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Beantwoording vragen van fracties in het kader van het rekenkameronderzoek passend orga-
niseren in willekeurige volgorde: CDA, PvdA, CU-SGP en ONS 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Vragen Johan Goos (CDA) 
Ontvangen: 10 mei 2020 
 
In uw rekenkamerrapport staat dat er 24 vraaggesprekken zijn geweest met totaal 30 personen. Er 
staan data genoemd maar niet de naam van de personen. 
  
De fractie van CDA zou graag toegestuurd willen hebben de naam of namen van de personen die op 
genoemde datums zijn geïnterviewd. De namen werden in het verleden ook genoemd. 
 
ANTWOORD: Ten aanzien van de behandeling van het rapport "De gemeenteraad weer aan zet" 
op maandag 11 mei 2020 in de vergadering van de commissie BFE dank ik u voor uw vraag. In 
de procedure voor deze vergadering is afgesproken dat raadsleden zoveel mogelijk vooraf-
gaand aan de behandeling hun vragen via de griffier zouden doorgeven aan de RKC. Hiermee 
doe ik recht aan de lijn dat de behandeling van het rapport inclusief de toelichting plaats 
vindt waar het hoort, in de raad. Op vragen van andere raadsleden heb/zal ik een gelijkluidend 
antwoord gegeven. 
   
Voor het antwoord op uw vraag naar namen van geïnterviewden verwijs ik naar de privacyver-
klaring van de Rekenkamercommissie Noordoostpolder te vinden op de website van de ge-
meenteraad. Deze privacyverklaring is opgesteld in nauwe samenwerking met de FG van de 
gemeente en daarbij is ook het advies van de beroepsvereniging van rekenkamers 
en rekenkamercommissies (NVRR) betrokken. In paragraaf 4.1 staat dat de Rekenkamercom-
missie daar waar mogelijk persoonsgegevens in haar onderzoeken zal anonimiseren. Derhalve 
hanteert de Rekenkamercommissie vanaf de ingang van de AVG geen bijlage meer met namen. 
Daarnaast is in ons onderzoeksprotocol de borging van de informatie uit de interviews verant-
woord. 
Met het ambtelijk wederhoor biedt de Rekenkamercommissie de betrokkenen/ de geïnterview-
den  de mogelijkheid om het conceptrapport te controleren op feitelijke onjuistheden of onvol-
ledigheden. Bij het ambtelijk wederhoor zijn geen onjuistheden aangetroffen.  
 
Vervolgvragen in 2e ronde 
Dan rest nog de vraag of u mogelijk de functienaam van de personen kunt vermelden en het aantal 
personen zoals bij OR, kerngroepen en directie, waar het ontbreekt, het staat er niet overal bij.  
 
ANTWOORD: In het rapport staat op pagina 5 een lijst en de volgorde waarin de gesprekken 
zijn gevoerd. De functies die daar zijn genoemd beschouwt de rekenkamercommissie als func-
tioneel. Zoals gesteld in de eerste termijn trachten wij daar waar mogelijk persoonsgegevens in 
onze onderzoeken zal anonimiseren. Indien wij nu de functienamen zouden vrijgeven doen wij 
geen recht aan deze voorwaarde. Dit is dan ook de reden dat de commissie hier niet toe zal 
overgaan. 
 
En nog een laatste vraag voor de duidelijkheid of de startgesprekken buiten of binnen de 24 vraagge-
sprekken en 30 personen vallen. 
ANTWOORD: De rekenkamercommissie start al haar onderzoeken met een startgesprek met de 
onderzoekers, begeleidende leden van de rekenkamercommissie en de vertegenwoordigers 
van de gemeentelijke organisatie waar het onderwerp betrekking op heeft. Doel van een start-
gesprek is een eerste kennismaking en een toelichting te geven op de doelstelling en de in-
richting van het onderzoek. Dit beschouwen wij niet als een interviewgesprek. 
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Vragen Rien van der Velde (PvdA) 
Ontvangen: 11 mei 2020 
 
 

 1. Tot slot van het Rapport 
 a. In de slotopmerking wordt het advies investeren in een sterker debat en een betere 

werkwijze:  
 i. wilt u dit concretiseren? 

ANTWOORD: Het is aan de raad om het investeren in een sterker debat en een betere werkwij-
ze nader uit te werken. De rekenkamercommissie heeft op pagina 18 van het rapport bij deel-
vraag 4 onderdeel a tot en d een aantal maatregelen genoemd die behulpzaam kunnen zijn. 
 

 ii. Betere werkwijze betekent dat de huidige werkwijze niet deugt. Wat niet ex-
pliciet? 

