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Voorgesteld wordt aan het Algemeen Bestuur: 

1. Kennis te nemen van de onderzoeksopzet voor het zesde rekenkameronderzoek “samenwerking”. 

 
 
 
 
Korte inhoudelijke omschrijving: 
In artikel 3.3 lid 1  van de “Verordening rekenkamercommissie Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden 
2014” is opgenomen dat de commissie per onderzoek een onderzoeksopzet opstelt en dat deze ter 
kennisgeving wordt voorgelegd aan het algemeen bestuur. 
 
Het onderzoek is aangekondigd in het Jaarplan 2014 van de rekenkamercommissie en afkomstig van de 
onderzoekslijst.   
 
Bij het inventariseren van onderzoeksonderwerpen wordt “samenwerking” door veel fracties binnen het 
algemeen bestuur genoemd. Aspecten die daarbij een zwaarwegende rol spelen zijn ‘wat is de invloed van 
het bestuur’, ‘zijn de kosten beheersbaar’ en ‘blijft de kwaliteit op minimaal hetzelfde niveau’.  
 
De huidige Gemeenschappelijke Regelingen lopen echter nog maar kort. Het is daarom moeilijk om hier nu 
al een gefundeerd inhoudelijk onderzoek naar te doen. Daarom heeft de rekenkamercommissie  voor een 
andere aanpak gekozen. De opzet van het nieuwe onderzoek is een meta-onderzoek, ook wel ‘onderzoek 
ontsloten’ onderzoek genoemd,  waarin rekenkameronderzoeken over samenwerkingsvormen (verbonden 
partijen) bij gemeenten en collega waterschappen worden bekeken.  Met dit onderzoek zet de 
rekenkamercommissie voor het algemeen bestuur bevindingen, rode lijnen, conclusies en dergelijke uit 
onderzoek dat door anderen is uitgevoerd, op een rij. Het resultaat zal gepresenteerd worden in de vorm van 
een rekenkamerbrief. 
 
Verder is het van belang dat de ervaring en kennis die tijdens de opdracht wordt opgedaan, behouden blijft 
binnen het waterschap. Dit om in voorkomende nieuwe situaties het geleerde uit dit onderzoek direct in de 
praktijk te kunnen brengen. De  voorkeur van de rekenkamercommissie gaat daarom uit naar een  opdracht 
aan een interne medewerker van het waterschap, die eventueel parttime wordt ondersteund/begeleid door 
een externe onderzoeker met ervaring  op het terrein van verbonden partijen. Deze aanpak is nieuw voor de 
rekenkamercommissie en het waterschap. 
 
De planning is er op gericht het eindresultaat te presenteren in de huidige zittingsduur van het algemeen 
bestuur. 
 

 



HOOGHEEMRAADSCHAP 
                  DE  STICHTSE  RIJNLANDEN 

 

1  DM 811417v3 /19-05-2014 
  

 
 

REKENKAMERONDERZOEK 
“Meta-onderzoek Samenwerking bij het Hoogheemraadsc hap De Stichtse Rijnlanden” 
 
 
1 Inleiding  
 
In 2011 hebben Rijk, de provincies,  gemeenten, waterschappen en waterleidingsbedrijven het 
Bestuursakkoord Water ondertekend. Dit bestuursakkoord omvat een groot aantal afspraken over een 
doelmatiger beheer van de waterkeringen, watersystemen en waterketen. In het bestuursakkoord 
Water is opgenomen dat de gezamenlijke overheden streven naar een doelmatigheidswinst die 
geleidelijk oploopt tot jaarlijks € 750 miljoen euro in 2020. De waterschappen zullen een aanzienlijk 
deel van deze doelmatigheidswinst moeten realiseren.  
 
Daarnaast speelt ook de economische crisis (budgetten staan onder druk), de politieke druk tot 
beperking van de stijging van de jaarlijkse waterschapslasten, de voorschriften uit de nieuwe wet HOF 
en de afspraken over schatkistbankieren.  
 
Dit alles heeft er toe geleid dat waterschappen veel intensiever dan voorheen  samenwerking zoeken 
met (semi-) medeoverheden of private partijen of besluiten om de uitvoering geheel uit te besteden. 
 
Ook bij De Stichtse Rijnalnden is die tendens duidelijk zichtbaar.  Op dit moment  lopen er een aantal 
samenwerkingsvormen zoals bijvoorbeeld Aquon, BgHU, Muskusrattenbestrijding, Winnet en het 
Waterschapshuis.  
 
Bij het inventariseren van onderzoeksonderwerpen wordt “samenwerking” door veel fracties binnen 
het algemeen bestuur van het waterschap genoemd. Aspecten die daarbij een zwaarwegende rol 
spelen zijn ‘wat is de invloed van het bestuur’, ‘zijn de kosten beheersbaar’en ‘blijft de kwaliteit op 
minimaal hetzelfde niveau’.  
 
De huidige Gemeenschappelijke Regelingen lopen echter nog maar kort. Het is moeilijk om hier dan 
een gefundeerd inhoudelijk onderzoek naar te doen.  
 
Daarom heeft de rekenkamercommissie  voor een andere aanpak gekozen. De opzet van het nieuwe 
onderzoek is een meta-onderzoek, ook wel ‘onderzoek ontsloten’ onderzoek genoemd1,  waarin 
rekenkameronderzoeken over samenwerkingsvormen bij gemeenten en collega waterschappen 
worden bekeken.   
 
