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Kennisnemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie 'Kwaliteltsmanagement in de 
gemeente Stichtse Vecht' en instemmen met de in het rapport opgenomen conclusies;

2. de aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.

Samenvatting

De Rekenkamercommissie (RKC) deed in de periode oktober 2016 - maart 2017 onderzoek naar 
kwaliteltsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht. Daarbij stelde zij zich de volgende 
hoofdvraag:

‘Op welke wijze geeft de gemeente Stichtse Vecht invulling aan het streven om beleid, uitvoering en 
dienstverlening van goede kwaliteit tot stand te brengen?'

Het eindrapport met de bevindingen, conclusies en aanbevelingen is u op 19 mei 2017 aangeboden 
en wordt u thans ter bespreking voorgelegd. De bestuurlijke reactie is in het rapport opgenomen.

Bijiage
Rekenkameronderzoek ‘Kwaliteltsmanagement in de gemeente Stichtse Vecht’
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Doel en beoogd maatschappelijk effect
Het begrip kwaliteit speelt een belangrijke rol in documenten van de gemeente, zoals in het 
Raadsprogramma 2014-2018, de Programmabegrotingen 2016 en 2017 en diverse raadsvoorstellen 
en verordeningen. Kwaliteit is echter een breed begrip.

Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie nagaan op welke manier de gemeente vorm geeft 
aan de ambitie om een goede kwaliteit tot stand te brengen van beleid, uitvoering en dienstverlening. 
Nauw hiermee verweven zijn het lerend vermogen van de gemeente (om de kwaliteit continu verder 
te verbeteren) en de kaderstellende en controlerende rol van de raad (om te bepalen wat kwaliteit is 
en wanneer hieraan voldaan wordt).

Argumenten
De hoofdvraag van dit rekenkameronderzoek luidt:

'Op welke wijze geeft de gemeente Stichtse Vecht invulling aan het streven om beleid, uitvoering en 
dienstverlening van goede kwaliteit tot stand te brengen?’

Om de hoofdvraag te beantwoorden, heeft de rekenkamercommissie acht deelvragen opgesteld. De 
eerste drie deelvragen richten zich op de betekenis die de verschillende gremia binnen de gemeente 
Stichtse Vecht geven aan het begrip kwaliteit. Deelvragen 4 t/m 8 richten zich op de manier waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het begrip kwaliteit (doorvertaling), in instrumenten voor 
kwaliteitsmanagement, in beleidsontwikkeling en dienstverlening. De deelvragen luiden als voIgt:

1 Welke betekenis krijgt het begrip kwaliteit binnen de raad, het coilege en de organisatie?
2 In hoeverre is er sprake van een gedeelde betekenis van kwaliteit?
3 Vindt er afstemming plaats over de betekenis van kwaliteit voor de gemeente Stichtse Vecht?
4 Heeft de gemeente specifieke en meetbare doelen gesteld ten aanzien van 

kwaliteitsmanagement?
5 Hoe krijgen de rollen rond kwaliteitsmanagement invulling binnen de raad, het college en de 

organisatie?
6 Wat doen ambtenaren structureel om het beleid, de uitvoering en de relatie dear tussen te 

evalueren en te verbeteren (beleidsleren)?
7 In hoeverre wordt beleidsleren gestimuleerd door gebruik te maken van instrumenten als 

benchmarking en monitoring?
8 Op welke wijze stuurt de gemeente (raad, college en organisatie) op het bereiken van 

kwaliteitsdoelen?