ANTWOORD: Het rapport geeft op een aantal plekken inzicht in de huidige werkwijze, maar 
spreekt niet over ‘niet deugen’. Op pagina 14 staat dat de gemeenteraad te weinig in de kwali-
teit van zijn werkwijze investeert. Zo bestaat er onduidelijkheid over de status van o.a. informa-
tiesessies.  
 

 iii. Het zijn de mensen die het moeten doen; wat mij opvalt u heeft geen uit-
spraak gedaan t.a.v. de selectie van gemeenteraadsleden in Noordoostpol-
der; waarom niet?  

ANTWOORD: Voor het onderzoek is breed met de raad gesproken. Op 5 juni de fractievoorzit-
ters en op 1 oktober is een werksessie gehouden.  
 

 iv. Is bij het verzamelen van informatie makkelijk gegaan; is door colle-
ge/organisatie datgene gedaan om de RKC de juiste en volledige informatie 
te verschaffen.  

ANTWOORD: In de eerste fase van het onderzoek is de informatievoorziening vanuit de orga-
nisatie niet efficiënt verlopen. Dit had alles te maken met het feit dat passend organiseren niet 
expliciet is gemaakt (conclusie 2, pagina 15 van het rapport) en dat daardoor het niet eenvou-
dig is om stukken te verzamelen. Kortom omdat niet iedereen in de gemeentelijke organisatie 
dezelfde invulling geeft aan passend organiseren heeft dat de stukken verzameling vertraagd.  
 
Aanbevelingen 

 a. De kader stellende en controlerende rol  van de raad; kunt u aangeven wat daarvoor 
de concrete randvoorwaarden dienen te zijn vanuit de omgeving van de raad naar 

 v. Griffie? 
 vi. Ambtelijke organisatie? 
 vii. College 

ANTWOORD: De raad dient in zijn kaders “de vier W vragen” consistent voor ogen te houden 
en te beantwoorden ( wat willen we bereiken, wat gaan we daarvoor doen, wat mag het kosten, 
wanneer moet het resultaat bereikt zijn). Daarnaast is het belangrijk dat de kaders zoveel mo-
gelijk SMART (Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, realistisch en Tijdsgebonden) zijn. Met een 
SMART kader is de opdracht van de raad aan het college beter controleerbaar. Een kader is 
een grens waarbinnen de uitvoering door de raad is gedelegeerd aan het college. Om kaders te 
stellen kan de raad zich laten ondersteunen door de griffie. In de verantwoordingsinformatie 
van het college aan de raad volgt inzicht in de uitvoering van de kaders. Ook is het belangrijk 
dat de raad, het college en de ambtelijke staf bij belangrijke beleidsopgaven vooraf (!) afspra-
ken maken over het te doorlopen proces en de positie van de raad: hoe wordt het proces inge-
richt, op welke ogenblikken wordt de raad erbij betrokken en welke rol krijgt de samenleving in 
het proces. 
 

 b. De aanbevelingen lijken ons wat mager;  
ANTWOORD: Alle onderstaande sub-vragen worden tegelijk beantwoord: De centrale vraag 
van dit onderzoek is :”wat is de rol van de raad geweest bij de doorontwikkeling en uitvoering 
van passend organiseren? De focus van de aanbevelingen zijn daarmee ook gericht op de rol 
van de raad. In aanbeveling 2 en 3 staan aanbevelingen gericht aan het college. De rekenka-
mercommissie Noordoostpolder richt haar aanbevelingen niet direct op de ambtelijk organisa-
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tie, want de rekenkamercommissie ondersteunt de raad. Missie  
De rekenkamercommissie wil door middel van haar onderzoeken een positieve bijdrage leve-
ren aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Noordoostpolder, in het bijzonder door-
dat rekenkameronderzoek de controlerende rol van de gemeenteraad versterkt. Met aanbeve-
ling 4 beoogt de rekenkamercommissie te investeren in het debat tussen raadsleden, college-
leden en directieleden. Ook beveelt de rakenkamercommissie de gemeenteraad om te investe-
ren in de kwaliteit van het debat. Daarmee komt de vitalisering van de positie van de gemeente-
raad.  

 viii.waarom zijn er geen aanbevelingen gedaan naar de lokale afdelingen, ver-
antwoordelijke voor selectie raadslede? 

 ix. waarom geen aanbevelingen gedaan die direct de ambtenaren in hun “oor-
spronkelijke’’ rol zet? 

 x. Waarom geen aanbevelingen over hoe de griffie haar dienstbaarheid kan 
verbeteren? 

 xi. Waarom geen aanbevelingen om het monistische karakter tegen te gaan in 
Noordoostpolder? 
 xii. Waarom geen aanbevelingen om de werkwijze van het college transparanter 
te maken?     

