en Zoetermeer. Van deze gemeenten bleef alleen
Haarlemmermeer tot het eind betrokken. Zoetermeer is gaan experimenteren met de post.
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wordt door de gemeente en partners uit de pilot gezien als de verdienste van het lobbywerk van ambtenaren
en bestuurders van Molenwaard. In afwachting van het formele besluit van het ministerie van I&M is
Molenwaard op advies van de ambtenaren al gestart met de pilot.56
Nog eenmaal naar de gemeente toe, daarna komt de gemeente naar u
Het proces rondom reisdocumenten ziet er als volgt uit:
/
/
/
/
/
/

inwoner vraagt het reisdocument op één van de zes aanvraaglocaties aan;
informatieverstrekking vanuit de gemeente; de inwoner kiest voor thuisbezorgen of afhalen bij de
gemeente;
de gemeente verpakt het aangevraagde document en AMP Logistics haalt het op;
de inwoner wordt geïnformeerd over de status en maakt een afspraak om het te laten thuisbezorgen –
gefaciliteerd door AMP Logistics;
bezorging en verificatie aan de deur door AMP Logistics;
afronding aanvraag; inwoner vult een evaluatie over de dienstverlening in.

Voor de gemeente Molenwaard stond vast dat het een gratis voorziening zou zijn. Andere gemeenten
bezorgen reisdocumenten inmiddels ook thuis, maar vaker als een extra en mogelijk betaalde service.
De bezorger als belichaming van Molenwaard Nabij?
Het overhandigen van het document aan de deur is volgens de gemeente een uiting van dienstverlening
dicht bij huis, ‘wij komen naar u toe’. De bezorger is gespecialiseerd in het veilig bezorgen van het pakketje.
De bezorger is bijvoorbeeld niet getraind in het signaleren van problematiek. Volgens de gemeente lijkt het
voor inwoners niet uit te maken of de bezorger een ambtenaar is of van een extern bureau. Uit de NPS blijkt
dat inwoners het waarderen dat ze na de aanvraag niet meer naar de gemeente hoeven te komen en ze
waarderen de professionaliteit van de bezorging.
Medewerkers aanvraaglocatie niet als de oren en ogen van de kern
De bezorger en de medewerker op de aanvraaglocatie richten zich primair op het aangevraagde product en
gelden niet als ‘de oren en ogen van de kern’. Als er andere vragen worden gesteld, wordt het algemene
nummer van de gemeente doorgegeven of verwezen naar de website. Omdat mensen op afspraak komen,
krijgen baliemedewerkers echter nauwelijks andere vragen dan de vragen waarvoor men aangaf te komen.
Continu evalueren
Zowel tijdens als nadat de pilot is overgegaan in standaard dienstverlening, evalueert de gemeente
Molenwaard regelmatig de dienstverlening. Zo blijkt uit de memo ‘Evaluatie pilot (maart 2013)’ dat er veel
vertrouwen is in de start na de pre-pilot, dat alle bezorging op tijd en juist afgehandeld is, de samenwerking
met AMP soepel verloopt en de klantwaardering een 8,9 is. In de memo ‘Evaluatie eerste kwartaal (mei
2013)’ wordt aangegeven dat alles zo goed als vlekkeloos verlopen is. Er werd één klacht ingediend die niet
gegrond was. AMP had juist gehandeld door het document niet aan een familielid te geven, hoewel de
communicatie in dat proces beter had gekund. 30% van de aanvragers maakte gebruik van thuisbezorgen.
Voorafgaand is een foto van de bezorger meegestuurd, wat tot positieve reacties leidde.
Inmiddels wordt aan iedere aanvrager gevraagd een korte vragenlijst, Net Promoter Score (NPS), in te
vullen met feedback op het proces. De NPS-evaluaties komen bij AMP Logistics terecht en worden één op
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Voorstel aan het college, start op 1 oktober 2014 met thuisbezorgen in afwachting formeel besluit ministerie I&M; interview
intern.
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één gedeeld met de gemeente. Verder hebben burgerzaken van de gemeente en de accountsupport van
AMP iedere dag contact. Maandelijks wordt er over de NPS-evaluaties gerapporteerd. Mede op basis van
deze reacties wordt het proces continu geanalyseerd en verbeterd. De terugkoppeling aan het college en de
raad vindt plaats via de bestuursrapportages en de P&C-cyclus.
De gemeente is op het moment van schrijven aan het uitzoeken hoe om te gaan met de wens snel én
dichtbij. In de kadernota (besproken 28 juni en 5 juli 2016) blijkt er een motie opgesteld te zijn door het CDA
waarin het college wordt gevraagd wat er nodig is om de combinatie snel en dichtbij mogelijk te maken. Het
college wil de tijd benutten tot de begroting om de effecten van een verschuiving in de openingstijden, een
vergroting in capaciteit (een derde balie open op piekmomenten vanaf mei 2016) te analyseren. Ook heeft
het college toegezegd de interne monitoring meer zichtbaar te maken aan de raad. Hierop is de motie
aangehouden. De raad wordt op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen via collegebrieven.57
Heroriëntatie aanvraaglocaties
Op dit moment wordt ook gekeken naar een verbetering van de aanvraaglocaties, zo blijkt uit de interviews
en de collegebrief aan de raad van 19 april 2016. Uit onderzoeken van de gemeente blijkt dat het
functioneren van de aanvraaglocaties beter kan. Zo worden er kritische opmerkingen geplaatst over privacy,
beperkte openingstijden, uitstraling en vindbaarheid. De openingstijden zijn niet toereikend in de grotere
kernen, waardoor inwoners daar soms twee tot drie weken moeten wachten voordat de afspraak in de eigen
kern kan plaatsvinden. Dit betekent dat het huidige model (snel of dichtbij) met de huidige openingstijden
niet kan voldoen aan de toegenomen verwachtingen. Dit is echter ook een tijdelijk vraagstuk vanwege de
toekomstige ontwikkelingen bij burgerzaken en de forse afname van het aantal aanvragen van documenten
door de langere geldigheidsduur. De gemeente denkt aan drie manieren voor verbetering:
/ verbeteren privacy, werkomstandigheden medewerkers en uitstraling van aanvraaglocaties;
/ openingstijden in grotere kernen verruimen;
/ snelheid dienstverlening vergroten.
Inwonersconsultatie rekenkamer
In de inwonersconsultatie van de rekenkamer is onder meer aandacht besteed aan het
dienstverleningsproces van aanvragen tot thuisbezorgen van de reisdocumenten. Hieronder presenteren we
de resultaten.
1. Het thuisbezorgen van documenten wordt beter beoordeeld dan het aanvragen
In onderstaande figuur is te zien dat 60% het (totaal) eens is met de stelling ‘de fysieke thuisbezorging van
documenten is gemakkelijk’. Het fysiek aanvragen van documenten daarentegen vinden respondenten veel
minder vaak gemakkelijk (29%).
Als we breder kijken dan de reisdocumenten en VOG-verklaring, naar de producten die digitaal aan te
vragen zijn, dan is 45% van de respondenten het (totaal) eens met de stelling ‘het digitaal aanvragen van
documenten is gemakkelijk’. Dit percentage is een stuk hoger dan bij de stelling over het fysiek aanvragen
van documenten. De vraag naar het gebruiksgemak van de gemeentelijke website laat zien dat twee op de
vijf respondenten (40%) de website gemakkelijk in gebruik vinden.
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Collegebrief over de groeiende verwachting van ‘snel en dichtbij’ is in april 2016 ter kennisgeving voorgelegd aan de raad.
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Figuur 6: Inwonersconsultatie Molenwaard Nabij
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Van de 264 ondervraagden heeft 71% na oktober 2014 een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of
verklaring omtrent gedrag bij de gemeente aangevraagd; dat zijn 188 respondenten. Aan deze groep
respondenten zijn onderstaande uitspraken voorgelegd over de dienstverlening op de
aanvraaglocaties.

