
 

1 
 

Reviewverslag EY 

Businesscase Wijkbeheer Noordelijk Flevoland 2020 
 

17 oktober 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

2 
 

Gemeente Noordoostpolder 

T.a.v. de heer R. Burghoorn 

Postbus 155 

8300 AD Emmeloord 

 

 

 

Amsterdam, 17 oktober 2016 

Reviewverslag 
 

 

Geachte heer Burghoorn, 

 

Wij hebben het reviewverslag als volgt ingedeeld: 

1. Vraagstelling 

2. Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 

3. Review  

4. Ter afsluiting 

 

1 Vraagstelling 
De clusters wijkbeheer van de gemeenten Noordoostpolder en Urk hebben de laatste jaren steeds vaker de samenwerking 

gezocht. Als gevolg daarvan hebben de colleges van beide gemeenten op 18 augustus 2015 besloten om via een businesscase 

een aantal samenwerkingsvarianten nader uit te werken, door te rekenen en met elkaar te vergelijken. Daarbij hebben de colleges 

gezamenlijk enkele randvoorwaarden gesteld, zoals behoud van kwaliteit van dienstverlening en gelijkblijvende kosten. 

 

De businesscase is inmiddels gereed. Na behandeling in de colleges van Noordoostpolder en Urk is besloten om ‘variant 3’ nader 

uit te werken in een businessplan. Deze variant betreft een constructie waarbij de gemeente Noordoostpolder als 

centrumgemeente fungeert. Het personeel wordt vanuit de gemeente Urk gedetacheerd bij het wijkbeheer van Noordoostpolder. 

Tevens zal sprake zijn, zo hebben wij begrepen, van een hoofdvestiging in Emmeloord en een steunpunt in Urk. 

 

U hebt EY verzocht om in de aanloop naar definitieve besluitvorming in beide colleges op 25 oktober en voorafgaand aan een 

gesprek met de beide gemeenteraden (procedure van wensen en bedenkingen) de businesscase op hoofdlijnen te reviewen. De 

uitkomsten zijn opgenomen in dit reviewverslag1. 

 

Het belangrijkste doel van de review is het verkrijgen van zekerheid over de volledigheid van de businesscase. Hierbij hoort ook 

een oordeel over de vergelijkbaarheid van de samenwerkingsvarianten en de consistentie en logica van het document.  

Tevens moet aandacht worden besteed aan het realiteitsgehalte en de transparantie van (de onderbouwing van) de financiële 

gegevens. Ten slotte is het opnemen van aandachtspunten richting het uitwerken van een businessplan een nadrukkelijke wens 

van de opdrachtgever. 

 

De gemeenten Noordoostpolder en Urk willen op basis van de businesscase met redelijke mate van zekerheid het vervolgtraject 

ingaan richting het opstellen van een businessplan. 

                                                                        
1 Het reviewverslag is op 17 oktober met de heer R. Burghoorn van gemeente Noordoostpolder doorgesproken. 
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2 Aard en reikwijdte van de werkzaamheden 
De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Menno Kooistra (partner), Niek Verkaik (senior adviseur) en Frank van Zomeren 

(manager). Zij zijn binnen de publieke sector werkzaam voor EY Financial Accounting Advisory Services (FAAS). 

 

Onze werkzaamheden zijn hoofdzakelijk gericht op het beoordelen van de volledigheid van de businesscase en het meegeven van 

aandachtspunten richting het op te stellen businessplan. Voor onze werkzaamheden hebben we gebruik gemaakt van de 

definitieve versie van de businesscase, te weten: Versie 1.1 d.d. 14-09-2016.  

 

De werkzaamheden betreffen een adviesopdracht. Dit houdt in dat aan ons advies geen zekerheid (‘assurance’) kan worden 

ontleend over de inhoudelijke juistheid van het cijfermateriaal in de door Noordoostpolder en Urk opgestelde businesscase en de 

toelichtingen daarop. 