 
     

 2. Conclusies 
 i. 5.1 wie is er verantwoordelijk (geweest) voor het verantwoordelijk maken van 

passend organiseren binnen de ambtelijke organisatie, op een wijze dat amb-
tenaren en college binnen de wet blijven.   

ANTWOORD: Door de introductie van Passend organiseren zijn de verantwoordelijkheden in 
de gemeentelijke organisatie zijn niet veranderd. Rechtmatigheid is niet onderzocht in dit on-
derzoek naar passend organiseren. 
 

 ii. 5.1 De raad besluit naar de meerderheid. In die zin wordt gesproken van de 
raad.  Hebben naar uw inzicht de coalitiepartijen hun college  niet teveel ruim-
te gegeven naar hun interpretatie van passend organiseren; welke expliciet 
zicht baar is in de houding en werkwijze van college naar de raad  

ANTWOORD: Op pagina 11 van het rapport staat dat “ een raadsmeerderheid zich via coalitie-
akkoorden (2014 en 2018) in algemene zin heeft uitgesproken over passend organiseren. Uw 
vraag is geen specifiek onderdeel van dit onderzoek. De doelstelling en de aanpak van de re-
kenkamercommissie is toekomstgericht verbeteringen aanreiken aan de raad om te leren.  
 

 iii. 5.1  Heeft de ruimte die ambtenaren hebben ontwikkeld ook gedijd bij de 
ruimte die het wethouders ambtenaren hebben gegeven als gevolg van hun 
1. gebrek in kennis van zaken. 2. Een college verantwoordelijkheid overdra-
gen aan ambtenaren, daar waar het niet zou moeten. 

ANTWOORD: Deze vraag valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 iv. 5.1  De onwenselijke rol die de ambtenaren volgens het rapport  hebben ont-
wikkeld in de loop der jaren heeft dit ook te maken met het gebrek aan zelfre-
flectie van deze geleding, en met een cultuur waarbij men de rol zoals ge-
schetst normaal is gaan vinden.  

ANTWOORD: Deze vraag valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 v. 5.1 Heeft de RKC commissie ook signalen gevonden dat kritiek op elkaar of 
lief zijn voor elkaar (onbewust kritiekloos) goed kan zijn voor je carrière. 

ANTWOORD: Deze vraag valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 vi. 5.1 kan er naar uw mening ook sprake zijn van gemakzucht bij college en 
ambtelijke organisatie vanuit de invalshoek: “ dat passend organiseren is zo 
gek no niet; het leidt er toe dat college voorstellen zo lekker door de raad ko-
men”  

ANTWOORD: De rekenkamercommissie heeft conclusies en aanbevelingen opgesteld en uw 
veronderstelling komt daarmee niet overeen.  
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 vii. 5. 1 in het begin van de periode Aucke van de Werf, heeft de raad geëxperi-
menteerd met het niet aan het woord laten van de wethouders in de raad. 
Wat kan het volgens u deze raad opleveren wanneer we daar weer naar terug 
gaan? 

ANTWOORD: Deze vraag valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 viii.5.2 kunt u nauwkeurig de oorzaken weergeven waarom passend organiseren 
het exclusieve gedachten goed is. Dit naar ambtelijke cultuur en rol van het 
college / verantwoordelijke wethouder. 

ANTWOORD: Op pagina 16 van het rapport staat dat passend organiseren tot het exclusieve 
gedachtegoed van de ambtelijke organisatie is verworden. De oorzaak is dat de gemeenteraad 
in enige mate is betrokken geweest bij de introductie van passend organiseren, maar daarna 
niet meer goed is meegenomen in de doorontwikkeling. Terwijl dat wel was toegezegd. 
 

 ix. 5.2  kritiek uit de raad. Wordt naar uw waarneming dit adequaat en zorgvuldig 
op gepakt door resp. college en ambtelijke organisatie?  Kan deze inzet ook 
niet adequaat zijn als gevolg van de beoordeling past wel of niet binnen het 
passend organiseren proces (we doen het nu, later, of helemaal niet)?  Wordt 
de raad ook bewust niet over het vervolg niet geïnformeerd, omdat het kan 
zijn  dat de raad niet serieus als partner wordt gezien? 