2. Medewerkers komen hun afspraken na en houden aanvragers op de hoogte
Over het algemeen zijn inwoners gematigd positief over de dienstverlening bij de aanvraaglocaties.
Medewerkers op de aanvraaglocatie scoren het hoogst op ‘komen hun afspraken na’ en ‘houden u op de
hoogte’. Respectievelijk 75% en 73% is het hier (totaal) mee eens. De tevredenheid is het laagst bij de
stelling ‘weten wat uw behoeften zijn’. Slechts 37% is het hier (totaal) mee eens. Dit is opvallend, gezien één
van de oorspronkelijke gedachten van het thuisbezorgen was dat gemeentelijke medewerkers dichter bij de
inwoners zouden komen en zouden fungeren als de oren en ogen van de gemeente. De functie van ‘ogen
en oren’ zal derhalve op andere manieren geborgd moeten worden. Hier ligt een verbeterpunt. Zie de figuur
op de volgende bladzijde.
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Figuur 7: Beoordeling inwoners dienstverlening op aanvraaglocaties
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3. Een derde is aangenaam verrast door de behandeling op de aanvraaglocatie
De stelling bij onderstaande figuur luidde: ‘De manier waarop u door medewerkers op de aanvraaglocatie
bent behandeld, heeft u aangenaam verrast’. Een kleine meerderheid (52%) van de respondenten
antwoordde hier neutraal en een derde (33%) is wel aangenaam verrast.
Figuur 8: ‘De manier waarop u door medewerkers op de aanvraaglocatie bent behandeld, heeft u aangenaam verrast’
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4. 74% geeft het dienstverleningsproces een (dikke) voldoende
Onderstaande figuur laat de spreiding van antwoorden op de volgende vraag zien: ‘Welk cijfer drukt uw
tevredenheid met betrekking tot het proces van documentaanvraag tot en met documentbezorging het beste
uit?’. Een 1 staat hierbij voor ‘heel ontevreden’ en een 10 voor ‘heel tevreden’. Opvallend is dat een kwart
(26%) van de respondenten het proces van documentaanvraag tot en met documentbezorging met een
onvoldoende beoordeelt (5 of lager). 74% geeft een voldoende. Het gemiddelde cijfer is 6,6.
Figuur 9: Spreiding bij vraag ‘Welk cijfer drukt uw tevredenheid met betrekking tot het proces van documentaanvraag tot en met
documentbezorging het beste uit?’
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Resultaten uit ander onderzoek
Uit ander onderzoek, zoals het onderzoek van Universiteit Tilburg uit 2015 en ook de NPS evaluaties van de
gemeente zelf, komen vergelijkbare resultaten. Zo gaven inwoners na de introductie van Molenwaard Nabij
in 2015 de ‘fysieke en digitale omgeving’ een gemiddelde kwaliteitsscore van 3,65. De inwonersconsultatie
van de rekenkamer kwam op een gemiddelde van 3,35 Deze score geeft de kwaliteit van de dienstverlening
aan, waarbij 1 het minimum is en een score van 5 het maximum. (zie onderstaande tabel).
Tabel 2: Inwonersconsultatie Molenwaard Nabij vertaald naar 5-puntsschaal

Gemiddelde kwaliteitsscore op een schaal van 1 tot 5

n= 264

De fysieke thuisbezorging van documenten is gemakkelijk.

3,76

Het fysiek aanvragen van documenten is gemakkelijk.

3,04

Het digitaal aanvragen van documenten is gemakkelijk.

3,36

De digitale omgeving (website) van de gemeente Molenwaard is gemakkelijk in gebruik.

3,24

Gemiddelde

3,35

De volgende tabel laat de gemiddelde kwaliteitsscores in eenzelfde vijfpuntsschaal zien bij stellingen over
de werknemers van de aanvraaglocaties. Hoewel de resultaten niet één op één te vergelijken zijn doordat
de gehanteerde vragenlijsten door de rekenkamer en de universiteit verschilden, kunnen we wel constateren
dat de resultaten niet significant van elkaar verschillen.
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Tabel 3: Gemiddelde kwaliteitsscores Rekenkameronderzoek 2016 en onderzoek UT 2015

Thema's en stellingen

Gemiddelde kwaliteitsscores
RK 2016

UT 2015*

3,37

3,66

Betrokkenheid
weten wat uw behoeften zijn

3,22

-

geven u persoonlijke aandacht

3,53

-

Vertrouwen
zijn deskundig

3,50
3,50

Betrouwbaarheid

3,93
-

3,76

3,85

houden u op de hoogte van een te leveren document

3,81

-

leveren goede prestaties

3,64

-

zijn betrouwbaar

3,72

-

komen hun afspraken na

3,88

-

* kwaliteitsscores van na de invoering van Molenwaard Nabij in 2015

De gemiddelde kwaliteitsscore bij de vraag over positief verrast zijn bij de behandeling van de
aanvraaglocatie is 3,21. De gemiddelde kwaliteitsscore in het onderzoek van de Universiteit Tilburg was hier
3,39. Ook scoren inwoners in de consultatie van de rekenkamer gemiddeld op tevredenheid, over het gehele
proces van aanvraag tot thuisbezorging, iets lager dan in het onderzoek van de Universiteit Tilburg.
De open-antwoorden uit de inwonersconsultatie zijn vergelijkbaar met de antwoorden uit de NPS evaluaties.
Aan het eind van de vragenlijst is tevens de volgende open vraag opgenomen: ‘Wilt u nog iets kwijt over de
nabijheid of dienstverlening van uw gemeente?’. In bijlage 3 staan alle gegeven antwoorden. De reacties zijn
van uiteenlopende aard en inhoud. Onderstaande onderwerpen kwamen hierbij meermaals naar voren:
/
/
/
/
/
/
/

De moeilijke vindbaarheid van de (aanvraag)locaties
Zorgen over de bereikbaarheid van de gemeentelijke dienstverlening voor ouderen
Gebrek aan privacy bij de aanvraag van documenten (doordat men in een hal staat waar andere mensen
lopen)
Lange wachttijden voor het maken van een afspraak
De wachttijd tussen het maken van een afspraak en het daadwerkelijk hebben van de afspraak (in dit
kader is met name het product rijbewijs genoemd)
Wens van flexibelere en ruimere openingstijden
Afspraken maken in de eigen woonplaats moet (ook) elke dag mogelijk zijn

Dit beeld komt ook naar voren uit de NPS-scores. Uit de tekstanalyse van de NPS-rapportages Rijbewijs,
VOG, ID en Paspoort blijkt dat onderstaande verbeterpunten meerdere malen door inwoners worden
benoemd:
/ Een vast loket/gemeentehuis in elke kern
/ Mogelijkheid om zelf documenten op te halen
/ Flexibelere en langere openingstijden
/ Minder lange wachttijden
/ Loket zonder afspraak/inlooplocatie
/ Privacy verbeteren
/ Kortere tijdvakken van bezorging
/ Betere bereikbaarheid per telefoon
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/ Mogelijkheid om op de aanvraaglocatie pasfoto’s te maken
Deze verbeterpunten zijn niet nieuw voor de gemeente Molenwaard, zoals blijkt uit de collegebrief van 19
april dit jaar.
De resultaten zijn in lijn met eerdere onderzoeken
Als we inzoomen op de casus van aanvragen tot thuisbezorgen van reisdocumenten en de VOG-verklaring,
zijn mensen over het geheel genomen redelijk tevreden. Op alle onderdelen wordt er bij de
inwonersconsultatie van de rekenkamer minder hoog gescoord dan in het onderzoek van de Universiteit
Tilburg uit 2015. Dit is niet direct te verklaren. Mogelijk verwachten mensen, nu het nieuwe van het concept
eraf is, meer. Ook valt de tevredenheidsscore lager uit dan de NPS-evaluaties teruggeven. Dit heeft wellicht
te maken met het moment van vragen (dicht op de dienstverlening, of na verstrijken van de tijd) en de
mensen die hebben gereageerd. Wel komen de open antwoorden overeen en is het duidelijk waar het op dit
moment schuurt: wachttijden, bereikbaarheid locatie en privacy op de aanvraaglocatie.
Daarnaast blijkt dat de meerderheid (60%) vindt dat het thuisbezorgen van documenten gemakkelijk is, in
tegenstelling tot een kleine minderheid van 12% die het hier niet mee eens is. Uit de NPS-evaluaties blijkt
ook dat mensen over het algemeen tevreden zijn met het thuisbezorgen, hoogstens kunnen de tijdvakken
waarop bezorgd wordt nog aangepast worden.
Duiding door de rekenkamer
De doelen van Molenwaard Nabij, en met name de pijler dienstverlening, komen manifest terug in het
thuisbezorgen van documenten. De gemeente Molenwaard, van ambtenaren tot bestuur, heeft lef getoond
door zich ook bij het ministerie van I&M hard te maken voor uitvoering van de pilot. Met het thuisbezorgen
van documenten voorzag de gemeente in het Plan van Aanpak een aantal voordelen:
/ Het contact tussen de burgers en de gemeentelijke organisatie vindt dichtbij huis plaats: via pc, telefoon,
ontmoeting in de kern of aan huis. Dit levert voor inwoners een betere service op en meer gemak. Ook
de ambtenaar heeft een veel betere beleving van wat er in de kernen plaatsvindt en kan sneller en
flexibeler inspelen op vraagstukken.
/ Thuisbezorging levert verbetering in dienstverlening op: de inwoner hoeft slechts eenmaal naar het
gemeentehuis te komen, bezorging vindt thuis of op het werk plaats, en bezorging kan plaatsvinden op
tijden dat het gemeentehuis gesloten is. Voor de gemeente levert het efficiency in de dienstverlening op:
minder baliebezoek.
Aan deze punten is in deze casus allemaal voldaan, behalve het punt dat de ambtenaar een betere beleving
heeft van wat er in de kernen plaatsvindt. Er is voor gekozen dat de ambtenaar burgerzaken en de bezorger
één primaire taak hebben en dat betreft de uitgifte van de specifieke documenten. Ambtenaren richten zich
primair op één taak; daarmee staat de taak centraal en misschien niet altijd de burger. Dat ambtenaren van
burgerzaken en ook ketenpartners zoals de bezorger van AMP Logistics een signaalfunctie zouden
vervullen, met inachtneming van privacywetgeving, zou wellicht verdieping kunnen geven aan de
dienstverlening en het gevoel van nabijheid voor de burger.

