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Onderwerp

Evaluatie-indicatoren van de gemeenschappelijke regeling
OVER-gemeenten in 2017

Gevraagde beslissing

De evaluatie-indicatoren van OVER-gemeenten vast te
stellen.

Bevoegdheid

Gemeenteraad

Inleiding en probleemstelling

In het vierde kwartaal van 2013 hebben de
gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland de
evaluatie 2013 van OVER-gemeenten vastgesteld.
Conform het besluit van de beide gemeenteraden zijn de
evaluatie-indicatoren voor de nieuwe evaluatie van OVERgemeenten in 2017 in overleg met de gezamenlijke
raadswerkgroep uitgewerkt.
Tijdens de bijeenkomst van de gezamenlijke
raadswerkgroep op dinsdag 18 februari 2014 zijn de
evaluatie-indicatoren besproken. Op verzoek van de
raadswerkgroep is er een extra evaluatie-indicator
toegevoegd. De leden van de raadswerkgroep zijn akkoord
met de formulering van de evaluatie-indicatoren.
Afgesproken is dat de beide gemeenteraden de evaluatieindicatoren vaststellen.

Oplossing

De 13 evaluatie-indicatoren van OVER-gemeenten zijn:

1. De samenwerking leidt niet tot het verlies van de
bestuurlijke zelfstandigheid van de gemeenten
Oostzaan en Wormerland.
2. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de eigen
financiële positie wat blijkt uit het feit dat de
begroting en de jaarrekening voor iedere gemeente
apart wordt opgesteld en vastgesteld. De kosten
van het ambtelijk apparaat worden helder
aangegeven.
3. De dienstverlening voor beide gemeenten is en
blijft lokaal georiënteerd.
4. Elke twee jaar wordt voor beide gemeenten de
benchmark ´Waar staat je gemeente´ uitgevoerd,
waarin de verwachte verbetering van de
dienstverlening wordt gevolgd.

5. Het herijkte ‘Dienstverleningsconcept’ is besproken
door de gemeenteraden van Wormerland en
Oostzaan en eind 2014 vastgesteld.
6. De servicenormen die zijn afgeleid van het herijkte
‘Dienstverleningsconcept’ liggen medio 2015 vast.
7. Elke twee jaar wordt het medewerkersonderzoek
´Great place to work´ voor OVER-gemeenten
uitgevoerd, waarin de tevredenheid van de
medewerkers wordt gevolgd.
8. Eind 2014 zijn de wensen van de beide
gemeenteraden over de informatievoorziening
vanuit OVER-gemeenten geïnventariseerd. Eind
2015 is de informatievoorziening conform de in
2014 te maken afspraken opgezet.
9. Uit de jaarrekeningen van beide gemeenten van
2010 en verder blijkt dat de structurele kosten
vanuit de ambtelijke organisatie maximaal gelijk
blijven.
10. Bedoelde efficiencyvoordelen uit het
samenwerkingsproces en de inzet van deze
voordelen worden helder aangegeven in de
begrotingscyclus.
11. Iedere gemeente stelt jaarlijks, in de eigen
kadernota, eigen beleids- en uitvoeringskaders
vast.
12. Indien de structurele kosten stijgen door nieuwe
taken, beleidsvoornemens etc. dan worden deze
kosten voorzien van motivatie, helder weergegeven
in de begroting en/of jaarrekening van ieder
gemeente.
13. De nieuwe taken die voortkomen uit de drie
decentralisaties (jeugdzorg, werk en inkomen en
zorg aan langdurig zieken en ouderen) zijn tijdig
geïmplementeerd en worden naar behoren
uitgevoerd.
Meetbare doelstellingen/output

Overzicht van indicatoren waarop de gemeenschappelijke
regeling OVER-gemeenten wordt geëvalueerd.

Beslag op middelen

nvt

Evaluatie

De evaluatie wordt in 2017 uitgevoerd.

Alle op deze zaak betrekking hebbende stukken liggen voor u op de gebruikelijke wijze ter inzage.
Burgemeester en wethouders van Wormerland,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,

J. Sutmuller
Bijlage: besluit

P. C. Tange

De raad van de gemeente Wormerland;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 2014;
Het college van b&w stelt de gemeenteraad voor om de evaluatie-indicatoren van OVERgemeenten vast te stellen.
b e s l u i t:
De evaluatie-indicatoren van OVER-gemeenten vast te stellen.
Aldus besloten in de openbare vergadering
van de Raad van de gemeente Wormerland,
gehouden op 1 juli 2014

<DT/rs>

de griffier,

de voorzitter,

I.P. Vrolijk

P.C. Tange