Conclusies en aanbevelingen 

Hoofdboodschap
Het begrip kwaliteit speelt een belangrijke rol in documenten van de gemeente. Het is echter een 
heel breed begrip. Met dit onderzoek wil de rekenkamercommissie de raad informeren over de 
manier waarop de gemeente Stichtse Vecht omgaat met kwaliteit en kwaliteitsmanagement. Daarbij 
wil de rekenkamercommissie de raad handvatten meegeven om de storing op kwaliteit door raad en 
college te stimuleren. Op basis van vijf conclusies doet de rekenkamercommissie hiervoor vier 
aanbevelingen. De kern van de conclusies en aanbevelingen kan als voIgt worden beschreven;

• Uit dit onderzoek blijkt dat kwaliteit een abstract begrip is en op verschillende manieren wordt 
opgevat. Dat blijkt uit de meningen die de raad, het college en de ambtelijke organisatie hebben 
over kwaliteit. Raad, college en ambtelijke organisatie geven elk hun eigen kleur aan het begrip 
kwaliteit. De opvattingen van college en organisatie overlappen elkaar hierin het meest, waarin 
tevredenheid van inwoners een centrale rol speelt.
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• Betekenisgeving aan kwaliteit en vormgeving van kwaliteitsmanagement gebeurt nu per 
beleidsthema of - onderdeel. De raad zou een steviger rol kunnen pakken als het gaat om 
kwaliteit door met het college af te spreken op welke manier de raad structureel betrokken wil 
zijn bij kwaliteitsmanagement, in alle vier de fasen van de Plan-Do-Check-Act cyclus. De 
‘handreiking sturen op kwaliteit’ die bij de aanbevelingen van dit rapport is gevoegd kan hierbij 
helpen.

• Storing op kwaliteit door de raad gebeurt volgens raadsleden, het college en ambtelijke 
organisatie vaak aan de hand van incidenten en op het uitvoeringsniveau. Het college zoekt 
hierin een manier om het gesprek op hoofdlijnen te laten plaatsvinden. Dat gebeurt bijvoorbeeld 
door algemene (tevredenheids)cijfers te presenteren. De vraag is in hoeverre dit bijdraagt aan 
de sturingsmogelijkheden van de raad. Een gesprek tussen raad en college over de gewenste 
werkwijze kan daarom nuttig zijn.

Conclusies

1. Het begrip kwaliteit krijgt wisselende betekenissen toegekend door college en ambtelijke 
organisatie enerzijds en raad anderzijds. Deze opvattingen kunnen naast elkaar bestaan, 
maar hierover dient wel het gesprek gevoerd te worden.

Voor het college en de ambtelijke organisatie is het exteme perspectief op kwaliteit leidend. 
Hierbij gaat het beiden met name erom om inwoners naar tevredenheid te bedienen. Belangrijk 
voor die tevredenheid zijn volgens het college en de ambtelijke organisatie het luisteren naar 
inwoners, tijdig reageren op klachten, en initiatieven en ideeen van inwoners ondersteunen 
wanneer dat mogelijk is. Daarbij zijn zij zich ervan bewust dat niet elke inwoner tevreden is met 
de gemeente en dat niet altijd gereageerd kan worden op klachten of ideeen vanwege 
financieie, beleidsmatige of technische beperkingen.

De gemeenteraad heeft uiteenlopende beelden bij het begrip kwaliteit. De belangrijkste drie 
thema's zijn de inhoud van de vergaderstukken (goede, beknopte, juiste en volledige informatie 
inclusief alternatieve opiossingen), besluitvorming (is er draagviak en op welke manier wordt het 
debat gevoerd?) en timing. Dit geeft aan dat de betekenis van kwaliteit en de bijbehorende 
informatie daarover die voor het college van belang is niet altijd voor de raad van belang hoeft te 
zijn. Over dit verschil in opvattingen zou tussen raad en college het gesprek gevoerd moeten 
worden.

2. De afstemming over de betekenis van kwaliteit en vormgeving van kwaliteitsmanagement 
vindt plaats per beleidsonderwerp of specifiek project, maar een procesmatige 
benadering ontbreekt.

Er is geen procesmatige benadering in de gemeente aanwezig die beschrijft wanneer en hoe er 
afstemming plaatsvindt tussen raad en college over de gewenste kwaliteit bij bepaalde 
beleidsonderwerpen of specifieke projecten. In de praktijk vindt deze afstemming tussen college 
en raad wel plaats. Deze afstemming vindt dan plaats over een specifiek beleidsonderwerp of 
een specifieke beleidsnota. Een goed voorbeeld hiervan is het vaststellen van het Kwaliteitsplan 
onderhoud openbare ruimte in 2012, waarbij de raad zich expliciet uitspraak over het 
kwaliteitsniveau dat hij wenste en daarbij een kwaliteitsniveau koos dat niet als zodanig door het 
college was voorgesteld.