Rapport Meerwaarde Molenwaard

37

Bijlagen
Bijlage 1. Bronnen
Documenten
/

Begrotingen Molenwaard 2013-2016.

/

Dienstverlening voor de toekomst, J. van Ginkel, R. Halffman, J. van der Knaap en R. Oosterink, datum
onbekend.

/

Documentatiemap bestuurlijke besluitvorming dienstverlening. Molenwaard Nabij. Mei 2012.

/

Herindelingsadvies nieuwe gemeente per 1 januari 2013. ‘De omgekeerde herindeling’, Gemeenten
Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 15 feb. 2011.

/

Kadernota Gemeente Molenwaard 2013-2015.

/

Plan van aanpak 1e tranche Dienstverleningsconcept Molenwaard Nabij, Versie 1 mei 2012, p. 7.

/

Plan van Aanpak voor de vorming van de A3-werkorganisatie: Dienstbaarheid en Daadkracht, Twynstra
Gudde, (16 april 2008).

/

Plan van aanpak Molenwaard Nabij, 2e tranche, aanzet 3e tranche, Gemeente Molenwaard, 20 sept.
2013 .

/

Rapport Verbonden Bewegen, Gemeenten Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 27 jan. 2009

/

Toekomstvisie Molenwaard 2030, Gemeente Molenwaard, voorjaar 2012.

/

Raadsbesluit raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 21 mei 2008.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 27 januari 2009.

/

Raadsbesluit/kaderstelling raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 10 maart 2009.

/

Raadsbesluit/Kaderstelling raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 18 juni 2009.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 8 juli 2009.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 1 december 2010.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 13 december 2011.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 15 mei 2012.

/

Raadsbesluit, raden Graafstroom, Liesveld en Nieuw-Lekkerland, 29 mei 2012.

/

Bestuursstijl gemeenteraad Molenwaard: de raad met zijn blik naar buiten, Griffie Molenwaard, 2013.

/

Griffieplannen vanaf 2013 tot 2016.

/

Begroting 2016-2019 (Beleidsdeel), Gemeente Molenwaard.

/

Griffieplannen vanaf 2013

/

Jaarrekening 2014, Gemeente Molenwaard, p. 11-12.

/

Programmabegroting Molenwaard, 2016

/

Programmabegroting 2013-2016 (Beleidsdeel), Gemeente Molenwaard, p. 16-17.

/

Zomernota 2013, Gemeente Molenwaard, p. 13.

/

Zomernota 2015, Gemeente Molenwaard, p. 15.

/

Zomernota 2015, Gemeente Molenwaard, p. 15.
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Interviews
Met de volgende personen zijn ten behoeve van het onderzoek gesprekken gevoerd:
Naam

Functie

Datum

De heer Van der Borg

Burgemeester

13 juni 2016

De heer Van Eijk

Afdelingshoofd Middelen en
programmamanager Molenwaard
Nabij

13 juni 2016 & 1 sept 2016

Mevrouw Kwakernaat

Afdelingshoofd Klantcontact

18 juli 2016 & 1 sept 2016

Mevrouw Arts

Strategisch adviseur dienstverlening

De heer Stuij

Als adviseur betrokken geweest bij
het Trefpunt Oud-Alblas. Hij is nu
teamleider Omgeving.

De heer Van der Plas

Medewerker vastgoedexploitatie.
Ondersteunde bouwkundig de
projectleider van Trefpunt OudAlblas.

Mevrouw De Kievit

Adviseur ruimtelijk beleid

De heer Heijkoop

Wethouder Ruimte, Duurzaamheid
en Financiën

De heer Van Hellemond

Staan alle drie aan het hoofd van
een woningcorporatie werkzaam in
Molenwaard.

De heer Gravesteijn
Mevrouw Tukker

18 juli 2016

19 juli 2016

27 juli 2016

De heer Kooyman
De heer Van den Heuvel

Respectievelijk makelaar en
projectontwikkelaar

Mevrouw De Graaff

Kerncontactfunctionaris

1 augustus 2016

De heer Roos

Kerncontactfunctionaris o.a. van
Oud-Alblas

2 augustus 2016

De heer Van der Rhee

Voorzitter

22 augustus 2016

De heer Heijkoop

Secretaris

De heer Van Es

Penningmeester
van het stichtingsbestuur Trefpunt

Mevrouw Menkveld

Accountmanager AMP en betrokken
geweest bij pilot thuisbezorgen

22 augustus 2016

De heer Veerman

Voorzitter Commissie van Goede
Diensten (Trefpunt)

25 augustus 2016

Mevrouw Van Ameijde-Poortman

Gemeentesecretaris

1 september 2016

De heer Nootenboom

Griffier

2 september 2016
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De heer Renes

Programmaleider ABOG

2 september 2016

Mevrouw Arts-Vrijling

Strategisch adviseur dienstverlening

1 september 2016

Mevrouw Kwakernaat

Afdelingshoofd klantcontact

Kopjessessie
Op 5 september 2016 heeft de rekenkamer een kopjessessie belegd met de ambtelijk en bestuurlijk
betrokkenen van Molenwaard Nabij. Hier presenteerde de rekenkamer de belangrijkste voorlopige
bevindingen, zodat bestuurders en ambtenaren erop konden reflecteren om vast te stellen in hoeverre
bevindingen voor betrokkenen in Molenwaard herkenbaar zijn, als constructief werden ervaren en qua taal
en toon pasten bij de context van de gemeente. De aanwezigen staan in de tabel aangegeven:
Naam

Functie

Dirk van der Borg

Burgemeester

Bas Nootenboom

Griffier

Piet Vat

Wethouder

Fatih Özdere

Wethouder

Dirk Heijkoop

Wethouder

Henk Lingeman

Bestuursadviseur

John van Eijk

Afdelingshoofd Middelen

Laurianne Kwakernaat

Afdelingshoofd Klantcontact

Bas Renes

Afdelingshoofd Samenleving

Lia de Kievit

Adviseur ruimte

Imke Arts

Strategisch adviseur dienstverlening

René Stuij

Teamleider omgeving
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Bijlage 2. Enquête Molenwaard Nabij

Enquête Molenwaard Nabij
Introductie:
De rekenkamer van de gemeente is benieuwd naar uw mening over de gemeente en haar dienstverlening.
Graag horen wij uw mening voor 1 september. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 4 minuten.
Nabijheid
Intro: De eerste vragen gaan over uw ervaringen en gevoel van nabijheid van de gemeente Molenwaard.
1.

Hoe nabij vindt u de gemeente Molenwaard?
Erg nabij
Enigszins nabij
Neutraal
Niet nabij
Helemaal niet nabij
Weet ik niet / geen mening

2.