 

Het reviewverslag wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is opgesteld. Het verslag is uitsluitend bestemd ter ondersteuning 

van besluitvorming door de colleges van gemeente Noordoostpolder (opdrachtgever) en gemeente Urk (indirect opdrachtgever). 

Daarnaast mag het reviewverslag als vertrouwelijk document onderdeel uitmaken van niet openbare beraadslagingen van beide 

gemeenteraden, oftewel de procedure van wensen en bedenkingen. Het reviewverslag is een vertrouwelijk document en kan dan 

ook geen onderdeel uitmaken van openbare beraadslagingen van beide gemeenteraden. 

 

Het verslag mag niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming aan derden worden verstrekt, anders dan verplicht bij 

of krachtens wet of gerechtelijk oordeel. Tevens mag u niet zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming uit het 

reviewverslag citeren of laten citeren, al dan niet voorzien van bronvermelding. 
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3 Review 
De businesscase dient ter ondersteuning van de bestuurlijke afweging omtrent een toekomstige samenwerkingsvorm tussen de 

gemeenten Urk en Noordoostpolder op het gebied van wijkbeheer. Nadat de colleges definitief tot een voorkeursvariant zijn 

gekomen, wordt voor die variant een businessplan opgesteld. 

 

Het doel van de businesscase is om tot een weloverwogen en goed onderbouwde bestuurlijke keuze te komen. Met dat doel in 

gedachten hebben wij de businesscase doorlopen. Het resultaat daarvan is op hoofdlijnen in deze review opgenomen. De review 

is opgedeeld in onderstaande thema’s. Per thema worden onze bevindingen puntsgewijs en op hoofdlijnen weergegeven.  

1. Algemene indruk: logica en consistentie 

2. Compleetheid en vergelijkbaarheid 

3. Realiteitsgehalte en transparantie financiële gegevens  

4. Aandachtspunten richting businessplan 

 

Deze review betreft geen fiscaal of juridisch advies ten aanzien van de gewenste rechtsvorm van het scenario voor toekomstig 

wijkbeheer, te weten een centrumgemeenteconstructie op basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). 

3.1 Algemene indruk: logica en consistentie 

 De businesscase is prettig leesbaar. Het veelzijdige document is in begrijpelijke taal, zonder te verzanden in een overdaad 

aan technische details, op schrift gesteld. Een goed voorbeeld daarvan is de wijze waarop de visie op het wijkbeheer in 

2020 in hoofdstuk 3 wordt gepresenteerd. Er is sprake van een consistente en logische opbouw van visie, missie en 

strategie naar een doordachte wijze van aansturing en inrichting van de nieuwe organisatie. Wat de lezer ook helpt is dat de 

gehanteerde begrippen in de businesscase waar nodig worden toegelicht (zie bijvoorbeeld paragraaf 2.1). De opstellers van 

de businesscase hebben een ‘flinke kluif’ gehad aan het vergaren, bundelen en op schrift stellen van de diverse bijdragen 

van betrokkenen. Maar dat heeft zijn vruchten dus afgeworpen. 

 Tevens merken wij op dat de opbouw en aanpak van deze businesscase afwijken van de gebruikelijke aanpak van een 

businesscase2, zoals die bijvoorbeeld bij EY wordt gehanteerd. Het opstellen van deze businesscase is duidelijk een 

incrementeel proces geweest, waarbij tegelijkertijd meerdere belangen speelden. Daarbij zijn tijdens het onderzoek criteria 

toegevoegd en gewijzigd3, en is daarnaast door de stuurgroep een nieuw scenario geïntroduceerd. In de businesscase wordt 

overigens nadere uitleg gegeven over het plan van aanpak en het doorlopen proces. 