ANTWOORD: Deze vraag valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 x. 5.2 college dient de raad actief te informeren op een wijze dat de informatie 
de raad opvalt? Wat is uw indruk bij niet actief informeren. Neemt men hier 
echt de moeite voor; is de attitude hiervoor aanwezig of laat men de werkwij-
ze van passend organiseren leidend zijn?  

ANTWOORD: Deze vraag of het college moeite doet om de raad actief te informeren valt buiten 
de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 xi. 5.2  in het rapport wordt gesproken over niet passend besturen? Dit is vaag 
wat had u willen zien en wat is nagelaten? 

ANTWOORD: op pagina 15 staat dat passend organiseren primair het domein van het ambtelijk 
management is geworden, waardoor het steeds meer is gaan vervreemden van de gemeente-
raad, en niet is aangevuld met passende politiek en passend besturen. Op pagina 16 van het 
rapport wordt gesteld dat zonder duidelijke normen, werkafspraken en taakverdeling tussen 
raad en college bij participatieve werkwijzen, de volksvertegenwoordigende rol zal verschralen.  
 

 xii. 5.2 de controlerende taak ligt bij de raad en in het bijzonder bij de oppositie? 
Wat maakt controleren taak voor de oppositie in Noordoostpolder een hele 
opgaven.  

ANTWOORD: De rekenkamercommissie heeft op een aantal pagina’s (17 en 14) in het rapport 
opmerkingen gemaakt over de controlerende rol. Naarmate het college (en organisatie) meer 
het voortouw nemen in het betrekken van maatschappelijke partners en inwoners bij het bestu-
ren zullen de uitkomsten van open plan processen meer dwingend en leidend zijn voor de ge-
meenteraad. Dit verzwakt de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, zeker 
als het niet lukt om vooraf duidelijke kaders mee te geven.  
Ook in bredere zin wordt door verschillende gesprekspartners gesteld dat de polarisatie tus-
sen oppositie- en coalitiefracties de rol van de gemeenteraad verzwakt ten opzichte van het 
college. Dit is het beeld dat in het onderzoek naar voren is gekomen over de controlerende rol 
van de raad.   
 

 xiii.5.2  kan het zijn dat de wijze waarop in Noordoostpolder de ambtelijke, be-
stuurlijke en politieke cultuur met elkaar verweven zijn transparante en contro-
leerbare besluitvorming moeilijk.  Bijvoorbeeld; oud-wethouder, binnen een 
jaar interim bestuurder cultuurbedrijf en vervolgens de haar opvolger mag bel-
len met u bent aangenomen. Of ondernemers die direct zaken kunnen rege-
len met de wethouder. 

ANTWOORD: Deze vraag over oud-wethouders als interim bestuurder valt buiten de scope van 
het rekenkameronderzoek 
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 xiv. 5.3 Waarom maakt u geen onderscheidt tussen oppositie en coalitie. 
Is het niet juist de coalitie die zich afhankelijke van het college opstelt en het 
beeld van de raad bepaald? Immers u spreekt van de raad. 

ANTWOORD: Daar waar relevant heeft de rekenkamercommissie onderscheid gemaakt in op-
positie en coalitie, pagina 11, 13 en 14. Het onderzoek constateert dat de gemeenteraad af-
wachtend is en dat er enigszins monistische verhoudingen zijn tussen raad en college.  Daar 
blijft de commissie bij.  
 

 xv. 5.3 er zijn door u diverse RKC rapporten uitgevoerd. Met steeds dezelfde ad-
viezen over kaders.  Hoe serieus denkt u dat resp. het college de adviezen 
heeft aangepakt (kunt u dit aangeven op een schaal van 1-10)? Kan het ook 
zijn dat hier sprake is geweest van onvermogen om de ambtelijke organisatie 
in deze op de rails te zetten? 

ANTWOORD: Kaderstelling is bij veel gemeenten een lastige exercitie. Voor kaderstelling is de 
raad hoofdzakelijk aanzet maar daarvoor heeft de raad vaak wel ondersteuning nodig van de 
organisatie.  De rekenkamercommissie heeft geen onderzoek gedaan naar de opvolging van de 
adviezen en de inzet van de ambtelijke organisatie kan derhalve daar ook geen uitspraak over 
doen.   

 xvi. 5.3 de wet geeft duidelijkheid over wat rol/taak van college, raad en 
ambtelijke organisatie is. De werkwijze van passend organiseren is niet ver-
taald naar expliciet maken naar rol/taak/functie college, raad en ambtelijke 
organisatie. Wie zijn hier in gebreke gebleven. Dit ook gegeven het feit dat in 
de raad diverse moties, amendementen en RKC rapporten op de omissie on-
duidelijkheid/afwezigheid kaders wezen. 