Als het gaat om de nabijheid van de gemeente, wat vindt u belangrijk? Ik vind het belangrijk
dat…[meerdere antwoorden mogelijk]
a. ik op de hoogte ben van de afwegingen die de gemeente maakt
b. ik de bestuurders ken (raadsleden en wethouders/burgemeester)
c. ik de ambtenaren ken
d. bestuurders benaderbaar zijn (raadsleden en wethouders/burgemeester)
e. ambtenaren benaderbaar zijn
f. bestuurders regelmatig in mijn dorp/kern zijn
g. ambtenaren regelmatig in mijn dorp/kern zijn
h. de gemeente weet wat er in het dorp/kern speelt
---------------i. ik fysiek gemakkelijk bij de gemeente terecht kan
j. ik digitaal gemakkelijk bij de gemeente terecht kan
k. de gemeente passende openingstijden heeft
l. ambtenaren bij mij thuis op bezoek komen
m. de gemeente in mijn dorp/kern een loket heeft
n. de gemeente een loket heeft binnen 10 km van mijn huis
o. de gemeente een gemeentehuis heeft
p. Anders namelijk….[ tekstvak]

3.

U heeft aangegeven dat onderstaande punten voor u belangrijk zijn. Wat is voor u het meest
belangrijk met betrekking tot de nabijheid van uw gemeente? [slechts één antwoord mogelijk selectie van de opties hierboven verschijnt en daarvan mag je er maar één aanvinken; behalve als
iemand maar één optie heeft aangevinkt, dan vervalt deze vraag]

4.

Uit eerder onderzoek in 2016, blijkt dat inwoners van Molenwaard hun betrokkenheid bij de
gemeente van belang vinden. Deze betrokkenheid kan bijvoorbeeld te maken hebben met cultuur,
voorzieningen(niveau), (de manier van) dienstverlening of de grootte van de gemeente.
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Wat kan de gemeente volgens u doen om de betrokkenheid van u en andere inwoners bij de
gemeente te vergroten?
[open vraag]
Heeft Molenwaard Nabij bijgedragen aan de verbetering van dienstverlening?
Intro: De volgende vragen gaan over de dienstverlening van uw gemeente.
5.

In hoeverre bent u het eens met de volgende stellingen:
[5 punt schaal + : totaal oneens, oneens, neutraal, eens, totaal eens en nvt]
a. De digitale omgeving (website) van de gemeente Molenwaard is gemakkelijk in gebruik
b. Het digitaal aanvragen van documenten is gemakkelijk
c. Het fysiek aanvragen van documenten is gemakkelijk
d. De fysieke thuisbezorging van documenten is gemakkelijk

6.

Bent u liever op korte termijn geholpen of dichtbij? Als ik moet kiezen, dan kies ik:
a. Op korte termijn een afspraak kunnen maken bij de gemeente
b. Dichtbij huis een afspraak kunnen maken bij de gemeente

7.

De gemeente heeft sinds oktober 2014 geen gemeentehuis meer en werkt met aanvraaglocaties
waar u terecht kunt voor documenten waarvoor u nog fysiek naar de gemeente toe moet. Het gaat
om een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of verklaring omtrent gedrag. Uw aangevraagde
documenten worden vervolgens thuisbezorgd. Heeft u sinds oktober 2014 een van bovengenoemde
documenten aangevraagd bij een aanvraaglocatie?
a. Ja
b. Nee [ door naar slotvragen]
c. Weet ik niet (door naar slotvragen)

8. In hoeverre bent u het eens met de volgende uitspraken:
[5 punt schaal + : totaal oneens, oneens, neutraal, eens, totaal eens]
Medewerkers op de aanvraaglocatie…
a. komen hun afspraken na
b. zijn betrouwbaar
c. leveren goede prestaties
d. houden u op de hoogte van een te leveren document
e. zijn deskundig
f. geven u persoonlijke aandacht
g. weten wat uw behoeften zijn
9.

De manier waarop u door medewerkers op de aanvraaglocatie bent behandeld, heeft u aangenaam
verrast.
[5 punt schaal + : totaal oneens, oneens, neutraal, eens, totaal eens]