Een ander voorbeeld van het actief betrekken van raadsleden is te vinden in de 
beleidsontwikkeling rondom IBOR en speeltuinvoorzieningen. Binnen de raad zijn verschillende 
geluiden te horen als het gaat om het afstemmen van kwaliteit: de 66n wenst een afgebakende 
definitie van kwaliteit; de ander vindt afstemming per concreet onderwerp verstandiger.
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3. De gemeente stelt voor producten en ‘standaard’ dienstverlening specifieke en meetbare 
doelen op die het mogelijk maken om na te gaan of deze doelen bereikt worden.

Wanneer het gaat om producten en ‘standaard’ dienstverlening (zoals verstrekking van 
reisbewijzen, afvalbeleid) worden over het algemeen specifieke en meetbare doelen gesteld. 
Minder specifiek en meetbaar zijn de doelen rondom ‘sociale’ doelstellingen, zoals het 
versterken van de leefbaarheid in de kernen of vertrouwen in het openbaar bestuur. Vaak zijn dit 
zaken die minder goed te kwantificeren zijn en begrippen die aan interpretatie onderhevig zijn. 
Daarom is het van belang dat de raad en het college hierover het gesprek voeren en aangeven 
wat zij hierin belangrijk vinden en op welke manier operationalisering van de doelen plaatsvindt.

4. De ambtelijke organisatie zet structureel in op het verbeteren van beleid, uitvoering, en de 
relatie daar tussen met name door middel van opieidings- en trainingsprogramma’s.

Het concern- en medewerkerkwaliteitprogramma is tot uiting gekomen in concrete 
leermomenten en innovatieve trainingsmethoden. Uit de interviews blijkt dat de inhoud van het 
programme inmiddels geborgd is in de organisatie. Een voorbeeld van deze borging is het 
programme ‘Stichtse Vecht talent’ (het interne opieidingsprogramma van de gemeente voor alle 
medewerkers) waarin de aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers doorgaat als het 
programme afloopt. De focus ligt hierbij op de omgeving en klantgerichtheid, en daarmee op de 
behoefte van de omgeving. GeTnterviewde ambtenaren geven aan dat ze regelmatig trainingen 
volgen, die goed aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Ook is de aandacht voor verbeteren van 
beleid en uitvoering terug te vinden in de verschillende manieren waarop de gemeente 
vormgeeft aan monitoring en evaluatie. De uitkomsten hiervan worden ingezet om beleid verder 
aan te scherpen.

5. Sturing op kwaliteit vanuit de raad beperkt zich met name tot het stellen van vragen over 
situaties op uitvoeringsniveau.

Raadsleden en college geven aan dat het sturen op kwaliteit vanuit de raad niet altijd op 
hoofdlijnen gebeurt, maar ook vaak aan de hand van situaties die hen via inwoners of andere 
kanalen ter ore zijn gekomen. Het gaat hierbij vaak om kwesties die spelen op het 
uitvoeringsniveau. Het risico hierbij is dat afgesproken beleidskaders uit het oog worden 
verloren. Hierdoor kunnen er vanuit de raad en ambtelijke organisatie verschillende signalen 
worden gegeven richting inwoners. Anderzijds is dit ook een kans om - wanneer dit nodig blijkt - 
beleidskaders aan te passen. Vanuit het college leeft ook de vraag hoe zij omgaat met 
informatievoorziening richting de raad om het juiste debat te voeren: moeten er zoveel mogelijk 
concrete indicatoren worden meegegeven, of juist een beknoptere informatievoorziening waarbij 
slechts op de hoofdzaken wordt ingegaan.

