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Colofon
De Rekenkamer
De Rekenkamer van de gemeente Overbetuwe heeft een onafhankelijke positie binnen
de gemeente. De Rekenkamer is samengesteld uit een externe voorzitter, twee externe
leden en twee raadsleden, en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris.
De Rekenkamer heeft tot doel de raad een extra handvat te bieden in zijn controlerende
taak. De Rekenkamer voert onderzoek uit, waarbij antwoord wordt gezocht op vragen
zoals: zijn de doelen van het gemeentelijk beleid bereikt? Zijn de voorbereiding en de
uitvoering van het beleid efficiënt verlopen? Welke aanbevelingen zijn nodig om de
doeltreffendheid te vergroten?
De Rekenkamer voert zelf onderzoek uit. In de onderzoeken wordt altijd teruggekeken in
het verleden, met als bedoeling te leren voor de toekomst. Jaarlijks stelt de Rekenkamer
een onderzoeksplan op, waarin wordt aangegeven welke onderzoeken in uitvoering
worden genomen. De Rekenkamer voert jaarlijks in ieder geval een onderzoek uit.
Samenstelling rekenkamer:
De samenstelling van de commissie is als volgt: de heer P. Houtsma (voorzitter), de
heer E.A.M. Masselink en mevrouw J. Smink als externe leden en vanuit de raad: de
heer M.J.M. van den Boogaart en de heer H.A. Besemer. Secretaris is mevrouw M.G.
Timmerman-Koenders.
Bij het onderzoek naar Bedrijventerreinenbeleid heeft de Rekenkamer zich laten
ondersteunen door de heer S. Dijk van Public Finance Groep
Contact
M.G. Timmerman-Koenders, 0481-362545
m.timmerman-koenders@overbetuwe.nl
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Voorwoord van de voorzitter van de Rekenkamer Overbetuwe
Het was een “bijzonder onderzoek, en dat was het” (vrij naar Dik Trom). Bijzonder
vanwege de gezamenlijke uitvoering van het onderzoek met andere lokale rekenkamers
en met de provinciale rekenkamer Oost. Bijzonder vanwege het onderwerp
bedrijventerreinenbeleid, dat geen zelfstandige plek heeft in de gemeentelijke
beleidscyclus maar onderdeel uitmaakt van beleidsterreinen als ruimtelijk beleid en
sociaal-economisch beleid.
Voor wat betreft de gezamenlijke uitvoering van het onderzoek was gaandeweg de
onderzoeksuitvoering veel en intensief overleg nodig over de toepassing van het
voorlopige normenkader, en over de planning en onderlinge afstemming van de
werkzaamheden. Dit leidde onvermijdelijk tot een langere doorlooptijd van de
onderzoeksuitvoering dan vooraf rekening mee was gehouden. Ook de wijze van
vormgeving van de eindrapportage is op basis van voortschrijdend inzicht aangepast.
Zowel apart als gezamenlijk zullen de deelnemers de leereffecten uit een dergelijke
aanpak bespreken en met elkaar delen.
De inbedding van het onderwerp bedrijventerreinenbeleid in andere beleidsdomeinen
maakte de toetsing van de onderzoeksbevindingen aan het voorlopige normenkader
zoals opgenomen in het onderzoeksplan erg lastig. Een strikte toepassing daarvan zou
naar de mening van de rekenkamers geen recht doen aan de inspanningen van de
afzonderlijke gemeenten. Het zou naar onze mening niet verantwoord zijn om
conclusies te trekken over de effectiviteit van beleidsinspanningen op het gebied van
bedrijventerreinenbeleid, los van het samenhangend economisch of ruimtelijk beleid
waar ze onderdeel van vormen. Het gevolg van deze ‘worsteling’ bij alle deelnemers aan
het onderzoek is dat de onderzoeksrapportage meer beschrijvend is geworden dan
oordelend of toetsend. Niettemin menen wij dat de onderzoeksresultaten in de
gemeente Overbetuwe, in samenhang met de provinciale rapportage over het rijksprovinciaal en regionaal beleid op het gebied van bedrijventerreinen, waardevolle
inzichten oplevert voor de gemeenteraad bij kaderstellende en controlerende
vraagstukken op dit terrein.
Wij zijn erkentelijk voor de constructieve bijdragen die alle betrokkenen bij de uitvoering
van dit onderzoek hebben geleverd.
P. Houtsma
Voorzitter rekenkamercommissie Overbetuwe
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Leeswijzer
Dit rapport bestaat uit twee delen: een bestuurlijke nota en een nota van bevindingen.
In voorliggende bestuurlijke nota presenteren wij de conclusies en aanbevelingen van
het onderzoek van Rekenkamercommissie Overbetuwe. In de ter informatie
meegestuurde bestuurlijke nota van de Rekenkamer Oost-Nederland is veel aandacht
besteed aan de inhoud van het provinciale bedrijventerreinenbeleid, omdat het de
kaders biedt waarbinnen (samenwerkende) gemeenten hun eigen beleid ontwikkelen en
uitvoeren. Daaruit valt te zien hoe het provinciaal beleid doorwerkt op de gemeentelijke
beleidspraktijk. Op deze manier komt de bestuurlijke keten goed in beeld.
In bijbehorende nota van bevindingen worden de onderzoeksresultaten van het
onderzoek van de Rekenkamercommissie Overbetuwe beschreven. Deze fungeren als
onderbouwing voor de conclusies en aanbevelingen uit de bestuurlijke nota.
De bestuurlijke nota’s en nota’s van bevindingen van de andere gemeentelijke
rekenkamer(commissies) die aan het onderzoek hebben deelgenomen, kunt u vinden op
de website van de Rekenkamer Oost-Nederland: www.rekenkameroost.nl en op
www.raadoverbetuwe.nl/rekenkamer.
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Bestuurlijke Nota
1