10. Welk cijfer drukt uw tevredenheid met betrekking tot het proces van documentaanvraag tot en met
documentbezorging het beste uit: 1 = heel ontevreden, 10 = heel tevreden.
11. Wilt u nog iets kwijt over nabijheid of dienstverlening? [open veld]
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Slotvragen
Intro: Tot slot willen we u het volgende vragen:
Allemaal verplicht
1. Wat is uw geslacht? [verplicht]
2. Wat is uw postcode? [verplicht]
3. Wilt u op de hoogte gehouden worden over het onderzoek? [optioneel]
4. Wilt u vaker uw mening geven over onderwerpen van de gemeente? [optioneel]
5. E-mail
Outro: hartelijke dank voor het invullen van de vragenlijst.
Tot en met 1 september kunnen alle inwoners van de gemeente Molenwaard hun mening geven. De
resultaten van de enquête komen terug in het rapport van het rekenkameronderzoek. Het rapport inclusief
conclusies en aanbevelingen wordt in het najaar van 2016 aan de gemeenteraad voorgelegd.
Molenwaard Nabij
Deze vragenlijst is onderdeel van een onderzoek naar het gemeentelijke beleid Molenwaard Nabij.
Molenwaard bestaat nu 3 jaar. In de nieuwe gemeente zonder gemeentehuis staat ‘nabijheid van de
gemeente’ centraal. Hier werkt de gemeente aan door middel van: het thuisbezorgen van documenten, de
website met 24/7 dienstverlening, aanvraaglocaties, zichtbare bestuurders in de kernen,
kerncontactfunctionarissen, het stimuleren van dorpsagenda’s en door huisbezoeken voor vergunningen en
in het sociale domein. Een aantal van deze activiteiten komen terug in deze vragenlijst.
Vervolg op eerder onderzoek
Dit onderzoek is een vervolg op het onderzoek van de Universiteit Tilburg in 2015 waarbij inwoners ook zijn
gevraagd naar hun ervaringen met de dienstverlening en nabijheid van de gemeente. Daarnaast wordt
doorgevraagd naar uitkomsten van het onderzoek naar de potentiële samenwerking tussen de gemeenten
Giessenlanden en Molenwaard.
Uitgevoerd door de rekenkamer
Het onderzoek wordt uitgevoerd door de rekenkamer van Molenwaard. Het is de taak van de rekenkamer
om onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de kwaliteit van (de uitvoering van) gemeentelijk beleid.
We zijn benieuwd naar hoe u de nabijheid en dienstverlening van de gemeente ervaart.
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Bijlage 3. Open antwoorden enquête Molenwaard Nabij
Onderstaand de ongefilterde, open antwoorden op de vragen 9 en 10 van de enquête over Molenwaard
Nabij.
Wat kan de gemeente doen om de betrokkenheid van u en andere inwoners bij de gemeente te vergroten?
(vraag 4)
Open antwoorden
De gemeente is groot geworden. In het verleden was ik meer betrokken bij het reilen en zeilen. Ik
denk dat het niet beter kan. De interesse verwatert zodoende.
Luisteren naar wat de inwoners willen
Door het steeds groter worden van de totale gemeente is het belang van de individuele kernen erg
op de achtergrond geraakt. Gemeente moet niet groter worden en er moeten meer
contactpersonen per kern komen, die weten wat er leeft. Ook in elke kern een loket wat
laagdrempelig contact mogelijk maakt.
Voorzieningen op peil houden. Straten ontgroenen. Regelmatig zie je straten die er niet meer
uitzien
De nederlandse cultuur wordt door de Nederlandse regering en gemeenten nek omgedraaid dus
waar praat je over? Laat molenwaard niet groter worden ze is nu al log zat.
Terug zoals het was,,,,politiek dichter bij de burgerij,,,ppfffff ik ken niet 1 raadslid meer en het word
nog groter! Laten we maar stoppen met gemeente,s en alleen provincie,s doen
de gemeente terugbrengen naar normale menselijke proporties, het gemeentehuis herbouwen en
daarin een burgemeester huisvesten in plaats van een soort miniprovincie te willen zijn
Bijvoorbeeld doorgeven dat de overstap ga verdwijnen. Daar wisten de omwonende niets van. En
ineens moet je lezen dat die verdwijnt. Vind het nog steeds jammer. De omwonende hadden
ingelicht moeten worden.
Het geld voor de zorg besteden aan de mensen die het nodig Hebben
Gemeentehuis in de regio neerzetten waar iedereen gewoon naar toe kan gaan en geholpen kan
worden. Niet een afspraak via internet laten te maken om vervolgens 3 weken later ergens in een
hokje van 2 bij 2 meter op een locatie 20 minuten rijden je zaken te moeten regelen.
Meer ruimte in klankbordgroepen creëren. Veelal zijn dezelfde mensen actief.
Er moet een gemeente huis zijn om binnen te lopen ... alles digitaal moeten regelen gaat te ver..
Bijvoorbeeld in iedere dorpskern 1 ambtenaar aanwezig van 09.00 tot 17.00 en 1 avond van 18.00
tot 21.00 voor alle burgenzaken zoals paspoort, id-kaart aanvragen en andere belangrijke dingen,
vooral voor ouderen geeft het digitale aanvragen met bv Digidee een probleem.
Camping gasten zijn teleurgesteld in de fikse verhoging toeristbelasting ...iedereen doet toch
boodschap molenwaard de middenstand vaart ook wel van onze camping gasten ...zijn ook veel
oudere mensen op de camping die het allemaal net nogkunnen betalen ..zo jammer!!!
Er heerst hier al een grote betrokkenheid tot elkaar. Mede door mantelzorg en activiteiten in
verenigingen om de boekhouding rond te krijgen, zijn de agenda's van mensen (over)vol. Daarom
moet de vraag richting de burgers duidelijk zijn en het onderwerp aansluiten bij hun interesse.
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Open dag organiseren, niet alleen de betreffende pagina in het Kontakt hanteren voor info, maar
regelmatig ook andere krantenartikelen gebruiken, lokale tv inrichten en gebruiken, sociale media
nog meer inzetten inclusief filmpjes over werk in de gemeent van zowel ambtenaren als bestuur.
Openlijke waardering voor participatie initiatieven tonen ter stimulatie
Zelf het goede voorbeeld geven.voorzieningen zijn uitgekleed en het groenonderhoud is al
jarenlang een puinhoop.Dus meer overleg of sturing .
Beter luisteren naar de wensen van bewoners
Infoavonden organiseren Nieiwsbrieven
Jeugdhonk Groot-Ammers jeugd opvoeden
Minder arrogante houding , regeltjes opleggen dat kunnen ze
Fysieke nabijheid en eens echt rondkijken in het dorp. Bermen zien er slecht uit trottoirs liggen er
slecht bij.
Vaker overleg via de klankbord groepen met de bewoners. Zorg dat de bewoners beter op de
hoogte zijn waar en wanneer er een klankbord vergadering is
Ons als inwoner continue blijven betrekken bij ontwikkelingen in ons eigen dorp.
Door bv via een mailing nieuws te brengen
Handhaving vab de wetten
Openlijk zijn en niet dat je met een kluitje in het riet word gestuurd en dat hun wil wet is.
Aandacht voor gezonde groenvoorziening als het visitekaartje.
Niet verder fuseren en dus nog meer afstand vergroten. Niet zo veel nadruk op digitale
dienstverlening maar gewoon fysiek aanwezig zijn.
Fatsoenlijker omgaan met de mensen met een beperking.
handhaving,eerlijk zijn naar de bewoners,bereikbaar
Weinig want de mentaliteit van molenwaard is ver te zoeken
Meer in loop avonden De burger betrekken bij de verandering die er steeds is Opzichters van
gemeente goed op leiden er is veel te weinig kennis zie de hofwege maar triest
Door zich weer voor de burgers open te stellen waarneer het de burgers uit komt niet op afspraak.
Groen in Streefkerk eens goed bijhouden. Wegen in Streefkerk eens echt verbeteren.
volgens mij doet de gemeente het goed!
Door als bestuurders en ambtenaren voortdurend te laten zien dat je er bent voor die inwoners.