ANTWOORD: In het rapport staat op een aantal plaatsen dat toezeggingen niet zijn nagekomen. 
Pagina 11: De gemeenteraad heeft in 2014 een werkgroep passend organiseren  
ingesteld, die aanbevelingen heeft gedaan over de wijze waarop de gemeenteraad over pas-
send organiseren kan worden geïnformeerd. Daarbij werd de wens uitgesproken om meer dui-
delijkheid te krijgen over de betekenis van passend organiseren voor de rol van de gemeente-
raad. De werkgroep is hierna nog één keer bijeen geweest. Behalve dat raadsleden een strate-
gieboekje over passend organiseren hebben ontvangen, is aan de aanbevelingen van de werk-
groep verder geen vervolg gegeven.  
Pagina 11: Motie vreemd aan de orde van de dag 09-12-2013 ‘inschakeling Sezen academy en 
Bascole’ D66 en ONS, ingetrokken na toezegging om inzet van Sezen te verminderen; Motie 
vreemd aan de orde van de dag 20-01-2014 ‘Zicht op organisatieontwikkeling’ D66, ONS, PvvP, 
ingetrokken na toezeggingen van burgemeester: ‘er wordt een overdrachtsdocument op hoofd-
lijnen opgesteld voor de nieuwe raad betreffende het Passend Organiseren, zodat zij een hel-
der beeld krijgt wat er gebeurd is en wat er nog te doen staat’, deze toezegging is niet nageko-
men.  
 
De rekenkamercommissie heeft met het rapport inzicht gegeven in de doorontwikkeling van 
passend organiseren. 
 

 xvii. 5.3 het college heeft in haarbeantwoording het open plan proces ge-
noemd als een succes voorbeeld naar de raad toe.  Bent u gelukkig met dit 
voorbeeld.  

ANTWOORD: Als rekenkamercommissie geven we geen waardeoordeel over een voorbeeld 
 

 xviii. 5.3. kan de ambtelijke en bestuurlijke cultuur van de Noordoostpolder 
met kritiek om gaan? Zo ja waar blijkt dit uit. Zo nee, zijn mensen bang voor 
hun positie, cq sprake van een angstcultuur. 

ANTWOORD: Deze vraag over angstcultuur valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 xix. 5.4 meesturend college. Wat wordt hier mee bedoeld en ik zou graag 
een voorbeeld willen horen 

ANTWOORD: De rekenkamercommissie heeft een onderzoekswerkwijze en een onderzoeks-
protocol te vinden op de website bij de gemeenteraad, daarin is opgenomen dat in het onder-
zoeksrapport niet herleidbaar geciteerd zal worden. Door het noemen van voorbeelden van het 
college voldoen we niet aan de werkwijze. 
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 xx. 5.4. de enigszins monistische verhoudingen.  Wilt u daarvan voorbeelden ge-
ven.  

ANTWOORD: Zie bovenstaande antwoord 
 

 xxi.  5.4. sterke ambtelijke sturing.  Wat zegt dit over het college qua atti-
tude en sturing? En geldt dit op alle  facetten van het beleid. 

ANTWOORD: Deze vraag over attitude valt buiten de scope van het rekenkameronderzoek 
 

 xxii. 5.5 onder Aucke van der Werf is passend organiseren voortvarend 
aangepakt. Op enig moment (2016) is bij de PvdA-NOP de indruk ontstaan 
dat de regie overgenomen is door wethouders en de ambtelijke top. Kunt u dit 
bevestigen? Zo nee wat is daarvan het effect geweest en de oorzaak.  

ANTWOORD: In het rapport staat een passage over het politiek-bestuurlijke- ambtelijk samen-
spel, pagina 13, dat gekenmerkt wordt door: sterke ambtelijk sturing, een ‘meesturend’ college; 
een afwachtende gemeenteraad  
  

 xxiii. 5.6 Kan het zijn dat met deze conclusies er bij de gemeente besluiten/ 
keuzes zijn gemaakt die indruisen tegen het algemeen belang of hebben 
kunnen leiden tot cliëntelisme . (dit is wat anders zijn dan  als bevolking te-
vreden zijn over de aanpak etc..) 