 
2.1 Doel (centrale vraagstelling) van het rekenkame ronderzoek 
 
De rekenkamercommissie beoogt met dit meta-onderzoek voor het waterschap lessen te trekken uit 
het onderzoek dat over dit onderwerp beschikbaar is en deze uitkomsten om te zetten naar een 
toekomst gerichte handreiking voor het Algemeen Bestuur. Deze kunnen worden betrokken bij 
toekomstige keuzes over zelf doen, samenwerken of uitbesteden van waterschapstaken, zodat 
efficiency, effectiviteit en een kwalitatief goede dienstverlening aan de ingelanden zoveel mogelijk 
wordt gewaarborgd. 
 
De hoofdvraag voor het onderzoek luidt: 
 
“Welke inzichten leveren eerdere (rekenkamer)onderzoeken naar samenwerkingsverbanden op voor 
het waterschap (HDSR)?” 

                                                
1 Met deze onderzoeken zet de rekenkamercommissie voor het algemeen bestuur bevindingen, rode lijnen, 
conclusies en dergelijke uit onderzoek dat door anderen is uitgevoerd op een rij. Daarbij kan je er voor kiezen om 
hier de HDSR situatie tegen af te zetten, maar dat hoeft niet altijd. Het algemeen bestuur krijgt met het rapport of 
de handreikingen die dit oplevert hoe dan ook een gedegen inzicht in de betreffende materie.  
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2.2 Resultaat 
 
De uitkomst van het onderzoek zal c.q. kan  tweeledig zijn: 
� een handreiking voor het algemeen bestuur met een  afwegingskader die gehanteerd kan worden 

in nieuwe situaties, waarbij een keuze speelt over het aangaan van een samenwerkingsvorm 
(succes- en faalfactoren); 

� sturing- en evaluatiemechanisme(s) t.b.v. het college en algemeen bestuur voor de 
samenwerkingsvormen waar door het waterschap aan wordt deelgenomen.  
 

Het eindresultaat  wordt bij voorkeur gepresenteerd in een brief aan het algemeen bestuur. Naar 
bevind van zaken kan dit mogelijkerwijs ook in de vorm van een rapport. 
 
 
2.3 Afbakening  
 
Het onderzoek is er niet op gericht om de op dit moment lopende samenwerkingsvormen individueel 
te beoordelen en hiervoor aanbevelingen te doen. De rekenkamercommissie wil circa 15 andere 
rekenkameronderzoeken  over samenwerkingsvormen betrekken in dit meta-onderzoek uit de periode 
2009-2014 (afgelopen 5 jaar).  
 
 
2.4 Aanpak en werkwijze rekenkamercommissie 
 
In overleg met de opdrachtnemer wordt de meest passende aanpak bepaald.  
Vaste stappen zijn:  
� mogelijke aanscherping van de hoofdvraag; 
� vertalen van de centrale vraagstelling in concrete deelvragen; 
� opstellen van een normenkader of toetsingsmodel; 
� inventarisatie/analyse van beschikbare rekenkamer(commissie)onderzoeken; 
� inventarisatie van de huidige samenwerkingsregelingen van het waterschap; 
� interviews over huidig afwegingskader waterschap bij samenwerking; 
� opstellen rapportage met afwegingskader  
 
Het is van belang dat de ervaring en kennis die tijdens de opdracht wordt opgedaan, behouden blijft 
binnen het waterschap. Dit om in voorkomende nieuwe situaties het geleerde uit dit onderzoek direct 
in de praktijk te kunnen brengen. De  voorkeur van de rekenkamercommissie gaat daarom uit naar 
een  opdracht aan een interne medewerker van het waterschap, die parttime wordt begeleid 
(coach/klankbord) door een externe onderzoeker met ervaring  op het terrein van verbonden partijen.  
 
Als er geen geschikte interne kandidaat is, zal de opdracht aan een extern onderzoeksbureau worden 
gegund. In dat geval zullen er 1-3 bureaus worden uitgenodigd voor enerzijds een korte presentatie - 
in relatie tot het onderzoeksonderwerp - en anderzijds het bespreken van de onderzoeksvraag.   
 
De gesprekken vinden plaats op een nog nader te bepalen moment. 
 
De bureaus zullen door de rekenkamercommissie  worden beoordeeld op: 
� affiniteit met de waterschapswereld (met name op bestuurlijk vlak); 
� eerdere meta-onderzoeken uitgevoerd; 
� visie op vertaalslag van meta-onderzoek naar toepassing bij waterschap 
� ervaring met andere opdrachten voor rekenkamercommissies is een pré; 
� kwaliteit (o.a. door natrekken van referenties); 
� stijl van rapporteren. 
 
Aan 1-2 bureaus wordt gevraagd een offerte met een voorlopig Plan van Aanpak uit te brengen.  De 
rekenkamercommissie zal op basis van de offertes een besluit nemen over de opdrachtverlening.  
 
De doorlooptijd van het feitelijk onderzoek zal in september 2014 –  november 2014  liggen en de 
afronding van het feitenonderzoek moet voor 1 december 2014 plaatsvinden.  
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2.5 Organisatie 
 
De rol van de RKC binnen een onderzoeksproces is enerzijds mede uitvoerend (bijvoorbeeld  
betrokkenheid bij interviews) en anderzijds een toezichthoudende rol.  
 

Voor vragen kan contact worden opgenomen met de ambtelijk secretaris van de RKC, de heer  
G. (Govert) Kamperman (telefoon 030 6345974 / 06 27090417 of kamperman.g@hdsr.nl).  
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