Inleiding

Waarom dit onderzoek?
De toegenomen maatschappelijke zorg over de verrommeling van het landschap, heeft
ertoe geleid dat voor de bedrijventerreinen in Nederland de politieke aandacht is
toegenomen. Relatief nieuw in het beleid is de aandacht voor ruimtelijke kwaliteit naast
de economische kwaliteit van bedrijventerreinen. Dat zien we concreet terug in
bijvoorbeeld de aanpak van verouderde bedrijventerreinen (kortweg ‘herstructurering’
genoemd) om zuiniger om te gaan met ruimte. De nieuwe beleidsrichting zien we
terugkomen in strategische beleidsdocumenten als de Nota Ruimte (2006) van de
rijksoverheid en in de samenwerkingsagenda ‘Mooi Nederland’ van Rijk, IPO en VNG
(2007). Op een meer specifiek niveau, zien we de gecombineerde aandacht voor
economie en ruimtelijke kwaliteit terug in het Convenant Bedrijventerreinen 2010 -2020.
Het convenant is ondertekend door het Rijk, de provincies (via IPO) en de gemeenten
(via VNG).
Het vernieuwde bedrijventerreinenbeleid is intussen enkele jaren onderweg. Beleid is
opgesteld en beleidsinstrumenten worden ingezet. De rijksoverheid heeft echter
aangegeven om na 2013 te stoppen met de ondersteuning van het beleid gericht op de
herstructurering van verouderde bedrijventerreinen. De eerste ervaringen met het
nieuwe beleid in combinatie met een toekomstige terugtredende rijksoverheid, maakt dit
een goed moment om de stand van zaken op te nemen. Er kan dan geleerd worden van
de ervaringen tot nu toe en daar waar nodig en politiek gewenst, kunnen verbeteringen
worden aangebracht voor de toekomst.
Waarom in samenwerking?
Het onderzoek is uitgevoerd door de Rekenkamer Oost (rekenkamer van de provincies
Gelderland en Overijssel) en zes gemeentelijke rekenkamers (Borne, Duiven, Heerde,
Hof van Twente, Nijmegen en Overbetuwe). De samenwerking bood het onderzoek een
belangrijke verdieping. Samen kunnen wij de ‘beleidsketen’ (rijk-provincie-gemeente)
beter in beeld brengen en de prestaties en effecten ervan beoordelen, dan dat we
afzonderlijk zouden kunnen.
Wat is het doel van het onderzoek?
Het doel is om inzicht te bieden in de effectiviteit van het bedrijventerreinenbeleid op
provinciaal en gemeentelijk niveau om Provinciale Staten en de gemeenteraden te
ondersteunen in hun kaderstellende en controlerende rol. In het onderzoek leggen we
de focus op het beleid gericht op de (regionale) planning van bedrijventerreinen en het
herstructureringsbeleid.
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Hoe luidt de hoofdvraag van het gezamenlijke onderzoek?
In hoeverre leidt het door provincies en gemeenten gevoerde bedrijventerreinenbeleid in
Overijssel en Gelderland tot de gewenste resultaten en effecten, en welke
aanbevelingen kunnen worden gedaan?
Om deze hoofdvraag te kunnen beantwoorden zijn de deelnemende gemeentelijke
rekenkamers nagegaan:
1. Wat de doelen van het gemeentelijke bedrijventerreinenbeleid zijn;
2. Hoe uitvoering wordt gegeven aan het gemeentelijke bedrijventerreinenbeleid
(instrumenten, financiën);
3. Hoe en met wie wordt samengewerkt bij het formuleren en uitvoeren van het
bedrijventerreinenbeleid;
4. Welke resultaten zijn geboekt met het gemeentelijk bedrijventerreinenbeleid.
5. Op welke wijze hebben de gemeenteraden hun kaderstellende en controlerende
rol ingevuld?
Hoe is het onderzoek uitgevoerd?
De deelnemende rekenkamers hebben gezamenlijk een onderzoeksplan en
werkprogramma opgesteld, en hebben regelmatig overleg gehad gedurende het
onderzoek. Op basis daarvan steeds nadere afspraken gemaakt over de aanpak.
Voor de uitvoering van het onderzoek hebben we – net als de andere gemeentelijke
rekenkamers -gebruikt gemaakt van de volgende methoden:
• Analyse van beleids- en uitvoeringsdocumenten van de gemeente en
bedrijventerreinenverenigingen;
• Interviews met de portefeuillehouder, ambtenaren en vertegenwoordigers van
bedrijventerreinenverenigingen.
Wat u nog moet weten voordat u gaat lezen
De bevindingen uit het onderzoek zijn door alle deelnemende rekenkamers opgenomen
in een eigen Nota van Bevindingen. De daaraan te verbinden conclusies en
aanbevelingen hebben zij opgenomen in een eigen Bestuurlijke Nota. Voor de
gemeenteraad van Overbetuwe gaat het dus om de Bestuurlijke Nota Overbetuwe en de
Nota van Bevindingen Overbetuwe. Als achtergrond hebben wij de gemeenteraad
tevens toegestuurd de Bestuurlijke Nota voor de provincies Gelderland en Overijssel,
zoals die door de Rekenkamer Oost Nederland is opgesteld. Daarin wordt ingegaan op
(de uitvoering van) het bedrijventerreinenbeleid van belangrijke partners in de keten: de
provincie en de stadsregio.
Alle nota’s van bevindingen en alle bestuurlijke nota’s zijn te vinden op onze website
www.raadoverbetuwe.nl/rekenkamer; op verzoek wordt een papieren exemplaar
toegestuurd door de secretaris van de Rekenkamer1.

