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Onderwerp: RKC adviesbrief over verantwoording over opvolging van aanbevelingen Waarderhaven

Geachte leden,

De door de raad overgenomen aanbevelingen worden geregistreerd en zodra het college aan de raad 
hierover een verantwoording aanbiedt, wordt de rekenkamercommissie in de gelegenheid gesteld 
uw raad hierover te informeren. De rekenkamercommissie informeert vervolgens de raad over haar 
oordeel over de verantwoording.

Met Informatienota (2019/54755) informeert het college de raad over de verbetertrajecten in het 
fysieke domein en er wordt ingegaan op aanbevelingen en moties. Het college concludeert op de 
laatste bladzijde van de Informatienota dat (delen) van de aanbevelingen n.a.v. het onderzoek 
Waarderhaven zijn opgevolgd. Het wordt niet exact duidelijk welke delen als opgevolgd worden 
gemeld en welke delen zich nog in de fase van uitvoering bevinden. Op basis van de informatienota 
kan de RKC voor geen van de aanbevelingen volledige opvolging constateren. Wel wordt duidelijk dat 
het college hard werkt aan de opvolging van de opdrachten vanuit de raad op dit terrein.
Wij beschouwen de nota daarom als een voortgangsbericht.

Op de volgende bladzijden voegen wij een beknopte beschouwing toe waarin per aanbeveling, op 
basis van de informatie in de nota, wordt ingegaan op de wijze waarin op dit moment invulling wordt 
gegeven aan de aanbeveling.

Met vriendelijke groet.

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie.
Grote Markt 2, 2011 RD Haarlem
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BIJLAGE Beknopte beschouwing opvolging aanbevelingen Waarderhaven:

1. Investeren in interne kwaliteit (2017/571969)
a) Kies breed toegepaste methodieken (b.v. Integraal Projectmanagement voor 

projectmanagement) en voer die volledig door. Methodieken op papier alleen voldoen niet. 
Bewezen methodieken die ook door veel contractpartners (de markt) worden gehanteerd 
hebben de voorkeur boven zelf ontwikkelde methodieken, omdat dit de samenwerking 
vereenvoudigt. Een standaard methodiek heeft bovendien als voordeel dat kennis en training 
eenvoudig kunnen worden ingekocht.
Uit de in de informatienota genoemde interne analyse van eind 2018 (niet bijgevoegd) blijkt 
volgens de Informatienota dat er in de werkwijze van de gemeente Haarlem nog een aantal
'systeemfouten' zit en '....een deel van de problematiek vindt haar oorsprong in de wijze
waarop invulling wordt gegeven aan procedures'.
Die bevindingen sluiten goed aan op de bevindingen van de RKC in 2017.
Tegelijkertijd blijkt uit de toelichting dat de werkwijze weliswaar is geïnspireerd op de 
methodieken die in de markt worden gehanteerd, maar dat deze is aangepast aan de 
Haarlemse organisatie en schaal. Dan is er waarschijnlijk niet sprake van een 
standaardmethodiek die goed aansluit op de werkwijze van contractpartners.
Er wordt geen document bijgevoegd waaruit de werkwijze blijkt.

b) Maak een plan voor gedegen kennisontwikkeling bij medewerkers, leidinggevenden én 
bestuurders m.b.t. aanbesteden, projectmanagement (risicomanagement), 
contractmanagement, omgevingsmanagement, technisch management en 
projectbeheersing. De marktpartijen waarmee de gemeente Haarlem samenwerkt zijn zeer 
professioneel en de gemeente moet als contractpartner een goede tegenspeler zijn. Borg de 
kennisontwikkeling door externe certificering van medewerkers en organisatie.
In de Informatienota worden opleidingen genoemd, maar niet alle door de RKC aangewezen 
kennisgebieden worden genoemd en niet alle door de RKC aangewezen doelgroepen 
(medewerkers, leidinggevenden en bestuurders) worden genoemd. Over leidinggevenden en 
bestuurders is niets opgenomen.