Aanbevelingen

Raad

1. Neem als raad een structurele rol in binnen het kwaliteitsmanagement van de gemeente.

De raad kan een waardevolle rol vervullen binnen het kwaliteitsmanagement van de gemeente. 
Dat kan op alle vier elementen van de PDCA-cyclus. Dit begint bij een procesmatigere 
betrokkenheid van de raad bij de totstandkoming van kwaliteitsnormen voor beleid. Denk hierbij 
aan een jaaragenda met te herijken of ontwikkelen beleid op basis waarvan de raad kan 
beslissen waar hij wel en niet in een vroeg stadium betrokken wil worden bij het bepalen van 
kwaliteitsnormen. Wanneer die betrokkenheid gewenst is, kan vervolgens besproken worden
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tussen raad en college hoe ver die betrokkenheid moet gaan: op welke wijze worden gewenste 
resultaten geformuleerd, denken raadsleden mee over de manier van monitoring van die 
resultaten, en is er ruimte voor betrokkenheid bij die monitoring zelf? De handreiking 'sturen op 
kivaliteit' kan daarbij helpen (zie bijiage).

2. Leg verbinding tussen de signalerende en volksvertegenwoordigende rol van de raad met 
vastgestelde beleidskaders, beoogde resultaten en doelstellingen. Ga hierover in gesprek 
met het college.

De huidige trend kenmerkt zich door een grotere nadruk op het luisteren en ophalen van wensen 
en ideeen uit de samenleving, Raadsleden hebben van oudsher de rol om te luisteren en 
wensen en ideefen uit de samenleving op te halen. Door de huidige ontwikkelingen rondom 
participatie (denk aan de 'participatiesamenleving') wordt deze rol versterkt. Het is daarbij de 
uitdaging om de signalen die vanuit de samenleving naar voren komen te blijven koppelen aan 
de kaders, resultaten en doelstellingen die door raad en college zijn vastgesteld. Een wens 
vanuit de samenleving past niet altijd binnen die kaders (of vraagt juist om het voeren een 
discussie daarover). Dezelfde dilemma's gelden overigens voor ambtenaren; wanneer is er 
ruimte om binnen bepaalde kaders mee te gaan met bewonersinitiatieven en wanneer is die 
ruimte er niet? Het bespreekbaar maken van zulke conflicten kan hieraan bijdragen. Denk 
bijvoorbeeld aan een sessie waarbij concrete casuTstiek wordt besproken, waarin wensen vanuit 
de samenleving haaks staan op vastgesteld beleid.

College

1. Ondersteun de raad bij sturing op kwaliteit door de informatievoorziening zoveel mogelijk 
af te stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, doelstellingen en beoogde 
resultaten.

De hoeveelheid beschikbare informatie neemt alleen maar toe. Alleen al in het sociaal domain 
worden honderden gegevens bijgehouden. Het college maakt hierbij de afweging welke 
gegevens aan de raad worden overhandigd. Leidend hierbij moeten de vooraf gestelde doelen 
en beoogde resultaten zijn: sluit de informatie logisch aan bij die doelen en resultaten? Op die 
manier is het mogelijk om de gepresenteerde informatie ook betekenis te geven.

2. Besteed ook aandacht aan het concretiseren en monitoren van ‘sociale’ doelstellingen die 
moeilijker te kwantificeren zijn.

Het meten van kwaliteit kan niet altijd worden gevat in cijfers, aantallen of gemiddelden. Dat 
neemt niet weg dat ook in deze gevallen kwaliteit kan worden gemonitord als onderdeei van een 
PDCA-cyclus. Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van andere methoden: bijvoorbeeld 
evaluatiegesprekken met bepaalde doelgroepen, het gebruik van beeldmateriaal of presentaties 
door inwoners. Het gaat daarbij dan meer om ‘vertellen’ dan ‘tellen’.

Bestuurlijke reactie college
In de bestuurlijke reactie spreekt het college haar dank uit voor het uitgebreide onderzoek naar 
Kwaliteitsmanagement binnen de gemeente. Het naar aanleiding daarvan opgestelde rapport geeft 
hen een kader voor het handzaam maken van het abstracte begrip kwaliteit alsmede handreikingen 
voor mogelijke stappen op het terrein van kwaliteit en kwaliteitsmanagement.