ANTWOORD: Voor zover de focus van het onderzoek zijn er geen feiten aangetroffen die tegen 
het algemeen belang hebben kunnen leiden. 
 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Vragen Sjoerd de Boer (CU/SGP) 
Ontvangen: 11 mei 2020 
 
Vraag 1: inwonersparticipatie versus kaderstelling 
Inwonersparticipatie bij besluitvorming is een must. We geven inwoners eerder, vaker en waar moge-
lijk intensiever het woord en het initiatief bij onze beleidsplannen. De Omgevingswet onderschrijft dit 
ook. In dit rapport wordt ingegaan op de kaderstellende rol. Hoe verhoudt volgens de RKC de kader-
stellende rol en inwonersparticipatie zich in gemeente Noordoostpolder? En wat kunnen we verande-
ren? 
ANTWOORD: In kaderstelling kunnen doelbereik, financieel, organisatorische en procedureka-
ders worden opgenomen. De raad zou een kader kunnen stellen over de procesmatige in-
richting; wie heeft welke rol en welke rol wenst de gemeenteraad (ook in verhouding tot de 
inwoners). 
 
Vraag 2: doelbereik versus uitvoering 
De W-vragen zoals we die in onze begroting hebben zijn o.a. ‘Wat willen we bereiken?’ en ‘Wat gaan 
we er voor doen?’. Lezen wij het rapport goed dat we als gemeenteraad kaders hadden moeten stel-
len op het doelbereik van passend organiseren? (Dus vooral de 1

e
 vraag: wat willen we er mee berei-

ken)? Dus niet dat we dichter op de uitvoering moeten zitten met kaderstelling? 
ANTWOORD: Met kaderstelling geeft de raad richting en invulling aan de “Wat” - vragen en het 
college gaat met die opdracht van de raad aan de slag met de uitvoering oftewel de “hoe”-
vraag. Voor Passend organiseren was kaderstelling zeker mogelijk.   
 
Vraag 3: voorbeelden 
Twee zinnen uit de conclusies van het rapport 
1. Passend organiseren heeft er voor gezorgd dat de gemeente beter en sneller reageert op wensen 
en vragen uit de samenleving. 
2. We hebben te weinig aandacht gehad als gemeenteraad voor het bijstellen van onze rol. 
Hebt u bij beide concrete voorbeelden? Voorbeelden waar het positief is voor de samenleving en 
voorbeelden waar we in een dossier een andere rol hadden moeten pakken? 
 ANTWOORD: Omdat voorbeelden geen recht doen aan de brede context van het onderzoek en 
nooit representatief zijn voor passend organiseren, heeft de rekenkamercommissie in het rap-
port bewust gekozen om geen voorbeelden op te nemen. In de beantwoording van de vragen 
willen we daarvan niet afwijken. 
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Vervolgvragen in 2e ronde 
  

  1.    De aanbeveling over onze betrokkenheid bij de koers van passend organiseren blijft nog 
vrij algemeen, ook in het raadsvoorstel: maak de ambities concreet en meetbaar. Kunt u ons 
een concrete suggestie doen hoe we de ambitie voor vraag- en opgavegericht werken con-
creet en meetbaar kunnen maken? 

ANTWOORD: De onderzoeker van BMC heeft in het rapport een voorbeeld genoemd van de 
website “waarstaatjegemeente monitor, als mogelijkheid om ambities concreet en meet-
baar te maken. 
 

  2.    Waarom koos u er voor geen raadsleden te interviewen? 
ANTWOORD: De voorzitters van de fracties zijn bij de startbijeenkomst over passend orga-
niseren uitgenodigd en bij de werksessie is de mogelijkheid ook aan raadsleden aangebo-
den, er zijn dus in het onderzoek twee gesprekken gevoerd met raadsleden.  
 

  3.    Waarom is het normenkader niet vooraf met ons gedeeld? En hebben externe gespreks-
partners geen gespreksverslag gehad? 

ANTWOORD: De rekenkamercommissie is onafhankelijk in haar programmering en in haar 
onderzoeksaanpak. De rekenkamercommissie is transparant in de wijze van onderzoek 
door het normenkader in het rapport op te nemen. 
Het normenkader wordt in de commissie vastgesteld. Het normenkader dat de commissie 
heeft vastgesteld is gebaseerd op het voorstel van het onderzoeksbureau. 
De gesprekken met externe partners zijn alleen gevoerd om de context van passend orga-
niseren breder te horen. De gesprekken met de gemeentelijke organisatie gaan over de 
taak van de rekenkamercommissie. De rekenkamercommissie richt zich namelijk op de 
rechtmatigheid, doeltreffendheid en doelmatigheid van beleid en beheer van de gemeente-
lijke organisatie.  
 