NIet met mooie woorden en beloften, maar met daden.
Benaderbaarheid voor kwetsbare mensen gemakkelijker maakt
Dienstverlening verbeteren, antwoord op digitale vragen/klachten sneller
voormeldingen doen / vraagstelllingen doen dat ik aan 'voorkant' nog invloed kan hebben
Geen loze beloften of verwachtingen scheppen die onjuist zijn.
Interactieve website en 1 balie BV in centraal gelegen locatie in van Molenwaard
Vaker naar de mening van inwoners vragen. Laten zien hoe betrokkenheid van inwoners zich
concreet vertalen kan in invloed op beleid.
informatie verstrekken ook op papier(krant-flyers) niet alle bewoners hebben internet
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Luisteren naar zijn burgers.gemeente bestrating aanpakken.zodat wij als burgers zelf de bestrating
niet uit eigen zak hoeven te bekostigen.jaren is hier niets aan gedaan.nu is alles gelukkig
verhoogd. Maar heb nog weinig vertrouwen dat het bij gehouden word.zit zelfde geld voor
gemeente tuinen.niet alleen buiten de perkjes maar ook onkruid binnenin opruimen....
Dienst verlening
geïnteresseerd zijn in wat er in een dorp afspeelt
Echt luisteren voor er dingen worden besloten vaak is de beslissing al genomen voor bewoners
gehoord worden er word niet echt geluisterd naar de mensen
gewoon weer terug zoals het was.. Nieuw-lekkerland is zeker er niet op voorruit gegaan.
lekker oud en vertrouwd gemeentehuis, waar je met je vragen gewoon binnen kunt lopen
Bewoners bij de beslissingen in hun Eigen dorp mee laten beslissen dat zijn degene die er wonen
en er moeten leven.
buurtbezoeken , inspreekavonden
Communicatie verbeteren. En in iedere kern een loket waar je terecht kunt voor vragen ect.
niet altijd afgaan op wat de meeste burgers vinden, omdat de mens over het algemeen een 'volger'
is. Zoek naar mogelijkheden om vernieuwers/authentieke mensen te horen. Dan kun je je pas echt
als gemeente onderscheiden.
luisteren naar wat de bewoners zeggen/vragen, en daar wat mee doen en niet gewoon besluiten
nemen zonder rekening te houden met bezwaren of wensen
zich eens nagaan hoe het is om een dorp te hebben die geen winkels heeft, en dan zomaar een
huis met een groente en fruit en eieren kraam laten verwijderen.... schandalig... het was zooo
handig, en ook het tourisme kon daar een appeltje voor de dorst halen.. denk eens na gemeente,
wat er van belang is voor een dorp!!
Door meer te delen met de bewoners.
Dichter bij de realiteit staan
Zich laten zien, luisteren naar de inwoners. Ik denk op dit moment aan de kwestie vervroegde
grafruiming waarin de bewoners zich niet gehoord voelen
Goed luisteren naar inwoners per dorps kern of stad
Bijeenkomsten met verenigingen en bewoners in het geval van specifieke zaken.
We hebben het altijd maar over verbeteren. (Ik weet het, de vaart der volkeren en stilstand is
achteruitgang) Maar hou nou gewoon goed lopende zaken ongewijzigd overeind. Op goed lopende
lijnen raken zowel uw ambtenaren (een prima club) als ook de burgers goed ingeslingerd en
voelen zich daar prettig bij. Hou de lijnen kort en laag drempelig. Vooral voor ouderen is een
stabiele matrix van belang, Zij zitten niet meer in die vaart der volkeren, van die trein zijn zij
afgestapt. En voor jongeren geldt eigenlijk hetzelfde, alleen de reden is anders, zij hebben geen
tijd om elke verandering te volgen en willen snel geholpen worden, met weinig tussen stations,
weer korte lijnen dus. Mijn betoog is er enkel op gericht om niet steeds te willen veranderen, dat is
werkelijk een negatief bij-effekt van het nederlandse polder model. U doet het werkelijk prima,
chapeau !
Veel meer zichtbaar en aanspreekbaar in het dorp zijn, beter telefonisch bereikbaar en veel beter
trottoir onderhoud
Beter onderhoud aan groevoorzieningen.. Dat gaat de laatste jaren hard achteruit.
duidelijkheid en openheid over bijv. subsidies in de verzorgende sector etc.
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Dichter bij de inwoners gaan staan en niet de inwoners niet het gevoel geven dat ze niet serieus
genomen worden.
Leefregels openbare orde handhaven
meer aandacht voot de bevolking minder voorzienigheden afpakken
Het voorzieningsniveau op peil houden, vooral in de kleinere kernen. De gang van zaken rondom
de sluiting van de school in Brandwijk verdient geen schoonheidsprijs.
Meer informatie/ openheid geven over dingen.
Een belangrijk punt wat de gemeente Molenwaard uit het oog is verloren is het luisteren naar de
inwoners want dat zijn de mensen die weten wat er in hun dorp speelt
Toch wat meer communiceren. Zeker voor wat betreft de komende werkzaamheden ivm
ophogingen van straten. Bestaat er al een nieuwsbrief waarin plannen kenbaar gemaakt worden?
Ze moeten bereikbaar en benaderbaar zijn.
Buurtoverleggen bijwonen. Luisterend oor geven aan de bewoners
Doorgaan op de ingeslagen weg en vooral het digitale loket promoten en uitleggen
Dienstverlening en bereikbaarheid
Door een gemeentehuis te hebben en in iedere kern een locatie waar je terecht kan
Mogelijk maken dat je zondag afspraak naar gemeentehuis kan voor kleine zaken als rijbewijs
paspoort uitreksels en dan geholpen wordt.
Luisteren
Informatie/ voorlichtingsavonden per kern organiseren. Ook wat betreft het onderhoud van groen,
trottoirs en wegen. Evt met bewoners medewerking
kortere doorlooptijd om afspraak te maken met gemeente.
Meer kijken naar eigen bevolking die in armoede leven inplaats voor assiel zoeker voorrang te
geven op onze zorgstaat eigen inwonners staan jaren op de lijst voor een woning en assiel
zoekers worden met voorrang behandeld door een aangeklede woning toe de gemeenschap moet
het op hoesten waarop steeds bezuinigr word geef eerst de inwoners voorrang in plaats van achter
te stellen
Communicatie duidelijk in de krant zetten. Nu onoverzichtelijk
De gemeente geeft de indruk meer bezig te zijn met haar expansie drift dan met het oplossen van
de problemen van haar inwoners.
De burger goed informeren over wat de gemeente van plan is
zo doorgaan
Open dagen, beter fysiek bereikbaar op meer dagen en langere tijden
Beter benaderbaar zijn, niet alleen via een digitaal loket. Stem herinrichting van straten etc. Beter
af. Handhaafde uw eigen regels! Verminder patkeeroverlast Daar zorg voor een nette gemeente.
Openbaar groen, trottoirs etc.
Zorgen voor eerlijke en bekwame bestuuders
Dat de telefonische bereikbaarheid slecht is
Bereikbaar te zijn en niet alleen telefonisch.Dat je personen kan spreken en ontmoeten.
Duidelijkheid, geen afscheid politiek.
Doorgaan Zola's men het nu doet, bijv bezoeken van dorpskernen
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Meer bijeenkomsten, soms komt de datum gewoon niet uit
Om meer open te staan voor opmerkingen van de direct betrokkenen,en meer te luisteren wat er
onder de mensen leeft. Als ambtenaar zich te verlagen tot het niveau van de burger.
Meer bereikbaar worden.
Een digitalen nieuws brief met besluitvorming of bekend makingen
Enquêtes zoals dit is een mooi begin.
Regelmatig eens Door de wijk lopen om tezien wat verbeterd kan worden.ik doel op straten en
gemeente beplanting.
meer in de publiciteit treden met en over bepaalde zaken als voorbeeld: de gebrekkige
communicatie over het zwembad
Een plaats creëren waar je indien nodig (paspoort rijbewijs etc etc) terecht kan voor zaken, vragen