Ten aanzien van de kernconclusies ( 3 bullets onder de hoofdboodschap) wordt bij de 3® bullet 
opgemerkt dat het college deze constatering deelt. Voor wat betreft het gegeven voorbeeld 
(presenteren van algemene (tevredenheids)cijfers) geldt echter dat het college met name stuurt op
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beleidsniveau in plaats van op cijfers. Het sturen op cijfers brengt het risico met zich mee dat de 
focus teveel komt te liggen op de interpretatie van de cijfers in plaats van op de strekking.

De aanbevelingen (nrs. 3 en 4) liggen in lijn met de conclusies en ervaringen uit het project 
Doorontwikkeling P&C-cyclus. Het college neemt deze aanbevelingen onder aanvulling van 
onderstaande kanttekeningen over:

Aanbeveling A (3):
Ondersteun de read bij staring op kwaliteit door de informatievoorziening zoveel mogelijk af 
te stemmen op de vooraf gestelde kwaliteitsnormen, doelstellingen en beoogde resultaten. 
Gelet op het feit dat in eerste instantie de ondersteuning van de raad gebeurt door de griffie, 
adviseert het college de Rekenkamercommissie ook de taak en rol van de griffie in deze aanbeveling 
mee te nemen.

Aanbeveling B (4):
Besteed ook aandachtaan het concretiseren en monitoren van ‘sociale’ doelstellingen die 
moeilijker te kwantificeren zijn.
Met betrekking tot het concretiseren van 'sociale' doelstellingen is het college van mening dat hier 
zichtbaar wordt dat er een discrepantie bestaat tussen het op beleidsniveau monitoren en het 
bespreken van het uitvoeringsniveau. Dit laat onverlet ieders taak en verantwoordelijkheid in het 
proces (raad, griffie en college).

Reactie rekenkamercommissie op bestuurlijke reactie college.
In het nawoord merkt de rekenkamercommissie op uit de bestuurlijke reactie af te leiden dat het 
college de conclusies en aanbevelingen onderschrijft en overneemt, waarbij zij de aanbevelingen van 
kanttekeningen voorziet.

Bij aanbeveling A (3) merkt het college op dat bij het ondersteunen van de raad in het sturen op 
kwaliteit ook de griffie een rol speelt als intermediair. De rekenkamercommissie is het hiermee eens 
en adviseert betrokkenen over de wijze waarop aan deze rol invulling kan worden gegeven in 
gesprek te gaan.

Bij aanbeveling B (4) wijst het college op de discrepantie tussen het op beleidsniveau monitoren en 
het bespreken van het uitvoeringsniveau. Dit onderstreept volgens de rekenkamercommissie het 
belang van een goede afstemming per beleidsonderdeel over de rol van de raad bij 
kwaliteitsmanagement. Het onderstreept ook het belang van een goed gesprek tussen raad en 
college over welke informatie (en hoe gedetailleerd) nodig is voor de raad opdat zij kan sturen op 
hoofdlijnen.

Communicatie
De Rekenkamercommissie heeft op 19 mei 2017 een persbericht laten uitgaan. Het rapport is 
gepubliceerd op de website van de gemeente.

Financien en risico’s 
N.v.t.

19 mei 2017

De Griffier,
J.A. Hekman
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Raadsbesluit

Onderwerp
Aanbieden rekenkameronderzoek kwaliteitsmanagement

Begrotingswijziging
N.v.t.

Datum raadsvergadering 
3juli 2017

Commissie
6juni2017

Registratie nummer
Z/17/109583-VB/17/08208

De raad van de gemeente Stichtse Vecht,

Gelet op;
het voorstel van de griffier van 19 mei 2017;
de bespreking in de commissie Bestuur en Financifen van 6 juni 2017;

Besluit
1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamercommissie 'Kwaliteitsmanagement in 

de gemeente Stichtse Vecht’ en in te stemmen met de in het rapport opgenomen conclusies;
2. de aanbevelingen in het rapport te onderschrijven.

3juli 2017

Griffier Voorzitter
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