  4.    Waarom beantwoord u vragen van de PvdA tussentijds wel en vragen van CU-SGP wor-
den verwezen naar het eind van het rapport, wat maakt het verschil in behandeling? 

ANTWOORD: De vragen van de PvdA hadden betrekking op het uitstel van het rapport en 
die vragen worden niet/ onvoldoende uitgelegd in het eindrapport.  
Om die reden kozen we ervoor om de beantwoording van de vragen van de PvdA niet naar 
het rapport verwijzen. De vragen van de CU-SGP gaan over de kwaliteit van het onderzoek 
(de onderzoeksmethodiek en het normenkader). Deze vragen komen wel in het eindrapport 
aan de orde vandaar onze keuze om voor de beantwoording van de CU-SGP vragen te 
verwijzen naar het rapport.  
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------- 
Vragen Bert-Jan Aling (ONS) 
Ontvangen: 11 mei 2020 
 

 
Vraag 1 
pagina 3/24:   
1a) Heeft het aanvullende onderzoek op verzoek van interim burgemeester extra nieuwe informatie 
opgeleverd?  
ANTWOORD: Nee 
1b) Zo ja, hoe kan dat?  
1c) Zijn er verschillen met eerdere beantwoording door geïnterviewden ?  
ANTWOORD: Nee, behalve een actualisering van de situatie naar februari 2020. De gesprekken 
in de eerste ronde dateren van juni- september 2019 
 
Vraag 2 
pagina 4/24: 
2a) Heeft u ook een moment (of momenten) van tegenwerking in het onderzoek ondervonden? 
ANTWOORD: De documentenstroom is niet heel efficiënt geweest. Dit had alles te maken met 
het feit dat passend organiseren niet expliciet is gemaakt (conclusie 2, pagina 15 van het rap-
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port) en dat daardoor het niet eenvoudig is om stukken te verzamelen. Kortom omdat niet ie-
dereen in de gemeentelijke organisatie dezelfde invulling geeft aan passend organiseren heeft 
dat de stukken verzameling vertraagd.  
 
2b) Zo ja heeft u dat gemeld?  
ANTWOORD: In overleg met de onderzoekers is toen gekozen voor een andere verduidelijking 
van de benodigde documenten. Na afstemming met de gemeente zijn de documenten als nog 
gekomen. 
 
2c) Aan wie? ANTWOORD: Zie 2b 
2d) Wat vond u daarvan? ANTWOORD: Zie 2b 
2e) Wat concludeerde u daaruit? 
ANTWOORD: dat een nadere duiding van passend organiseren belangrijk is. 
 
Vraag 3 
pagina 8/24, paragraaf 2.3, punt 3 
3a) Heeft u de indruk dat Sezen nog steeds na 7 jaar in de organisatie zit om passend organiseren te 
bewaken?  
ANTWOORD: Uit de documenten en gesprekken is duidelijk geworden dat Sezen nog steeds in 
een bepaalde mate wordt ingehuurd. Het gedachtengoed van passend organiseren is een soort 
dogma geworden, de methode maakt de gemeente langdurig afhankelijk van opleidingsinsti-
tuut Sezen en bovenal: het staat een goed debat over een versterkt politiek-bestuurlijk-
ambtelijk samenspel in de weg.  
 
 
3b) Vindt u het een gezonde situatie als een adviesbureau 7 jaar in de structuur is ingebed? ANT-
WOORD: Zie aanbeveling 1 uit het rapport 
 
3c) Wat vindt u daarvan?  
ANTWOORD: Zie aanbeveling 1 uit het rapport 
 
Vraag 4 
pagina 10/24, paragraaf 3.1, punt 2 
4a) Hoe komt het dat Passend organiseren zo slecht is ingebed in de organisatie en er niet op is ge-
stuurd ?  
ANTWOORD: Passend organiseren heeft vaste rolopvattingen, routines en werkwijzen veran-
derd zonder hier iets nieuws voor in de plaats te stellen. Passend organiseren biedt geen 
nieuwe duidelijkheid over rolopvattingen, routines en werkwijzen. Omdat die duidelijkheid no-
dig is voor een goed politiek- bestuurlijk-ambtelijk samenspel, moet worden vastgesteld dat 
passend organiseren een versterking van dat samenspel hindert.  
Zonder kaderstelling over budgetten, werkwijzen, maatwerk en overheidsparticipatie is bijstu-
ring en controle door de raad niet goed mogelijk.  
 
