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Betreft: Afwegingskader Zelf doen, samen doen of uitbesteden  

Geachte leden van de raad, 

Met genoegen bieden wij u hierbij de rapportage aan met daarin het ‘Afwegingskader Zelf 
doen, samen doen of uitbesteden’. Dit afwegingskader kunt u gebruiken als u een besluit 
gaat nemen over de wijze van uitvoeren van een (gemeentelijke) activiteit: zelf doen, 
samen met andere gemeenten doen of uitbesteden. In de rapportage beschrijven wij ook  
verschillende samenwerkingsvormen met hun plus-en minpunten.  
 
Klankbordgroep 
Aan de klankbordgroep, bestaande uit de raadsleden Pim van der Locht (Wassenaar), Jan 
Paul Middelburg (Voorschoten) en Cia Kroon/Michiel Teeuwen (Oegstgeest) hebben wij 
tweemaal een tussenproduct voorgelegd. Van de klankbordgroep hebben wij waardevolle 
inbreng gekregen, waarvoor onze hartelijk dank.  
 
Inbreng kregen wij ook van de heer D.W Diekhuis, afdeling Omgevingsbeheer van de 
werkorganisatie Duivenvoorde, die het afwegingskader heeft getoetst op actuele 
ontwikkelingen rondom het inzamelen van afval. 

Vervolgonderzoek 
Het afwegingskader maakt deel uit van een meerjarig onderzoeksprogramma van de 
Rekenkamercommissie over het uitvoeren van gemeentelijke activiteiten. Zoals wij in het 
Onderzoeksplan 2013-2014 hebben aangegeven, gaan wij in het kader van dit 
onderzoeksprogramma nog de volgende twee projecten uitvoeren:  
 

 Het opstellen van een handreiking voor het inrichten van een adequate 
governance van verbonden partijen (najaar 2013): hoe zorgt een gemeente(raad) 
voor adequate kaderstelling en controle op een samenwerkingsverband in 
bijvoorbeeld een gemeenschappelijke regeling? 

 Een evaluatie van één of meer samenwerkingsverbanden aan de hand van het 
ontwikkelde afwegingskader en de handreiking (voorjaar 2014). 

Ook bij deze vervolgonderzoeken zullen wij graag gebruik maken van de klankbordgroep. 

 
 
 
 
 



Aanbevelingen 
De analyse van de vele (onderzoeks)documenten die wij hebben gebruikt om te komen 
tot bijgaande rapportage leiden tot de volgende aanbevelingen: 
 
Voor de gemeenteraad: 
 

• Gebruik voortaan het afwegingskader Zelf doen, samen doen of uitbesteden om te 
toetsen of in een voorstel van het college van burgemeester en wethouders om 
activiteiten samen met andere gemeenten te gaan doen of activiteiten uit te 
besteden op een gestructureerde wijze aan alle relevante aspecten voldoende 
aandacht is besteed. 
 

• Evalueer periodiek (bijvoorbeeld eens in de vier jaar) of de gemaakte keuze voor 
de wijze van uitvoering voldoet of dat er goede redenen zijn om een andere keuze 
te maken. Maak bij deze periodieke evaluatie gebruik van het afwegingskader. 
  

Voor het college van burgemeester en wethouders: 

• Gebruik het afwegingskader als leidraad voor het opstellen van voorstellen aan de 
raad om activiteiten samen te gaan doen of uit te besteden. Hiermee wordt de 
raad nog beter in staat gesteld om te beoordelen of in een voorstel aan alle 
relevante aspecten voldoende aandacht is besteed. Gebruik het afwegingskader 
ook bij de voorbereiding van de periodieke evaluatie van de wijze waarop 
activiteiten worden uitgevoerd.  

 
Wij hopen dat dit afwegingskader voor de gemeenteraad en het college van 
burgemeester en wethouders een nuttig en bruikbaar instrument is om de besluitvorming 
over zelf doen, samen doen of uitbesteden te ondersteunen. De Rekenkamercommissie 
beschouwt het afwegingskader niet als een definitief document. Wij staan open voor 
suggesties voor verbetering. Ideeën om het afwegingskader te verbeteren zijn dus 
welkom!  
 
Wij stellen u voor in te stemmen met de aanbevelingen en het college van burgemeester 
en wethouders te verzoeken bij eerstvolgende raadsvoorstellen het afwegingskader te 
gebruiken, zodanig dat de achtereenvolgende stappen en overwegingen duidelijk zijn te 
herkennen en te relateren aan dit afwegingskader. 
 
Afwegingskader online te gebruiken 
Het afwegingskader met toelichting is online geplaatst op de website van de 
Rekenkamercommissie. Klik hier om het afwegingskader online te gebruiken. Op de 
website bevindt zich eveneens een snelkoppeling om het afwegingskader op uw ipad te 
plaatsen. 
 
Toelichting onderzoek 
Deze rapportage lichten wij graag mondeling nader toe in de raadscommissie van uw 
gemeente. 
 
Tot slot 
Een afschrift van deze brief is verzonden naar de colleges van burgemeester en 
wethouders en de gemeentesecretarissen. 
 

http://www.rekenkamerwvo.nl/afwegingskader
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