VOORDRACHT ALGEMEEN BESTUUR
GROENALLIANTIE MIDDEN-HOLLAND EN OMSTREKEN

Onderwerp
Kenmerk
Bijlagen
Besluitdatum
Voorbereid door

:
:
:
:
:

Evaluatierapport AT Osborne samenwerking GA-SBB 2017
GA/2018-233-4
-125 januari 2018
M. van den Barg-Hoekman

1. ONTWERP-BESLUIT




Met instemming kennisnemen van het evaluatierapport van AT Osborne, inclusief de
aanbevolen vervolgstappen voor 2018;
Onderschrijven dat in 2018 het accent mede moet komen te liggen op de vormgeving van de
afgesproken strategische samenwerking tussen partijen en SBB uitnodigen hiertoe in de
eerste helft van 2018 concrete voorstellen te doen;
Het evaluatierapport ter informatie toesturen aan gemeenteraden, de beide
gebiedsadviescommissies en de geïnterviewden en hen informeren over de vervolgaanpak.

2. ONDERWERP IN KORT BESTEK
AT Osborne heeft in opdracht van het bestuur van Groenalliantie (GA) en de directie van SBB
(SBB) een evaluatie uitgevoerd naar de samenwerking tussen beide bestuursorganen in 2017. Dit
als opmaat voor gewenste verbeteringen in de afgesproken samenwerking in 2018 en als basis
voor de besluitvorming over voortzetting van de samenwerking na 2018, waaronder de
dienstverlening van SBB aan GA. De eind 2016 tussen GA en SBB gesloten tripartiete
overeenkomst bevat de afspraken en voorwaarden voor de samenwerking en is daarom bij de
evaluatie als toetsingskader gebruikt.
De bijgevoegde rapportage wordt tijdens de vergadering door de onderzoeker van AT Osborne
mondeling toegelicht.
Zoals bij de opdrachtverlening is afgesproken is de rapportage evenals het onderzoek zelf bondig
gehouden.
De evaluatie laat zien dat de overname van GZH door SBB in 2017 niet tot discontinuïteit in de
dienstverlening heeft geleid. Bevraagde partijen zijn in algemene zin tevreden met de kwaliteit van
dienstverlening. Er zijn bij beide partijen zorgen geuit over de mogelijke invloed van de
bestuurswisselingen in DB en AB een paar maanden voor en na de gemeenteraadsverkiezingen
in 2018. Dit stelt eisen aan de overdracht.
De verwachting is dat de positieve lijn in dienstverlening zich in 2018 zal doorzetten.
Aandachtspunt is dat in 2018 mede het accent moet komen te liggen op vormgeving van de
samenwerking op strategisch niveau. De afspraken in de vigerende samenwerkingsovereenkomst
bieden hiervoor reeds het handvat. SBB zal hiervoor in samenwerking met de bestuurssecretaris
aan GA in 2018 concrete (bestuurs-)voorstellen doen.
De uitkomst van de evaluatie is op 17 januari jl. besproken tussen de voorzitter van GA en de
verantwoordelijke divisiedirecteur bij SBB. Over de resultaten van dit overleg wordt uw bestuur ter
vergadering geïnformeerd.

3. VOORAFGAANDE BESLUITVORMING


Algemeen Bestuur, 6 oktober 2017, kenmerk GA/2017-3632-5;
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Dagelijks Bestuur, 7 december 2017, kenmerk GA/2017-4963-1;
Algemeen Bestuur, 7 december 2017, kenmerk GA/2017-4677-1, en
Dagelijks Bestuur, 25 januari 2018, kenmerk GA/2017-210-5.

4. JURIDISCHE PARAGRAAF
Niet van toepassing.
Sjabloon volmacht bijgevoegd: nee

5. FINANCIËLE PARAGRAAF
GA en SBB dragen ieder 50% van de kosten van het onderzoek. GA declareert het betreffende
aandeel in de kosten in 2018 bij SBB (besluitvorming AB 7 december 2017).
Financiële paragraaf bijgevoegd: nee

6. COMMUNICATIE



Geïnterviewden bij de evaluatie informeren over de uitkomst, en
Gemeenteraden alsmede de beide gebiedsadviescommissies van GA informeren over de
uitkomst van en de vervolgstappen op de evaluatie..

Publicatie bijgevoegd: nee

7. WIJZE VAN TOTSTANDKOMING
De evaluatie is vanwege de gewenste onafhankelijkheid extern uitgevoerd door AT Osborne.
Formeel opdrachtgever was mw. Driehuijs van de Gouda, hierbij gefaciliteerd door het
bestuurssecretariaat GA. Er zijn interviews geweest met betrokken gemeente ambtenaren en bestuurders van de GA alsmede met het management en de medewerkers van SBB. Ook zijn een
aantal exploitanten en vergunninghouders gevraagd naar hun ervaringen in 2017 met de
dienstverlening door SBB.
De provincie heeft overeenkomstig de wens van gedeputeerde Weber niet bestuurlijk in de
evaluatie geparticipeerd. Op het aanbod van de provincie tot alleen ambtelijk participatie in de
evaluatie is in overleg met de voorzitter GA niet ingegaan.

8. VERDERE PROCEDURE


Het rapport toesturen aan de Gemeenteraden, gebiedsadviescommissies en geïnterviewden
en hen informeren over de vervolgaanpak.

Hoogachtend,
Namens het Dagelijks Bestuur Groenalliantie Midden-Holland e.o.,

Mevr. Mr. M. van den Barg-Hoekman
Bestuurssecretaris
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