 
4b) Hoe verhoudt zich dat met de taak van Sezen?   
ANTWOORD: De taak en de opdracht die Sezen heeft in de gemeente Noordoostpolder is de 
rekenkamercommissie niet duidelijk geworden in het onderzoek. 
 
4c) Wie had daar volgens u op moeten toe zien ?  
ANTWOORD:  De opdrachtgever van Sezen 
 
Vraag 5 
pagina 10/24, paragraaf 3.1, punt 5 
5a) Hoe kan de interpretatie zoveel verschillen (van: ....het zit nu in ons DNA tot ....de ontwikkeling 
stokt.....) 
ANTWOORD: Dit komt omdat nergens is (formeel) vastgelegd wat de concrete doelstellingen 
van passend organiseren zijn, op welke wijze die moeten worden gerealiseerd en hoe passend 
organiseren zal worden gemonitord.  
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5b) Wie had volgens u er op moeten toezien, dat de interpretatie gelijk zou zijn? 
ANTWOORD: Degene die passend organiseren heeft geïntroduceerd,  maar ook degene voor 
wie de onduidelijkheid bestaat. 
 
Vraag 6 
pagina 12/24, paragraaf 3.2, punt 1 
6a) ‘ De raad heeft geen kaders gevraagd’ , had het niet zo moeten zijn, dat het college kaders had 
moeten aanrijken ? Om zo ook te weten wat de speelruimte is. 
ANTWOORD: Kaderstellen is onderdeel van het samenspel tussen raad en college. Een kader 
is een grens waarbinnen de uitvoering door de raad is gedelegeerd aan het college. Om kaders 
te stellen kan de raad zich laten ondersteunen door de griffie die vanuit de ambtelijke organisa-
tie input krijgt.  
 
6b) Wanneer er geen kaders worden aangereikt, was het dan niet een taak voor de raadsgriffier om 
juist de raad  in positie te brengen ? 
ANTWOORD: Zie antwoord 6a 
 
Vraag 7 
pagina 13/24, paragraaf 4.1, punt 2 
De relatie college – ambtelijke dienst en raad is sterk bepalend voor succes van Passend organiseren. 
7a) Kunt u dit eens nader uitleggen ..... doelt u hier op de duale rol van een raadslid? 
ANTWOORD: Ja, we doelen op de duale rol van een raadslid en ook op de werkwijze van de 
gemeenteraad 
Vraag 8 
pagina 13/24, paragraaf 4.2, punt 1 
8a) Hoe belangrijk zijn de drie punten voor het bewaken van het duale stelstel in de raad ?  
ANTWOORD: Belangrijk want zo stelt het rapport op pagina 14 dat kan ertoe leiden dat sommi-
ge raadsleden zich geremd voelen om hun standpunten naar voren te brengen. Ook in bredere 
zin wordt door verschillende gesprekspartners gesteld dat de polarisatie tussen oppositie- en 
coalitiefracties de rol van de gemeenteraad verzwakt ten opzichte van het college.  
 
 
Vraag 9 
pagina 16/24, punt h. 
9a) U noemt daar dat ‘de raad’  zijn rol niet pakt. Zou daar niet moeten staan een deel van de raad ? 
Een aantal partijen heeft er juist wel nagevraagd.  
ANTWOORD: Klopt maar er is ook niet door de raad gevraagd naar openstaande toezeggingen. 
Bijv. Pagina 11: Motie vreemd aan de orde van de dag 09-12-2013 ‘inschakeling Sezen academy 
en Bascole’ D66 en ONS, ingetrokken na toezegging om inzet van Sezen te verminderen; Motie 
vreemd aan de orde van de dag 20-01-2014 ‘Zicht op organisatieontwikkeling’ D66, ONS, PvvP, 
ingetrokken na toezeggingen van burgemeester: ‘er wordt een overdrachtsdocument op hoofd-
lijnen opgesteld voor de nieuwe raad betreffende het Passend Organiseren, zodat zij een hel-
der beeld krijgt wat er gebeurd is en wat er nog te doen staat’, deze toezegging is niet nageko-
men. Bovendien is een (gezamenlijke) rolopvatting een zaak van de gehele gemeenteraad.  
 
 
 
 
  