 Ten slotte lijkt het in de opbouw van de businesscase op punten te ontbreken aan een duidelijke ‘kapstok’ of 

referentiekader. Dit is mede te danken aan het gevolgde incrementele proces. Dit heeft onder andere tot gevolg dat de 

vergelijking tussen scenario’s op basis van de gestelde criteria soms wat lastig te volgen is, waardoor we als lezer geneigd 

zijn om steeds heen en weer te bladeren in de businesscase om een volledig beeld te krijgen (zie ook 4.2.2 

Vergelijkbaarheid). Daar staat tegenover dat de samenvatting helderheid biedt. 

3.2 Compleetheid en vergelijkbaarheid 

3.2.1 Compleetheid 

 Het is duidelijk te merken dat in Noordoostpolder en Urk diverse personen, met elk zijn of haar eigen vakkennis, aan de 

businesscase hebben bijgedragen. Dit zorgt ervoor dat de lezer door meerdere ‘brillen’ naar de inhoud kan kijken. Dit komt 

de volledigheid van de businesscase ten goede. 

 Door deze personen is goed nagedacht over de vele aspecten (o.a. bestuurlijk, financieel en personeel) die van belang zijn 

bij een verdergaande samenwerking tussen de gemeenten Urk en Noordoostpolder. Dit blijkt tevens uit de inventarisatie en 

                                                                        
2 Kort samengevat betekent dit dat op basis van aan de voorkant SMART geformuleerde doelen en (beslissings)criteria wordt onderzocht wat de toegevoegde 

waarde is van verschillende scenario’s door deze scenario’s zo veel mogelijk te kwantificeren en met elkaar te vergelijken. 

3 Respectievelijk geen gedwongen ontslagen en gezamenlijke huisvesting. 
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analyse van de mogelijke risico’s, zoals de aanbestedingsplicht voor ondersteunende diensten, die een rol kunnen gaan 

spelen. 

 Wij onderschrijven de focus van de businesscase op de onderdelen personeel, materieel/tractie en huisvesting. Ook wij 

verwachten dat op deze onderdelen de samenwerking tussen beide gemeenten de grootste impact zal hebben. 

 Daarnaast wordt in de businesscase aandacht besteed aan het cultuuraspect van de onderzochte organisatieverandering, 

wat ook de volledigheid van het document ten goede komt. Menig traject van samenwerking, fusie of reorganisatie loopt 

vertraging op omdat juist het cultuuraspect te weinig wordt belicht. 

3.2.2 Vergelijkbaarheid  

 Een businesscase valt of staat met een heldere en eenduidige vergelijking tussen alternatieve scenario’s. In de onderhavige 

businesscase zijn vele tabellen en begrotingen opgenomen. Dit maakt het voor de lezer aan de ene kant gemakkelijker om 

de scenario’s afzonderlijk te doorgronden. Aan de andere kant is het, juist door de grote hoeveelheid tabellen en 

begrotingen, soms lastig voor hem of haar om het overkoepelende betoog in de businesscase te volgen. 

 In de onderhavige businesscase neemt hoofdstuk 7 een cruciale plaats in. In dit hoofdstuk worden conclusies getrokken 

door de scenario’s met elkaar te vergelijken. Dit hoofdstuk zou aan kracht winnen wanneer de scenario’s afzonderlijk worden 

afgezet tegen de beslissingscriteria – inclusief scores – zodat onder aan de streep zichtbaar wordt welk scenario als het ware 

‘wint op punten’. 

 Het hanteren van dezelfde uitgangspunten voor de financiële doorrekeningen draagt bij aan de vergelijkbaarheid tussen de 

scenario’s (3.9.1, bladzijden 19 en 20). De vraag is echter of de uitgangspunten voor elk scenario even aannemelijk zijn. Het 

ligt bijvoorbeeld niet voor de hand dat de te verwachten efficiencywinst van 20% voor het uitbesteden van cyclische 

werkzaamheden zowel van toepassing is op het scenario WNF als op het scenario waarin de gemeente Urk zélf het 

wijkbeheer uitvoert (bladzijden 27, 28 en 31). 

