
 

Motie: Kwaliteitsverbetering  
 

De bestuurlijke stuurgroep BUCH onderschrijft dat 
Werkorganisatie BUCH haar prestaties en effecten daarvan op 
inwoners en ondernemers in de vier gemeenten moet meten, aan 
de hand van vooraf gedefinieerde pres- tatie-indicatoren (kpi’s). 
Wij stellen in het bedrijfsplan voor dit te doen in 2016 (0-meting) 
en 2019 (1-me- ting). Voor het bepalen van deze kpi’s wordt 
onder andere (maar niet uitputtend) gebruik gemaakt van instru- 
menten als waarstaatjegemeente.nl, conform uw motie tot zover. 

 

De vraag is echter of de bepaling van de kpi’s via een apart te vormen 
Regiegroep vanuit de vier gemeentera- den plaats zou moeten vinden. 
In onze beleving biedt het werken in dit proces met één politiek 
platform (de klankbordgroep) helderheid voor alle betrokkenen en zou 
dat het gremium moeten zijn om met elkaar tot concretisering van de 
kpi’s te komen. Waar wenselijk met betrokkenheid van de vier voltallige 
gemeentera- den. Wij geven u derhalve in overweging om niet op te 
roepen tot de vorming van een separate Regiegroep, maar de 
klankbordgroep deze aanvullende opdracht mee te geven. Het bestuur 
i.o. zal in het najaar van 2015 een discussienotitie over dit onderwerp 
naar de klankbordgroep versturen. 

 
Ook vragen wij uw aandacht voor het tijdstip waarop de 0-meting 
plaats moet vinden. Wij denken dat het té ambitieus is om nog in 
2015 te komen tot een breed gedragen formulering van de kpi’s én 
daarop reeds een 0-meting uit te voeren. Met name omdat de 
komende maanden veel aandacht nodig zal zijn om de start te maken 
met de inrichting van Werkorganisatie BUCH. Daarom ook gaat het 
bedrijfsplan uit van een 0-meting in 2016, zodat er ook voldoende tijd 
is om met een afvaardiging vanuit de gemeenteraden 
(klankbordgroep) de kpi’s te doordenken. Wij geven u in overweging 
om deze lijn in de planning te bekrachtigen. 

 
Tot slot vragen wij ten aanzien van deze motie uw aandacht voor de 
frequentie van rapportage over de pres- taties. Een frequentie van drie 
keer per jaar lijkt ons erg hoog. Temeer omdat de prestaties op een 
aantal kpi’s jaarlijks zal worden geïnventariseerd. Kijkend ook naar de 
mogelijke ambtelijke capaciteit die een derge- lijk hoge frequentie 
vraagt, geven wij u in overweging de frequentie te stellen op één tot 
maximaal twee keer per jaar, met ingang van 1 januari 2017. 
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