1

U stuurt daarvoor een e-mail naar m.timmerman-koenders@overbetuwe.nl of belt 0481-362545.
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Schematisch is het onderzoek als volgt in beeld te brengen:

Nederland
Overijssel

Gelderland
Stadsregio
Arnhem Nijmegen
Overbetuwe
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Duiven

Heerde
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Hof van Twente

Borne
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Conclusies

In dit hoofdstuk presenteert de rekenkamercommissie Overbetuwe de conclusies over
het beleid van de gemeente ten aanzien van de bedrijventerreinen.
Doelen van beleid
Het beleid van de gemeente Overbetuwe ten aanzien van bedrijventerreinen is niet
expliciet op één plek geformuleerd, maar in diverse gemeentelijke nota’s terug te vinden.
De belangrijkste twee hierbij zijn de nota’s Sociaal Economisch Beleid van 2006 en
2010. In deze nota’s worden de hoofddoelen ten aanzien van het economisch beleid van
de gemeente verwoord. Ook deze nota’s bevatten geen systematische set
uitgangspunten of doelstellingen ten aanzien van bedrijventerreinen. Wel presenteert de
gemeente een duidelijke visie op wat er moet gebeuren ten aanzien van het economisch
beleid en dat kan vertaald worden naar het beleid ten aanzien van bedrijventerreinen.
In de nota Sociaal Economisch Beleid 2006 ligt de nadruk op het behoud van bestaande
werkgelegenheid en het creëren van nieuwe werkgelegenheid. In het Sociaal
Economisch Beleidsplan 2010-2015 wordt het als volgt verwoord:
Overbetuwe zet in op (behoud van) van sterke werklocaties
De gemeente Overbetuwe zet ook komende vijf jaar in op de ontwikkeling en het
behoud van sterke werklocaties: bedrijventerreinen, kantorenlocaties, maar ook
kleinschalige of solitair gelegen bedrijvigheid in de kernen en retail.
Wat betekent dit?
Het goed accommoderen van bedrijvigheid betekent de ontwikkeling van sterke
nieuwe werklocaties en het behoud en onderhoud van bestaande werklocaties.
Naast bedrijventerreinen en kantorenlocaties gaat het ook om kleinschalige of
solitair gelegen bedrijvigheid in de dorpskernen en retail in de centra. Voor een
belangrijk deel kan de nieuwe ruimte- en uitbreidingsvraag binnen de bestaande
voorraad opgevangen worden. Daarnaast zet de gemeente Overbetuwe zich in
voor vraaggericht nieuw aanbod. Verouderde werklocaties worden opgeknapt
(gerevitaliseerd) of komen in aanmerking voor nieuwe functies.
Een ander aspect van het beleid is de herstructurering van verouderde
bedrijventerreinen. Dit krijgt vorm bij De Aam in Elst. De doelen van dit beleid zijn
geformuleerd in de subsidieaanvraag aan de provincie Gelderland in 2010. kort
samengevat zijn deze doelen:
 Kwaliteit van bedrijventerreinen waarborgen
 Diversiteit in werkgelegenheid realiseren
 Duurzaamheid bevorderen
 Doorstroming van het verkeer verbeteren
 Openbaar vervoernetwerk verbeteren
Het beleid van de gemeente Overbetuwe beleid past in de keten Rijk-Provincie-RegioGemeente.
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Uitvoering van beleid
Het gevoerde beleid in de periode 2006-2010 is in overeenstemming met de
geformuleerde beleidsuitgangspunten. Er is medewerking verleend aan de
totstandkoming van nieuwe bedrijventerreinen en de samenwerking met het plaatselijke
bedrijfsleven is goed. Die tevredenheid wordt door de verschillende actoren ook kenbaar
gemaakt. De hoge plaats, die de gemeente behaalde bij de verkiezing “meest MKBvriendelijke gemeente” in 2011, is daarbij een belangrijke aanwijzing. Ook de bereidheid
van de gemeente om mee te werken aan oplossingen van ruimteproblemen van
bedrijven in het recente verleden, zoals bij Kruidvat en Schuitema zijn hier voorbeelden
van.
Het Sociaal Economisch Beleidsplan 2006 is in de eerste jaren jaarlijks geëvalueerd
(2007 en 2008) en daarna in 2010 rond de opstelling van het Sociaal Economisch
Beleidsplan 2010-2015.
De regels die gelden op de verschillende bedrijventerreinen zijn vastgelegd in de diverse
bestemmingsplannen. In het in 2010 vastgestelde bestemmingsplan voor Park 15 is vrij