 De kostenoverzichten per scenario in hoofdstuk 7 zouden (separaat) ook de betreffende transitiekosten moeten tonen. Zo 

wordt een meer compleet beeld geschetst van de totale financiële consequenties van de verschillende scenario’s. 

3.3 Realiteitsgehalte en transparantie financiële gegevens 
 In deze review wordt geen assurance gegeven over het cijfermateriaal. Daarvoor zou grondige deskstudie nodig zijn in de 

vorm van dossier- en boekenonderzoek4. Dit is geen onderdeel van de review, die juist op hoofdlijnen is uitgevoerd. 

 Niettemin hebben wij tijdens ons onderzoek op onderdelen vragen gesteld ter verduidelijking van de financiële 

onderbouwing van de businesscase. Naar onze mening zijn deze vragen snel en afdoende beantwoord. Dit heeft de indruk 

dat er sprake is van een transparante en realistische financiële onderbouwing van de businesscase in elk geval versterkt. 

 In de businesscase is het inhuurpercentage bij alle scenario’s hetzelfde, terwijl de robuustheid en daarmee de benodigde 

inhuur per scenario verschilt. Bijvoorbeeld: in het scenario WNF wordt uitgegaan van een organisatie die robuuster is in 

vergelijking met de andere scenario’s. Het is verdedigbaar dat de kosten voor inhuur dan lager zijn. 

 De geschatte transitiekosten zijn mogelijk te positief ingeschat. Onze ervaring is dat transitiekosten vaak hoger uitvallen 

dan van tevoren geraamd. Dit neemt niet weg dat wij de in de businesscase opgenomen ‘Post onvoorzien’ verstandig 

vinden. Het feit dat in het vervolgtraject veel werkzaamheden door de gemeentelijke organisaties zelf worden gedaan, kan 

inderdaad de projectkosten beperkt houden. 

 Ten slotte merken wij op dat logischerwijs het businessplan een nadere financiële uitwerking en doorrekening bevat van het 

gewenste scenario. Voor dit moment is het voor beide gemeentebesturen van belang om op hoofdlijnen de financiële 

consequenties te overzien. De financiële gegevens zoals weergegeven in de businesscase bieden daarvoor de nodige 

handvatten. 

                                                                        
4  Om een voorbeeld te noemen: een deel van de tractie wordt overbodig en zal verkocht/overgenomen moeten worden. Geschat wordt 

dat de opbrengsten hiervan lager zijn dan de huidige boekwaarde (€ 100.000). We hebben de hardheid van deze schatting niet gecontroleerd. En we 

kunnen ook niet onderschrijven of het realistisch is dat een deel van het wagenpark wél wordt verkocht, en voor welk bedrag. 
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3.4 Aandachtspunten richting businessplan 
 Wij zien in de praktijk dat verandertrajecten veelal dreigen te mislukken omdat er te veel wordt uitgegaan van de gewenste 

situatie, de ‘soll’-situatie. De bestaande werkelijke situatie vormt echter altijd het vertrekpunt voor veranderen. Ook in de 

businesscase staan vooral de toekomstscenario’s centraal, en is er bijvoorbeeld geen gespecificeerd overzicht opgenomen 

van het huidige takenpakket van het wijkbeheer in Noordoostpolder en Urk en de daaraan gekoppelde inzet van middelen, 

personeel (fte’s) en materieel. Wij raden aan om informatie over de bestaande situatie nadrukkelijk als input te gebruiken 

voor het businessplan. Een gedegen veranderanalyse, waarbij de ‘afstand’ tussen de bestaande en gewenste situatie wordt 

bepaald – en overbrugd – moet een belangrijke plaats innemen in het businessplan, samen met de uitgewerkte 

conditieanalyse en het te volgen migratiepad. 

