
 
 

Notitie 

 

Aan:  Commissie Algemeen  

Van:  Heerd Jan Hoogeveen (D66) 

Betreft: evaluatie IBOR 

Datum: 3 oktober 2014 

 

Inleiding 

Tijdens de raadsvergadering van donderdag 25 september jl., is in het kader van de 

bestuursrapportage gesproken over het beheer van de openbare ruimte (IBOR). Uit de RIB (xxx) blijkt 

dat het college bezig is met een evaluatie van IBOR, dan wel dat het college een dergelijke evaluatie 

wil starten. In de raadsvergadering is vervolgens gesproken over de vraag welke (aanvullende) eisen 

en wensen de raad heeft als het gaat om deze evaluatie. Afgesproken werd om hier verder over te 

spreken tijdens de vergadering van de Commissie Algemeen op 8 oktober. Om de discussie te helpen 

doet de D66-fractie hieronder een voorstel, mede op basis van de inbreng van de diverse fracties 

tijdens de raadsvergadering.  

 

Voorstel 

Het voorstel van de D66-fractie is om de evaluatie uit te breiden met aanvullende vragen, en door 

een externe partij te laten uitvoeren. Hieronder wordt daar nader op ingegaan. 

 

Aanvullende vragen 

Blijkens de RIB zijn de volgende vragen reeds onderdeel van de evaluatie: 

 

1. Hoe functioneert de IBOR-systematiek binnen de gemeente; 

2. Wat zijn de consequenties van de gekozen onderhoudskwaliteitsniveaus en de relatie 

hiervan met financiën?  

 

D66 stelt voor de om hierna volgende vragen toe te voegen: 

 

1. Is de IBOR-systematiek in zijn algemeenheid, en de wijze waarop dat in Woerden 

functioneert in het bijzonder, voldoende flexibel om om te gaan met wijzigende 

omstandigheden en wensen van bewoners? 

2. Hoe is de afgelopen jaren risicomanagement vormgegeven binnen IBOR en hoe kan dat in de 

toekomst? 

3. Hoe is de bestuurlijke aansturing op het IBOR-dossier geweest in de afgelopen jaren? 

 

Extern onderzoek 

Het evaluatieonderzoek is, zeker met de aanvullende vragen erbij, tamelijk omvangrijk en het vergt 

bovendien een zeker specialisme om de vragen op een goede manier te beantwoorden. Mede gelet 

op het belang van IBOR binnen de begroting, maar ook voor de inwoners, stelt de D66-fractie voor 

om het onderzoek te laten uitvoeren door een externe partij met de gemeenteraad als 



opdrachtgever. D66 stelt voor om de Rekenkamercommissie te verzoeken om dat onderzoek uit te 

(laten) voeren. In het verlengde hiervan stelt de D66-fractie voor om een vertegenwoordiging van de 

raad aan te wijzen om  

a) de definitieve onderzoeksopdracht te formuleren op basis van de door de fracties 

aangegeven vragen (nadere detaillering); 

b) deze onderzoeksopdracht te bespreken met de Rekenkamercommissie en eventueel aan te 

passen waar nodig (en daarover terug te koppelen aan de raad); 

c) gedurende het onderzoek als sparringpartner te fungeren. 

 

Tijdslijn 

Het is van belang om de vragen rondom IBOR en de invulling ervan niet te lang te laten voortbestaan. 

De intentie moet daarom zijn om het onderzoek in januari 2015 af te ronden. Indien de Commissie 

conform dit voorstel besluit, kan dit voorstel (gewijzigd) worden geagendeerd voor de 

raadsvergadering van oktober om zo definitief te worden gemaakt. Om tijd te winnen kunnen 

parallel daaraan de eerste stappen reeds worden gezet (bespreking met Rekenkamercommissie etc.). 

 

Dekking 

De kosten van het onderzoek kunnen worden gefinancierd uit het budget voor IBOR. 