gedetailleerd vastgelegd wat de gemeente in dat gebied wel en niet wil bereiken. In het
in de tweede helft van 2011 gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan voor een deel van
Elst Zuidoost, gaat de gemeente minder ver. Wel wordt de SER-ladder genoemd, maar
bijvoorbeeld het begrip parkmanagement is in dat ontwerpbestemmingsplan niet te
vinden.
De herstructurering van het bedrijventerreinen De Aam in Elst gebeurt aan de hand van
het ‘Masterplan Herontwikkeling bedrijventerrein De Aam’. In dit plan worden alle
noodzakelijke stappen schematisch weergegeven
Samenwerking
De gemeente werkt samen met anderen. Met andere overheden, maar ok met
(organisaties van) bedrijven op de bedrijventerreinen, Kamer van Koophandel, Centrum
voor Werk en Inkomen, Oost NV, MKB-organisaties, bewonersorganisaties en vele
anderen.
Met de omliggende gemeenten is dat binnen de Stadsregio Arnhem Nijmegen. Dit is nu
nog een kaderwetgebied. In het regeerakkoord is opgenomen, dat deze
kaderwetgebieden hun aparte status gaan verliezen.
De gemeente is zeer tevreden over de regionale samenwerking in de stadsregio. Een
belangrijk recent product van die samenwerking is het Regionaal Programma
Bedrijventerreinen (RPB). In dit RPB hebben de verschillende gemeenten gezamenlijk
bekeken welke bedrijventerreinen wel gerealiseerd kunnen worde en welke onderdelen
al dan niet tijdelijk ‘on hold’ gezet kunnen worden.
Verder is te constateren dat in het RPB de volgende passage is opgenomen:
In het kader van het EPO zijn in 2009 al afspraken gemaakt om overaanbod te
voorkomen. Deze afspraken hadden betrekking op met name de omvang en fasering
van Nijmegen De Grift en Overbetuwe Park 15. Hierdoor is het geplande aanbod voor
Park 15 teruggebracht van in eerste instantie een zoekgebied van 125 hectare naar 85
hectare. Door het EPO is dus al 40 hectare gepland aanbod geschrapt.
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Overigens heeft de gemeenteraad van Overbetuwe al op 13 oktober 2004 naar
aanleiding van een extern rapport de beleidstaak bedrijventerrein in de A15 zone op 85
hectare netto gesteld. De gemeenteraad accepteert op 25 januari 2005 de keuze voor
locatie L en legt als beleidsdoel vast: 85 hectare netto, 120 hectare bruto (= het
zogenaamde ambitieniveau).
Het RPB wordt door zowel het regiobestuur als de provincie ondertekend en heeft
daarmee de status van convenant of bestuursakkoord.
Zowel de vertegenwoordigers van de gemeente, als van de organisaties van bedrijven
zijn enthousiast over de onderlinge samenwerking.
Resultaten
Voorafgaand aan een weergave van de resultaten wil de Rekenkamercommissie
Overbetuwe op deze plaats nog opmerken dat zij zelf in meer of mindere mate de
beschikbare gegevens heeft moeten bewerken om tot consistente informatie te komen.
Over de gehele onderzoeksperiode sloten de betreffende gegevens in de begrotingen
en jaarstukken niet altijd op elkaar aan.
In de periode 2008-2010 is de werkgelegenheid in Overbetuwe gestegen van 15.250
naar 17.950 arbeidsplaatsen. Tegelijkertijd is de werkloosheid van 3,8% naar 5,7%
gestegen in diezelfde periode.
De verkoop van bedrijventerreinen verliep van 2006 tot 2008 boven verwachting, in 2009
en 2010 liep de verkoop terug en in 2011 is deze nagenoeg tot stilstand gekomen. In de
najaarsnota van eind 2011 constateert het college, dat er in Merm één bedrijventerrein is
verkocht en in de Poort van Midden Gelderland-Zuid geen enkel is verkocht. Het is de
eerste waarschuwing aan de gemeenteraad dat de verkopen terug zijn gelopen.
De gemeenteraad heeft zich twee keer meer dan nadrukkelijk met dit beleidsterrein
bemoeid. De eerste keer bij de discussies rond Park 15 en de tweede keer ten aanzien
van de evaluatie van de nota Sociaal Economisch Beleid 2006. In veel andere gevallen
is er niet echt sprake van actieve betrokkenheid van de gemeenteraad. Die
betrokkenheid leek ook enige jaren niet nodig. Het gewenste beleid leek ook zonder
kaderstelling van de gemeenteraad gerealiseerd te worden. De werkgelegenheid was
jaarlijks gestegen en de gewenste grondverkopen werden gerealiseerd.
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Aanbevelingen