 Wij gaven aan dat de aanpak en indeling van de businesscase afwijkt van de manier waarop bij EY een businesscase wordt 

opgesteld. Dit was inherent aan het incrementele proces, met meerdere stakeholders en ook meerdere belangen, dat 

gevolgd is bij de totstandkoming van de businesscase. Voor het businessplan geldt echter dat een aantal onderwerpen 

haarscherp gedefinieerd moet zijn en in principe niet meer kan wijzigen tijdens het verandertraject: de doelen van de nieuwe 

organisatie, SMART geformuleerd; de prioriteitsstelling van de doelen; de risico’s die het halen van die doelen in de weg 

staan; de te volgen strategie (‘het migratiepad’); de voorwaarden (middelen, maatregelen) waaraan moet worden voldaan 

om tot een succesvolle nieuwe vorm van samenwerking te komen tussen gemeenten Urk en Noordoostpolder.  

 Wij raden aan om indien van toepassing de in hoofdstuk 3 genoemde ‘eventuele tekorten’ in geld uit te drukken in het 

businessplan. Ook het verwachte inhuurbudget verdient een nadere uitwerking. 

 Op het gebied van omscholing blijkt uit de omschrijving dat die zich richt op het ontwikkelen van de benodigde competenties 

voor de nieuwe of aangepaste taken binnen het wijkbeheer. Wij stellen voor dat ook wordt gekeken naar andere 

(beleids)afdelingen die door de gewijzigde situatie met nieuwe benodigde competenties te maken krijgen. Daarnaast kan 

omscholing gericht zijn op het in een eerder stadium afscheid nemen van boventallige medewerkers binnen het wijkbeheer. 

In de businesscase wordt als uitgangspunt genomen dat alleen via natuurlijk verloop boventallige medewerkers de 

wijkbeheerorganisatie verlaten. Wij raden aan om in het businessplan aandacht te besteden aan de mogelijkheden om via 

omscholing dan wel het optuigen van een aantrekkelijke afvloeiingsregeling te stimuleren dat eerder een passend aantal fte 

in dienst van het wijkbeheer is. Hierdoor kan het geschetste efficiencyvoordeel van 20% door het uitbesteden van het 

cyclisch onderhoud eerder worden behaald. De kosten die hiermee gepaard gaan, zijn als transitiekosten aan te merken. 

 Verder moet in het businessplan de juridische inbedding van de samenwerkingsvorm nader worden uitgewerkt, bijvoorbeeld 

als het gaat de centrumgemeenteconstructie op basis van de Wgr, maar ook als het gaat om vraagstukken inzake 

detachering, aanbesteding en de mogelijke overdracht van het eigendom van de gemeentewerf in Urk. Tegenover het nader 

uitwerken van deze onderdelen staan ook kosten die als transitiekosten worden aangemerkt. 

 In het scenario WNF is bij de inschatting van het aantal fte aan ondersteunend personeel geen rekening gehouden met de 

functie van communicatiemedewerker (bladzijde 16). Communicatie is ook niet opgenomen in het overzicht van overige 

bedrijfsvoeringskosten (bladzijde 18). Gezien de randvoorwaarden die de colleges hebben meegegeven, lijkt specifieke 

aandacht voor communicatie vanuit de nieuwe organisatie WNF op zijn plaats. Wij doelen daarbij vooral op de 

randvoorwaarden: 

 eenheid in uitvoering, uitstraling en communicatie, en 

 professionele serviceorganisatie. 

Dezelfde randvoorwaarden leiden ook tot het maken van (eenmalige) kosten die nodig zijn om als één organisatie naar 

buiten te treden. Wij denken daarbij aan kosten zoals het ontwikkelen van een logo en het aanpassen van werkkleding, 

briefpapier, autostickers, enzovoort. De businesscase geeft geen rekenschap van eventuele kosten die daarmee gepaard 

gaan. In het businessplan kan dit wel worden meegenomen. 

4 Ter afsluiting 
De businesscase geeft niet alleen houvast bij het nemen van een afgewogen besluit, maar levert ook aangrijpingspunten voor het 

op te stellen businessplan. Tegelijkertijd biedt deze review naar wij hopen aanvullende input en handvatten voor de volgende stap 

in het verandertraject. 


