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DOEL: Besluiten
Het college is bevoegd te besluiten tot het geven van een reactie op een rapport van de
Rekenkamercommissie. De reactie wordt samen met het rapport van de Rekenkamercommissie
behandeld in de commissie Bestuur.
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Onderwerp: Reactie op RKC-rapport Dichtbij op Afstand
Reg. Nummer: 2011/397720

1. Inleiding
Het college heeft met interesse het rapport van de Rekenkamercommissie “Dichtbij
op Afstand” gelezen over de uitgevoerde verzelfstandigingen in Haarlem. De
commissie schetst een beeld dat het college goeddeels herkent, zowel voor de vier
onderzochte verzelfstandigingen als voor het geheel. In deze reactie gaat het college
in op de algemene conclusies en op de aanbevelingen van de commissie.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit de reactie op het Rekenkamer-rapport Dichtbij op

Afstand vast te stellen en alle aanbevelingen over te nemen.
2. Het besluit heeft geen financiële consequenties
3. De betrokkenen ontvangen na besluitvorming informatie over dit besluit
4. Het besluit van het college wordt ter ter bespreking gestuurd aan de

commissie Bestuur

3. Beoogd resultaat
Met deze nota reageert het college op de conclusies en aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie.

4. Argumenten

Reactie op algemene conclusies
De commissie formuleert twee algemene conclusies, waar het college enkele
opmerkingen bij wil maken. Voor de duidelijkheid citeren we deze conclusies.

“De RKC concludeert dat de verzelfstandigde publieke taken nog niet met materieel
minder middelen worden uitgevoerd, zodat niet gesteld kan worden dat de
verzelfstandiging heeft bijgedragen aan meer doelmatigheid. Wel komt het beeld
naar voren dat de verzelfstandiging een betere basis vormt om winst te realiseren
door efficiencyeffecten van schaalvergroting, inkoopvoordelen op basis van
schaalgrootte (ICT) of inkoop op de zakelijke markt (facilitaire diensten). Hierdoor
zijn de zelfstandige organisaties beter in staat (geplande) bezuinigingen te
realiseren dan in de gemeentelijke setting.”

Het college erkent dat niet voor alle verzelfstandigingen eenduidig is vast te stellen
wat de besparing is geweest. Dat is iets dat bij eventuele volgende
verzelfstandigingen beter in beeld moet worden gebracht. Toch is het college er van
overtuigd dat er besparingen zijn bereikt. Zo is bij de meeste verzelfstandigingen de
overhead afgenomen. De organisaties hebben “slechts” de voor hun taken
noodzakelijke overhead meegekregen; het meerdere is bij de gemeente
achtergebleven en in enkele jaren afgebouwd. Omdat dit samenviel met een
bredere, taakstellende vermindering van de overhead in de gemeente, is helaas niet
aan te geven welk deel daarvan het gevolg is van de verzelfstandigingen. Daarmee
heeft het college onbedoeld zichzelf een bewijs van succes uit handen gegeven.

Overigens zijn er ook verzelfstandigingen waarbij vooraf expliciet een besparing is
opgenomen en gerealiseerd. Het rapport noemt al de besparing bij Cocensus.
Daaraan valt toe te voegen de besparing van € 1,4 miljoen op de aanneemsom bij de
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overgang van het Service Bedrijf Haarlem naar Spaarnelanden. Hierdoor ontstond
ruimte in het gemeentelijk onderhoudsbudget. Ook de verzelfstandiging van de
RATD tot Spaarnelanden (die in 2003/2004 vooraf ging aan de grote
verzelfstandigingsoperatie vanaf 2006) ging gepaard met een € 1,5 miljoen lagere
aanneemsom. Deze is toen doorvertaald in een verlaging / mindere stijging van de
afvalstoffenheffing.

Het college deelt het beeld van de commissie dat de verzelfstandigde organisaties
een betere basis vormen voor het realiseren van besparingen. Daarom verwacht het
college dat de gevraagde bezuiniging van 15% aan de verbonden partijen zal
worden gerealiseerd, in elk geval waar het de verzelfstandigde organisaties betreft.

“De RKC concludeert eveneens dat er geen merkbare gerelateerde afname is
opgetreden in de maatschappelijke dienstverlening. Toch is het niet ondubbelzinnig
meetbaar dat de verzelfstandigingen op zich hebben geleid tot een doeltreffender
uitvoering van de verzelfstandigde publieke taak die niet haalbaar zou zijn in de
gemeentelijke setting.”

Het college deelt de conclusie van de commissie dat er geen merkbare afname van
de maatschappelijke dienstverlening is opgetreden. Dat was ook zeker niet de
bedoeling! Over de conclusie van de commissie dat niet meetbaar is of een
doeltreffender uitvoering ook bereikt had kunnen worden binnen de gemeentelijke
organisatie hebben we geen oordeel. Wel zijn we van mening dat dit niet het motief
was voor de verzelfstandigingen. Er is vooral geredeneerd dat het voor de
gemeentelijke organisatie beter is als deze kleiner en flexibeler wordt. Voor de
verzelfstandigde onderdelen gold dat deze automatisch kleiner en flexibeler zouden
worden, nadat ze geen onderdeel meer zouden zijn van de gemeente. En dat zij zich
hierdoor geheel op hun eigen taak zouden kunnen richten, zonder de “ballast” van
het grote geheel.

Reactie op de aanbevelingen
De commissie formuleert acht aanbevelingen en geeft aan dat het hierbij gaat om
“het continueren van de succesvolle structuren en het doorontwikkelen en
verbeteren van de ontbrekende instrumenten”. Het college is het met de commissie
eens dat de aanwezige structuren en instrumenten succesvol zijn geweest. De
commissie adviseert om de instrumenten verder aan te scherpen bij een eventuele
volgende verzelfstandiging. Daar is het college het geheel mee eens daarom neemt
het college alle aanbevelingen over.

6. Uitvoering
Bij eventuele nieuwe verzelfstandigingen zullen de aanbevelingen van de
Rekenkamercommissie worden toegepast. Op dit moment zijn er echter geen
voornemens tot verzelfstandiging van een of meer gemeentelijke onderdelen.
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