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Samenvatting:
De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar het'van
buiten naar binnen werken" van de gemeentelijke organisatie van Purmerend.

Dit onderzoek is toegespitst op het effect van het "van buiten naar binnen werken" op het

sturend vermogen van de raad (raden). ln de afgelopen jaren heeft deze werkwijze tot
veranderingen geleid in de ambtelijke organisatie van de gemeente Purmerend en heeft

daarmee, door de ambtelijke samenwerking, effect op het functioneren van de gemeentelijke

organisatie van Beemster.
De rekenkamercommissie doet in het rapport een aantal aanbevelingen.
Het college heeft een bestuurlijke reactie op het rapport en de aanbevelingen gegeven.

ln deze reactie geeft het college aan zich te herkennen in de observaties van de

rekenkamercommissie en de aanbevelingen te onderschr'tjven.
Het rapport ligt nu voor bij de gemeenteraad om een besluit te nemen over de aanbevelingen.

De rekenkamercommissie zal aan de raadsfracties een presentatie en toelichting op het

rapport geven tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 2 april 2019.

Ondenrerp:
Aanbevelingen rapport rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar het

van buiten naar binnen werken"
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Middenbeemster, 27 maarl 2019

Aan de gemeenteraad van Beemster,

De rekenkamercommissie van Purmerend en Beemster heeft onderzoek gedaan naar het
"van buiten naar binnen werken" van de gemeentelijke organisatie van Purmerend.
Dit onderzoek is toegespitst op het effect van het "van buiten naar binnen werken op het

sturend vermogen van de raad (raden). ln de afgelopen jaren heeft deze werkwijze tot
veranderingen geleid in de ambtelijke organisatie van de gemeente Purmerend en heeft

daarmee, door de ambtelijke samenwerking, effect op het functioneren van de gemeentelijke

organisatie van Beemster.
De rekenkamercommissie doet in het rapport de volgende aanbevelingen:
L Verduidelijk wat bedoeld wordt met "van buiten naar binnen werken".
2. Maak ambities zo concreet mogelijk middels meetbare resultaatafspraken.
3. Ontwikkel methodieken voor vroegtijdige participatie bij complexe projecten.

4. Onderzoek periodiek het effect van het "van buiten naar binnen werken".
5. Pas de vorm van informatievoorziening naar de raad aan op het onderwerp.

Het college heeft een bestuurlijke reactie op het rapport en de aanbevelingen gegeven

ln deze reactie geeft het college aan zich te herkennen in de observaties van de

rekenkamercommissie en de aanbevelingen te onderschrijven.

Het rapport ligt nu voor bij de gemeenteraad om een besluit te nemen over de aanbevelingen

De gemeenteraad van Purmerend heeft dit besluit reeds genomen. Op 31 januari 2019 heeft

de gemeenteraad van Purmerend de aanbevelingen (unaniem) overgenomen.

Na vaststelling van de aanbevelingen beoordeelt de rekenkamercommissie na een bepaalde
periode (meestal twee jaar) wat er met de aanbevelingen is gedaan.

Voorstel:
Kennis nemen van het rapport en een besluit nemen over de aanbevelingen 1.

het raads

A.J.M van Beek
voozitter g
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r

' ttet bi¡ dit voorstel behorende raadsbesluit vooziet erin dat de raad de aanbevelingen overneemt.
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De raad van de gemeente Beemster,

gelezen het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster "Onderzoek naar
het van buiten naar binnen werken" van november 2018,

BESLUIT:

A. Neemt kennis van het rapport van de rekenkamercommissie Purmerend en Beemster
"Ondezoek naar het van buiten naar binnen werken" van november 2018.

B. Neemt de de aanbevelingen van dit rapport over te weten:
1. Verduidelijk wat bedoeld wordt met "van buiten naar binnen werken".
2. Maak ambities zo concreet mogelijk middels meetbare resultaatafspraken.
3. Ontwikkel methodieken voor vroegtijdige participatie bij complexe projecten.

4. Onderzoek periodiek het effect van het "van buiten naar binnen werken".
5. Pas de vorm van informatievoorziening naar de raad aan op het onderwerp.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 16 april 2019.

A.J.M. van Beek
voorzitter

M. Timmerman
griffier