c) Vergroot het lerend vermogen van de organisatie door tussentijdse projectevaluaties bij grote 
en complexe (maatwerk-) projecten.
Er wordt volgens de Informatienota na de inspraak en na de realisatie geëvalueerd, maar niet 
tijdens de uitvoering. Daar duidt tussentijds op bij meerjarige projecten als de 
Waarderhaven.
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2. Verzakelijking proiectaansturing (2017/572001)
a) Leg heldere administratieve en besluitvormingsprocedures en resultaatgerichte interne 

sturing binnen het fysiek domein vast en pas deze consequent toe. Dit voorkomt informele 
besluitvorming en draagt bij aan betere projectbeheersing. Tijdens de gehele looptijd van het 
project, dus ook tijdens de uitvoering, dient de projectdriehoek (bestuurlijk opdrachtgever- 
ambtelijk opdrachtgever en procesmanager) actief te zijn en tijdig beheersmaatregelen te 
treffen.
Wordt niet vermeld in de nota

b) Probeer in ruimere mate gebruik te maken van past performance bij aanbestedingen, b. v. 
door een abonnement op en toepassing van pastperfomance.nl van het CROW. Dit wordt al 
door tientallen gemeenten gedaan.
Past volgens het college niet bij werkwijze met raamcontracten. Dit wordt volgens de 
Informatienota in de raamcontracten geborgd met de samenwerkingsmonitor. De resultaten 
daarvan worden niet gedeeld.
Overigens werd ten tijde van de Waarderhaven past performance in een uitgeklede variant 
inderdaad toegepast, maarte oordelen o.b.v. ervaringen in het project Waarderhaven was 
deze beperkte toepassing niet effectief.

c) Voorkom informele informatie-uitwisseling in het omgevingsmanagement door alle vragen 
en verzoeken uit de omgeving te registreren en een reactietermijn vast te leggen. Maak de 
rolverdeling van de verschillende in de uitvoering betrokken partijen ook duidelijk aan de 
omgeving. Deze formalisatie zorgt voor duidelijkheid in het omgevingsmanagement en biedt 
de omgeving houvast.
Omgevingsmanagement wordt volgens het college grotendeels door de externe partijen 
gedaan, waarbij in de nota vooral lijkt te worden geduid op de fase van participatie en 
inspraak. Hierin wordt voorbijgegaan aan het omgevingsmanagement tijdens de uitvoering. 
De aanbeveling gaat over de uitvoeringsfase, daar waar veel fout ging bij de Waarderhaven. 
Onduidelijk blijft of vragen en verzoeken uit de omgeving tijdens de uitvoering centraal 
worden geregistreerd en binnen een vaste reactietermijn worden beantwoord.

3. Borging kwaliteit en verzakelijking door periodieke externe audits (2017/571974)

Door periodieke (jaarlijkse) externe audits op de dan lopende grote en complexe projecten 
moet de volledige en juiste toepassing van methodieken en kennis worden verifieerd.
De raad heeft al eerder aanbevelingen van de rekenkamercommissie overgenomen ten 
aanzien van onder andere VTU, risicomanagement, contractmanagement en 
projectmanagement. De doorwerking hiervan op eigen kracht blijkt niet toereikend.
Deze aanbeveling is erop gericht de eigen organisatie scherp te houden op/aan de gekozen 
methodieken en benodigde kennis. In de externe audits zoals vermeld in de Informatienota
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worden vooral de ingehuurde organisaties geaudit en niet of minder de eigen organisatie. De 
rapporten van de audits worden niet gedeeld.

4. Eenduidige en tijdige informatievoorziening aan de raad (2017/572011)

Ontwikkel en hanteer een vastformat voor de rapportage aan de raad over de financiën en 
de resultaten van de tussentijdse evaluaties van de grote en complexe projecten. Rapporteer 
ook aan de raad over de resultaten van de externe audits binnen het fysieke domein.
Er wordt in de nota geen informatie gegeven over een vast format over de financiën en de 
resultaten van de tussentijdse evaluaties van de grote projecten. Dit wordt meegenomen in 
de opvolging van motie 12.1 Blijvend leren (regeling grote projecten).
De resultaten van de externe audits worden ook nog niet gedeeld met de raad.
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