Het bedrijventerreinenbeleid van de gemeente Overbetuwe is consistent en past binnen
de keten rijk – provincie – stadsregio – gemeente. Op stadsregionaal verband is (de
uitvoering van) het beleid recent nader geconcretiseerd. Het is onze aanbeveling door te
gaan op de ingeslagen weg. Daarbij verdient een aantal zaken bijzondere aandacht:
1. Verbeteren monitoring
In het RPB is aangekondigd de monitoring te gaan verbeteren. Wij ondersteunen dit
van harte, omdat de monitoring tot nu toe gefragmenteerd plaats vindt en rapportage
over de stand van zaken rond de belangrijkste indicatoren ontbreekt. Vul de
beleidsinformatie voor de gemeenteraad aan met enkele effectindicatoren, zoals
ontwikkeling in vestigingsklimaat, ruimtelijke kwaliteit en leegstand.
2. Jaarlijkse voortgangsrapportage in stadsregionaal verband delen met gemeenteraad
Wij willen ervoor pleiten om de jaarlijkse voortgangsrapportage die in stadsregionaal
verband opgesteld zal gaan worden te delen met de gemeenteraad. In onze ogen
dient die voortgangsrapportage niet alleen gericht te zijn op het verstrekken van
gegevens aan de raad over de stand van zaken rond diverse belangrijke indicatoren.
De voortgangsrapportage kan een belangrijke meerwaarde krijgen voor het invullen
van de kaderstellende en controlerende rol van de raad, wanneer de cijfers uit de
monitoring worden gerelateerd aan beleidsvoornemens en autonome ontwikkelingen
en trends. Wij verwachten bovendien dat met deze manier van werken (in
stadsregionaal verband) meer inzicht ontstaat in de wijze waarop autonome factoren
de resultaten van (de uitvoering van) beleid beïnvloeden.
Zorg daarbij voor een consistente vorm in zowel de programmabegroting, als in de
programmarekening. Door de verschillende manieren van formuleren van het beleid,
zoals bij de geplande grondverkopen, soms in percentages, soms in hectares, soms
jaarcijfers, soms doorgeteld vanuit voorgaande periodes, is het niet gemakkelijk om
inzicht en overzicht te krijgen.
De rekenkamercommissie is van mening dat de gemeente Overbetuwe over het
algemeen op een goede manier het beleid ten aanzien van bedrijventerreinen heeft
vorm gegeven. Met de nota’s Sociaal Economisch Beleidsplan uit 2006 en die uit 2010,
heeft de gemeente een consistente beleidslijn ingezet en die ook volgehouden.