etc mag gerust wat op afstand zijn. Nu moet je een snipper morgen nemen om je paspoort in
ontvangst te kunnen nemen.
De ogen openen voor wat er daadwerkelijk speelt
Luisteren naar de inwoners. Verkeer aanpakken.
Dat Streefkerk niet verder verpaupert en dat ze dingen aanpakken die het dorp een negatieve
uitstraling geven (b.v oude gemeentehuis, cafe op de dijk, de oude bongerd waar de hangjeugd
een plek heeft gevonden etc )
De gemeente is erg langgerekt. Daarmee is er weinig voeling met de totale gemeente, en inherent
is een beperkte betrokkenheid bij alle kernen.
De gemeente moet zijn eigen meer in de kleine kernen verdiepen wat er daar speelt. Bij voorbeeld
het sluiten van een school in Brandwijk waar heel de raad met zijn oren zat te klapperen toen daar
in de raad vragen over werden gesteld.
Sinds Kinderdijk is opgegaan in de gemeente Molenwaard is de verwaarlozing van de buitenruimte
ingetreden, parkeerproblemen rijzen de pan en gehandhaafd wordt niet of nauwelijks, de
kernfunctionaris staat op afstand en de gemeente lijkt nauwelijks te weten wat er onder de
Kinderdijkers leeft. Dit moet beter!
Apps zoals Nextdoor promoten en daar als gemeente op in spelen
Belasting verlagen
Een echte plattelands gemeente blijven en niet teveel zeur regels
Zichtbaar betrokken bij dorps- activiteiten
Meer naar regionale situaties en belangen kijken en niet alles baseren op de ooit (veelal landelijk
of provinciaal) vastgelegde regels. Verschuil gedrag.
Als ik bel naar de gemeente krijg je altijd te horen dat je moet wachten , En als je eindelijk iemand
aan de lijn krijgt moet er door verbonden worden En dan krijg je iemand aan de telefoon die
nergens van iets af weet . Het gevolg ...het word nagevraagd vervolgens hoor je niets meer.
Getuigd van weinig kennis van de gemeente. Ik wacht al maanden op antwoord I
Nog betere (bredere) informatieverstrekking online.
De gezamenlijke sterke punten benadrukken en uitbouwen en zo te werken aan een gezamenlijke
identiteit, zonder voorbij te gaan aan de de unieke elementen van ieder dorp op zich.
Beter informeren
Ophouden met deze kansloze advertentie
Meer betrokkenheid tonen bij het wel en wee van de lokale ondernemers en bewoners.
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Meer kontrole op groen voorziening en onkruid ,snoeien van bomen zodat de auto's niet onder de
vogelstront komen bij parkeren.
Middels enquête etc mijn mening vragen
Gemeente kleiner maken
Transparante besluitvorming
De jeugd de kans geven om sportief bezig te zijn, bijv een kunstgrasveld aanleggen is
samenwerking met school, voetbal etc. Om vernielzucht tegen te gaan. Plaats nabij voetbalveld vv
Groot-Ammers
Benaderbaar te zijn door oa een loket in de dorpskern of op -5 km afstand. Waar iedereen terrecht
kan
Regelmatig aanwezig zijn in de verschillende kernen.
Een gemeentehuis geeft een gevoel dat de "gemeente" in ieder geval in de buurt is. Van daaruit
kan je bijeenkomsten etc van allerlei aard organiseren die betrokkenheid toont maar ook waar je
echt terecht kunt
Winkels creëren
Meer contact met de bestuurders, dmv bijeenkomsten.
Reageren op mails/telefoon en ze niet negeren en vervolgens niet reageren. Als ambtenaar kun je
wel denken wat moet ik er mee, laat maar zitten. De burger is hier niet blij mee en het vooroordeel
over ambtenaren wordt bevestigd.
Doorgaan op deze voet en boeren niet voortrekken
Naar buiten treden zoveel mogelijk contact met bewoners, kam ook via de media
Luisteren naar fr inwoners
Zich te concentreren op Molenwaard en niet op een fusieproces met Giessenlanden
luisteren luisteren luisteren
Zorgen voor goede terugkoppeling op input.
bestuurders moeten zich meer laten zien bij activiteiten in een kern. Activiteiten die op welk vlak
dan ook worden gedaan niet gelijk in de grond timmeren op basis van bijv. bestemmingsplan
Nieuwsbrief in de brievenbus. Niet online
Inwoners meer informeren over bv. Maatschappelijke en sociale ontwikkelingen maar ook op
bestuurlijk niveau. .... betrokkenheid zorgt voor meer verantwoordelijkheidsgevoel voor eigen
woonplaats denk ik
Zich nog meer op de hoogte stellen van wat er in de gemeente speelt en wat de behoeften zijn
Het intereseert me helemaal niets wat de gemeente wel of niet doet. Dit is een kleine gemeente.
Als je die mafkezen 5 jaar naar huis stuurt draait alles gewoon door en is er niets aan het handje.
We hebben nodig: een loket waar je je paspoorten op kunt halen (zonder dat idiote
afsprakensysteem) en waar je niet een uur voor moet rijden. Een agent (per paar dorpen) en een
ambtenaar van de burgerlijke stand. Verder maakt het helemaal niemand iets uit.
Inspraak geven in bepaalde trajecten zoals de inrichting van een wijk of het ontwerp van een brug
Zo doorgaan en waar indien nodig optimaliseren
regelmatig zichtbaar zijn in onze kernen
Door beschikbaar te zijn op vaste tijden in de gemeente eens per week/2weken.
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De kortste lijn hanteren tussen vraag en antwoord; Snel en adequaat reageren; Niet van de ene
ambtenaar naar de andere verwezen worden en dan nog niet weten, wie nou waarvoor
verantwoordelijk is.
ONPARTIJDIG belangen van burgers aanhoren en afwegen
De gemeente niet zo uitbreiden en in iedere gemeente een eigen gemeentehuis.
Beter naar de behoefte van de bewoners kijken. Zeker wat betreft voorzieningen en openingstijden
Luisteren naar wat bewoners belangrijk vinden en daar naar handelen
Ruimte te bieden aan initiatieven: op de plaats, tijd en manier die de inwoners kiezen.
Meer huizen vrij komen Bleskensgraaf
Aanwezig zijn in de gemeente in plaats van steeds op een andere plek te zijn, waar je erg lang van
tevoren een afspraak moet maken. Zeker omdat er weinig tijden zijn voor afspraken, voornamelijk
in de avonduren.
Ik vind dat het meer vanuit de inwoners zelf moet komen
Deze digitale enquête is een goed idee. Dit kan de gemeente vaker doen. De gemeente moet de
afvalstoffenheffing verlagen. Deze is veel te hoog. Ook de OZB en de begraafrechten zijn veel te
hoog (hoger dan omliggende gemeenten). De gemeente kan fors bezuinigen door geen
participatiefestivals, inspraakavonden meer waar toch alleen burgemeester, wethouders en
raadsleden heengaan en geen huis-aan-huis brieven/folders meer. Verder geen drempels,
plateaus, slingerremmmers, etcetera meer aanleggen. Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Lekkerland
is overbodig want er kan geruimd worden omdat er veel graven zijn waar niet voor wordt betaald.
Ook de subsidies kunnen worden afgeschaft.
Pols hoogte nemen in de kernen
IN geval van voorlichtingsavonden deze houden in ALLE kernen en niet steeds in de drie of vier
grootste kernen.
goed informeren wat er in de gemeente speelt
Niet de bloemen en plantjes verbieden om aan de weg te verkopen. En dat ze een kippen hok weg
moeten halen dat er al 75 jaar staat!!!!!!!!En als die mensen een stro breed in de weg wort gelegd
gaat er wat gebeuren wat NIET mis is !!!!Dus wees gewaarschuwd ambtenaren!!!!!!!!Het gaat om
die mensen in oud-alblas
Berijkbaar geen9 tot 3 mentaliteit
meer digitale enquêtes als deze + lagere afvalstoffenheffing + minder geld verspillen aan
subsidies, brieven, avonden, etcetera
Doorgaan zoals ze nu doen en uitbreiden met een officiële dorpsraad

