
       Het volledige verslag van het case-onderzoek bij drie organisatie-onderdelen van de119

gemeente Haarlemmermeer werd afzonderlijk gepubliceerd onder de titel Reorganisaties
en kerntakendiscussie bij de gemeente Haarlemmermeer - onderzoek van de interne
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VII. De gemeente Haarlemmermeer: reorganisaties en kerntakendiscussie

VII.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de aandacht gericht op verzelfstandiging op gemeentelijk
niveau. In het navolgende komen enkele organisatieveranderingen aan de orde,
die zich sinds 1991 hebben voorgedaan in de organisatiestructuur van de gemeen-
te Haarlemmermeer. De reorganisatie van de gemeentelijke organisatie in 1991
leidde tot een vorm van interne verzelfstandiging. De in 1992 gestarte, zogenaam-
de kerntakendiscussie, leidde vanaf 1994 tot onder meer diverse externe
verzelfstandigingen van organisatie-onderdelen. Daarnaast liep tot eind 1995 het
zogenaamde Organisatie-Ontwikkelingstraject (OO-traject). Dit "traject" was in
wezen een nieuwe, met de kerntakendiscussie samenhangende reorganisatie van
de gemeentelijke organisatie.
  De keuze voor onderzoek bij de gemeente Haarlemmermeer werd bepaald door
het feit, dat bij deze gemeente twee verzelfstandigingsronden hebben plaatsgevon-
den, waarbij het ging om zowel interne als externe verzelfstandigingen. Boven-
dien kwam bij een eerste verkenning naar voren, dat ook de externe verzelfstan-
digingen in het kader van de kerntakendiscussie bij deze gemeente systematisch
werden voorbereid; er leek geen sprake te zijn van ad hoc-keuzes voor externe
verzelfstandiging. De keuze voor de binnen de gemeente Haarlemmermeer te
onderzoeken organisatie-onderdelen, werd enerzijds bepaald door de wens zowel
interne als externe verzelfstandigingen te onderzoeken. Anderzijds werd de keuze,
evenals bij de andere cases, gemaakt op grond van het relatief concrete karakter
van de activiteiten en produkten van de onderzochte organisatie-onderdelen.
  Paragraaf VII.2 bevat een schets van de gemeentelijke organisatie in Haarlem-
mermeer en van de belangrijkste organisatieveranderingen in de periode 1991-
1996. Vervolgens gaat de aandacht uit naar de drie onderzochte organisatie-
onderdelen. In feite geeft dit hoofdstuk een beeld van een drietal praktijkgevallen
van verzelfstandiging, waarbij het in alle gevallen gaat om onderdelen van de
gemeente Haarlemmermeer.
  Paragraaf VII.3 geeft een beeld van de in 1991 doorgevoerde interne verzelf-
standiging van de dienst Openbare Werken en Milieu. In paragraaf VII.4 komt de
externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte aan de orde.
Vanwege vertragingen was deze externe verzelfstandiging ten tijde van het onder-
zoek, dat liep van ongeveer juli 1995 t/m maart 1996, nog niet afgesloten. In
paragraaf VII.5 volgt een beschrijving van de externe verzelfstandiging van de
Openbare Bibliotheek per 1 april 1995. Het hoofdstuk wordt afgesloten met
paragraaf VII.6.119



verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu, de externe verzelfstandiging
van de Openbare Bibliotheek en de voorgenomen externe verzelfstandiging van het Beheer
Openbare Buitenruimte. Dat onderzoeksverslag bevat een beschrijving van de ontwikke-
lingen bij de gemeente Haarlemmermeer, Openbare Werken en Milieu (OWM), de
Openbare Bibliotheek en het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB), alsmede nadere
gegevens ter onderbouwing van de in dit hoofdstuk weergegeven conclusies.

       In algemene zin leidde het secretarie-dienstenmodel in steeds meer gemeenten in de120