Rekenkamercommissie Overbetuwe

Bestuurlijke nota maart 2012

15

Zienswijze college van burgemeester en wethouders gemeente
Overbetuwe op het rapport over bedrijventerreinen.
Het zal u niet verwonderen dat we met gepast genoegen kennis hebben genomen van
de rapportage. Het is plezierig te lezen dat de rekenkamercommissie van mening is dat
de gemeente Overbetuwe over het algemeen op een goede manier het beleid ten
aanzien van bedrijventerreinen heeft vorm gegeven.
U heeft in het normenkader dat u voor dit onderzoek gebruikt heeft, gebruik gemaakt
van vakinhoudelijke uitgangspunten, maar ook van de volgende algemene normen voor
goed bestuur;
1. voldoende openheid en transparantie van het beleidsproces
2. voldoende participatie en afstemming van beleid met betrokken partijen
3. duidelijke rol-, taak- en verantwoordelijkheidsverdeling
4. voldoende draagvlak voor de uitvoering van beleid
5. adequate informatievoorziening aan bestuur en burgerij
6. voldoende motivering van het overheidshandelen.
Dit zijn normen die goed aansluiten bij het streefbeeld dat we met onze organisatie voor
ogen hebben. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting in ons collegeprogramma. Daar werken
we elke dag nog aan, maar juist dan is het bemoedigend om goed voor de dag te komen
uit een onderzoek waar onder meer deze normen aan ten grondslag hebben gelegen.
Naar aanleiding van de aanbevelingen willen we aangeven dat we graag met de raad in
overleg gaan over het vormgeven van een aantal effectindicatoren. Ook zullen we
aandacht geven aan een consistente vorm van het formuleren van beleid in de diverse
documenten.
De rapportage geeft ons voor het overige geen aanleiding tot opmerkingen.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders,
de gemeentesecretaris,

de burgemeester,

Th.M.M. Hoex

E. Tuijnman
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Nawoord van de voorzitter Rekenkamer Overbetuwe
De bestuurlijke reactie van het college op ons onderzoeksrapport Effectiviteit
bedrijventerreinenbeleid is voor de rekenkamercommissie Overbetuwe aanleiding tot
enkele opmerkingen.
Wij zijn content met het feit dat het college de aanbeveling over het verbeteren van de
monitoring van het bedrijventerreinenbeleid overneemt. Concrete aandachtspunten bij
de voorstellen aan de gemeenteraad op dit gebied zijn de toevoegingen aan de
bestaande informatie van effectindicatoren en een consistente vorm van rapportage.
De rekenkamercommissie wijst nog wel expliciet op het belang van de aanbeveling om
de jaarlijkse rapportage in stadsregionaal verband te delen met de gemeenteraad. Juist
de combinatie van kwantitatieve gegevens uit de monitoringsrapportage met eigen
beleidsvoornemens, autonome ontwikkelingen en trends, geeft een belangrijke
meerwaarde aan de kaderstellende en controlerende rollen van de gemeenteraad op dit
gebied.
Voor wat betreft de toepassing van het normenkader op de onderzoeksbevindingen
waar u naar verwijst, verwijzen wij naar de overwegingen in ons voorwoord. Daarin
zetten wij uiteen dat wij om de beleidsinspanningen van de gemeente recht te doen het
normenkader uit het Plan van Aanpak niet strikt hebben gehanteerd, maar voor een
meer beschrijvende rapportage hebben gekozen.
P. Houtsma
Voorzitter rekenkamercommissie Overbetuwe
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