Wilt u nog iets kwijt over de nabijheid of dienstverlening van uw gemeente? (vraag 11)
Open antwoorden
Ik heb de leeftijd van 80 jaar. Kan met de computer omgaan. Dat is belangrijk om in contact te
komen met de gemeente. Voor ouderen die dat niet kunnen zal dat moeilijk zijn. Maar ik begrijp
ook wel dat daar geen oplossing voor is.
Stop met luisteren naar de burger en deze schijninspraak. Neem zelf verantwoordelijkheid
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Alles terug draaien van voor de fusie van molenwaard.
Gewoon elk dorp weer een gemeentehuis,,,,weet nu op het moment echt niet bij wie en nog erger
waar ik moet zijn,
zelfs de locatie van aanvragen is totaal onvindbaar. Na mensen op straat aanspreken een hok
gevonden in een bejaardenhuis!!! wie bedenkt zo iets, terwijl er drie gemeentehuizen leegstaan
Weten Julie al wat er straks. Met de overstap gaat gebeuren. Hou de omwonende op de hoogte
aub
Houd de aanvraaglocaties vooral in stand.
Een gemeente huis is altijd persoonlijker ....
Het zou mogelijk moeten worden om direct na het slagen voor je rijbewijs, dit dezelfde dag nog
aan te vragen. De bezorgtijden waaruit gekozen kan worden zijn te groot. Vooral als je voor 's
avonds kiest, moet je toch al erg vroeg thuis zijn. Perioden van 2 uur zou beter zijn.
Is een subjectief te waarderen onderwerp dat ook met nogal wat emoties gepaard gaat. Dat
betekent dus ook met veel empathie en concrete en zichtbare acties omringen.
Je moet dagelijks terecht kunnen om iets te kunnen aanvragen en niet 14 dagen moeten wachten
om iets kunt aanvragen
Het loket in zorgcentrum Graafzicht staat in een hal waar je totaal geen privacy hebt. Een apparte
ruimte zou prettiger zijn
Jeugd een eigen voetbalveld in samenwerking met de vv Groot-Ammers. bv kunstgrasveld bij de
locatie naast de Reiger, zou een mooie optie zijn
Alles is zo onpersoonlijk ,je weet niet met wie je spreekt . Het is allemaal zo groots geworden .Ik
koos om in een dorp te wonen ,het wordt nu te stads .alles is ver weg
ik ervoer een onpersoonlijk beleid,rondom de grafwensen van mijn moeder,digitaal waren haar
wensen onmogelijk,jammer
Kom eens uit die ivoren toren
Dichtbij huis zij er geen mogelijkheden
Ga vooral door met de huidige manier van dienstverlenen
Er wordt gemeten met 2 maten Vriendjespolitiek. Enz.
Digitalisering is niet per se beter! We hebben veel ouderen/digibeten in de gemeente. We houden
van persoonlijk contact en autonomie in de polder. Dus niet verder fuseren en zorg dat dingen niet
enkel digitaal gaan.
document aanvragen is een ramp.Oud-Alblas hangt er maar een beetje bij.
Alles uitbesteden alleen nog opzichters in het buiten werk Let op de veiligheid zijn erg nalatig
Zorg weer dat er een balie komt waar je waarneer het je schikt langs kan gaan voor documentrn
aanvraag enz. En voor mensen die willen ook op afspraak mogelijk houden
Ben in ondertrouw gegaan via de website en vond dit absoluut verschrikkelijk. Tevens ging de
afwerking hiervan door de gemeente diverse keren fout.
mijn ervaring is dat de ambtenaar die ik heb gehad niet alleen naar de letter der wet kijkt maar ook
inhoudelijk mee dent!
De gemeente zal toch wel de grootst mogelijke aandacht blijven geven aan de zeer ouderen in de
gemeente en zij die misschien (ook) niet zijn opgegroeid met alle digitale mogelijkheden van een
nieuwe tijd. Vooral die mensen mogen niet tussen wal en schip raken.
Graag eigen bijdrage weg na financiële meevaller van 2015
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De afspraken voor aanvraag document kan oplopen tot 3 weken, dit vind ik onacceptabel. Met een
"gewoon" gemeentehuis kon je elke dag terecht.
nabijheid / dienstverlening moet bij fusie met Giessenlanden gelijk of beter zijn (anders geen fusie)
Ik begrijp de afweging van de loketten op verschillende plaatsen... Maar ik vind het best wel
omslachtig... Vooral voor de 60+ is het lastig
Mijn advies 1 dagelijks loket in Groot-Ammers. Ligt meest centraal. Geen reizende ambtenaren.
blijf bereikbaar voor onze ouderen!!
Privacy moet op locatie beter.voor aanvragen paspoort of identiteitskaart of paspoort.
Meer privacy bij de aanvraaglocaties
kiezen tussen korte termijn of dichtbij huis, wat kun je ermee? moet beide goed zijn, adres van
gemeente ???? waar kun je naar toe met je post of je vraag??? het kan niet de bedoeling zijn dat
je nu een vraag hebt en over een aantal dagen/weken pas de vraag kunt stellen?
Loket in eigen kern
persoonlijk en servicegericht!
als je een afspraak hebt, waar je een document kan halen, zit je midden in een looppad van een
tehuis, zomaar tussen langswandelende mensen, niet echt privacy dus, maar daar kunnen de
medewerkers niets aan doen, maar de bestuurders van de gemeente wel!!
minder bureaucratie
Ik vind de afstand die ik moet afleggen om bv een paspoort aan te vragen te groot
Chapeau !
Zorg dat de straten(goten),stoepen onkruid vrij blijven ,mensen klagen!!!!
Kan volgens mij en heel stuk beter, ik heb het gevoel dat je niet serieus genomen word.
jammer dat een gemeentehuis niet meer aanwezig is
Bij verlenging van mijn rijbewijs was er discussie over de foto, of die nu wel of niet goed was. Dat
kwam niet erg deskundig over. Moest alsnog een nieuwe laten maken wat krap met de tijd was.
Om 6 uur gaan winkels dicht en jullie werken vanaf 5 uur. Dit kwam niet plezierig over.
Afspraken maken in de eigen woonplaats moet ook elke dag mogelijk zijn. Elke kern zou een
fysiek servicepunt moeten hebben.
Ik vind de gemeente niet naast me,maar tegenover me.
Ik ben trots op ons dorp. Laten we ervoor waken dat we geen "stad" worden en daarmee ook het
oog voor de bewoners verliezen....
Samenwerk met wijken verbeteren
Alles duurt te lang
De privacy op de contactlocaties is zeer onvoldoende.
Niet zo gemakkelijk bereikbaar
heel positief. Ook dat documenten op werkplek afgeleverd zijn. Alleen doorlooptijd voor afspraak
met gemeente was relatief lang.
Moest van Oud-Alblas naar Nieuwpoort en was 5 minuten te laat omdat ik het niet kon vinden.
Wilden mij in eerste instantie niet meer helpen.
zo doorgaan
Wees zichtbaar aanwezig in de gemeente!
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Nee, op moment niet
Nogmaals slecht bereikbaar
Menselijker wordt.
Erg weinig privacy bij aanvraag documenten. Vaak zit het loket in een gang waar iedereen langs
loopt
De openingstijden van de balie in mijn dorp passen niet in mijn agenda, waardoor ik naar een
ander dorp.moet omdat daar betere openingstijden zijn. In Nieuwpoort heb ik erg hard moeten
zoeken naar de balie. Niet duidelijk aangegeven. Kwamen ook geregeld mensen te laat omdat ze
het niet konden vinden (heb je niet met een gemeentehuis).
Gemeente houdt te weinig rekening met de emoties van ouderen inzake de plannen ivb
begraafplaats O-A. Nabijheid is meer dan alleen diestverlenig in nabijheid. Nabijheid is ook het
rekening houden met emoties en de sociale omgeving.
Is dermate slecht en beneden niveau,durf er geen uitlating over te doen zonder in de problemen te
komen
Wat ik al zei eerder.wij als bewoners hebben zelf in die jaren dat wij hier wonen zelf de bestrating
moeten ophogen.anders lag onze fundering allang bloot.en geen reacktie kregen op benadering
hiervan.ook de gemeente. tuinen worden aan de rand verzorgt binnenin groeit onkruid tussen
Door. Wat ook wij regelmatig weg halen.daar zouden wij graag verandering in willen zien.
Graag een 'gewoon' gemeentehuis. Als onze kinderen een rijbewijs haalde, werden ze niet vrolijk
om 4 weken te wachten. Enz. Gewoon even langs het gemeentehuis en snel geregeld net zo als
overal. Gr.
Moest naar Nieuwpoort vanuit Oud-Alblas. Verder kon het niet.
Vindt wel dat er weinig privacy is zit zomaar aan een tafel met voor, zij, en achter je mensen
Wellicht niet proberen heel lokaal of nabij te opereren als hier de organisatie niet op is ingesteld.
Er zal schaalvergroting plaatsvinden, dat gaat niet gepaard met een nabije gemeente.
Goed geregeld alles
Graag in een zaaltje alleen met een medewerker en niet zoals in Ottoland in de hal waar iedereen
langs loopt. Dus meer privacy.
Richt weer een gemeentehuis in!
helaas veel verpaupering
Wij vinden contact met gemeente erg onplezierig.
Door het ontbreken van een gemeentehuis is het gemeentelijk apparaat in mentale en fysieke zin
onzichtbaar.
De mogelijkheid om dezelfde dag ergens terecht te kunnen voor bijv een rijbewijs
Loket in iedere gemeente moet een feit zijn.
Verbetering van netheid op straat inzake schoon houden van stoepen enz
Ga zo door!
Is werkbaar
Hou het zo, laat het niet verdunnen door een fusie
ik wil liever aan de telefoon geholpen worden dan via de computer.
Groen onderhoud en onkruidbestrijding op straten en parkeerplaatsen kan beter. Graag weer
politieposten per kern.
in iedere kern een vast punt en vaste tijd voor aanvragen van documenten
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De wachttijden om een afspraak te maken zijn soms lang. Zeker als je kind zijn rijbewijs heeft
gehaald.
Nadelig zijn de bezorgmomenten, na vrijdagochtend geen bezorgmoment meer en dan toch lastig
als je 5 tot 6 dagen per week van huis bent ivm werk in buitenland
Dat het goed is
Zeker. Dat hele systeem is totaal belachelijk. Alleen de gemeente kan mijn paspoort of rijbewijs
afgeven. Dat is ook het enige waar ik jullie voor nodig heb. Vervolgens geven jullie mijn
documenten (waarvan het officieel verboden is om die uit handen te geven) aan een bedrijf.
NIEMAND kan controleren wat die mensen met je documenten doen. Verder. Dat
afsprakensysteem werkt totaal niet. Mensen die een afspraak maken en vervolgens niet op komen
dagen worden niet gestraft. Vervolgens loopt het systeem vol, waardoor mensen die last-minute
een afspraak willen maken niet geholpen kunnen worden (dit is bijvoorbeeld het geval als je net je
rijbewijs hebt gehaald). Hoe moeilijk is het om een paar locaties te maken die permanent bemand
zijn waar je dit soort shit kan regelen? Waar zijn jullie verder voor?
Als je naar andere gemeenten kijkt doet Molenwaard het goed.
Het zou fijn zijn als ze mondelinge afspraken daadwerkelijk zouden nakomen
Ik vind de kalender om een afspraak te plannen niet handig. Meestal zijn er meer mogelijkheden
dan de kalender laat zien. Die geeft de eerste mogelijkheid aan, terwijl een uur later ook
beschikbaar is en mij misschien beter past.
Tot nu werden mijn vragen altijd snel en deskundig beantwoord.
Deze digitale enquête is een goed idee. Dit kan de gemeente vaker doen. De gemeente moet de
afvalstoffenheffing verlagen. Deze is veel te hoog. Ook de OZB en de begraafrechten zijn veel te
hoog (hoger dan omliggende gemeenten). De gemeente kan fors bezuinigen door geen
participatiefestivals, inspraakavonden meer waar toch alleen burgemeester, wethouders en
raadsleden heengaan en geen huis-aan-huis brieven/folders meer. Verder geen drempels,
plateaus, slingerremmmers, etcetera meer aanleggen. Uitbreiding begraafplaats Nieuw-Lekkerland
is overbodig want er kan geruimd worden omdat er veel graven zijn waar niet voor wordt betaald.
Ook de subsidies kunnen worden afgeschaft.
Doorontwikkeling naar grotere gemeente ontwikkelen en begeleiden. Giessenlanden als mogelijke
partner maar ook Gorinchem betrekken
Niet betalen voor het thuis bregen documenten anders keuze mogelijkheid zelf ophalen
De openingstijden voor fysieke aanvraag zouden ruimer moeten zijn. Als je dan komt, staan er niet
ellenlange rijen.
de wacht tijd voordat mijn zoon zijn rijbewijs kon aanvragen was veel te lang
Ze moeten gewoon normaal doen....En zich niet om de tuin laten lijden door iemand die nog mar
net in oud-alblas woont...En wil hebben dat de bloemen verkoop moet stoppen!!!!!!!!!!!laat die
gasten opsouten naar hun vroegere dorp of stade !!!!!!!!!!
Beter onderhoud van groenstrook voor de woningen Dorpsstraat 28 tot 38 zitten al maanden in de
stof en geluidshinder , middenberm voor onze woningen moet afgewerkt worden en bestrating
weer in oude staat brengen
meer digitale enquêtes als deze + lagere afvalstoffenheffing + minder geld verspillen aan
subsidies, brieven, avonden, etcetera
Denk eens na over een dorpsraad en dan bedoel ik niet de kerngroepen
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