loop van de jaren zeventig en tachtig - na een sterke groei van het takenpakket en de
organisatie-omvang van lagere overheden - tot "verkokering" (competentiegeschillen, dou-
blures bij het verrichten van werkzaamheden - zoals voorbereiding van een bepaalde nota
binnen zowel dienst als secretarie - en tegenstrijdige adviezen aan het politieke bestuur),
coördinatieproblemen, traagheid in besluitvorming en de neiging bij ambtenaren om beslis-
singen door te schuiven naar anderen, om zo risico's te ontlopen. In reactie op dergelijke
problemen en wellicht versterkt door de noodzaak om vanwege rijksbezuinigingen de
efficiëntie te verhogen, veranderden diverse gemeenten vanaf het midden van de jaren
tachtig hun organisatiestructuur. In verscheidene gevallen werd overgestapt op zgn.
concern- of sectorenmodellen, waarbij beleidsontwikkeling en -uitvoering op bepaalde be-
leidsterreinen werden samengebracht in één dienst. Daarbij kreeg het management van
zo'n dienst dikwijls ook bepaalde bevoegdheden op het gebied van het beheer
van de dienst, onder meer ten aanzien van financiën en personeelszaken. Hierdoor kon de
dienst - binnen de budgettaire kaders - tot op zekere hoogte zelfstandig aanpassingen aan-
brengen in zijn produktie en programma's, om zo bijvoorbeeld vrij snel te kunnen
reageren op bepaalde veranderingen binnen of buiten de organisatie (zie ook H.A.A.
Verbon en J. van Bussel, Het 'Tilburgse model', in P.A. Verheyen (red.), Non-profit in
bedrijf, Kluwer bedrijfswetenschappen, Deventer 1994, pp. 186-187).
  Het op provinciaal niveau gehanteerde griffie-dienstenmodel is qua opzet vergelijkbaar
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  In bijlage VII.A wordt enige nadere informatie gegeven over de bij het onder-
zoek bij de gemeente Haarlemmermeer gevolgde werkwijze.

VII.2 De gemeente Haarlemmermeer: schets van de organisatie en verande-
ringen hierin

VII.2.1 Wijzigingen in de organisatiestructuur

Hoewel sinds het begin van de jaren tachtig kleinere organisatiewijzigingen waren
doorgevoerd, was de gemeente Haarlemmermeer in hoofdlijn georganiseerd
volgens het zogenaamde secretarie-dienstenmodel. Eenvoudig gezegd vond in dat
model, dat in de jaren tachtig nog in vele Nederlandse gemeenten werd gehan-
teerd, de beleidsontwikkeling en -advisering in belangrijke mate plaats binnen de
gemeentesecretarie, terwijl uitvoerende activiteiten geconcentreerd werden in
enkele diensten (formeel: "tak van dienst"). Dat model leidde tot diverse proble-
men, zoals een slechte interne communicatie, competentiestrijd en inefficiëntie.120



met het secretarie-dienstenmodel. In de provinciale organisatie vervulde de griffie de rol,
die bij gemeenten traditioneel werd vervuld door de secretarie. De problemen die het
functioneren van het griffie-dienstenmodel in de jaren tachtig met zich bracht, komen in
hoofdlijnen overeen met die van het secretarie-dienstenmodel (zie ook hoofdstuk VIII).

       De vrij lange voorbereidingstijd kan wellicht mede worden verklaard uit het feit,121

dat in (de top van) het ambtelijk apparaat de houding soms nogal defensief was. Vooral
binnen de secretarie zou de animo voor het verlaten van het secretarie-dienstenmodel niet
steeds even groot zijn geweest. In gemeentelijke stukken rond de reorganisatie werd ook
met regelmaat gesteld, dat geen sprake was van een duidelijk tekort schieten van het
ambtelijk apparaat, of van organisatorische calamiteiten, terwijl bezuinigingsmotieven
evenmin een rol zouden spelen.

       Ter completering volgt hier een kort "sfeerbeeld", zoals dat werd geschetst door122

diverse tijdens het onderzoek geïnterviewde personen. Het politieke bestuur in Haarlem-
mermeer had in feite tot ver in de jaren tachtig een karakter, dat werd aangeduid als "dorp-
s". Het werk in de gemeenteraad werd door veel raadsleden (en soms ook wethouders) be-
schouwd als een nevenactiviteit, waarbij vooral reagerend werd opgetreden. Initiatieven
en de voorbereiding van voorstellen waren hoofdzakelijk afkomstig van het ambtelijk
apparaat. In de gemeenteraad vond weinig "politieke discussie" plaats. Zowel de raad als
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  Hoewel problemen veelal werden verhuld, functioneerde het secretarie-diensten-
model ook in de gemeente Haarlemmermeer vrij moeizaam in het midden van de
jaren tachtig. Wel werden min of meer ad hoc enkele organisatieveranderingen
doorgevoerd en werd in 1985 een formele start gemaakt met de ontwikkeling van
een organisatievisie op langere termijn. In 1988 leidde dat tot een raadsvoorstel
waarin in hoofdlijnen de nieuwe organisatiestructuur werd geschetst.  Deze121

organisatiestructuur werd per 1 januari 1991 ingevoerd, na een verdere uitwer-
king en concretisering door een externe organisatie-adviseur. Formele doelen
daarbij waren het vergroten van de efficiëntie, effectiviteit en klantgerichtheid van
de organisatie.
  Met de reorganisatie in 1991 ontstonden, naast een Brandweer- en Ambulance-
dienst, drie "vakdiensten" en een Bestuursdienst. De taken van de Bestuursdienst
lagen op het gebied van beleidscoördinatie, middelenbeleid en bestuursondersteu-
ning. De indeling van de organisatie in vijf diensten ging gepaard met een
beperkte mate van interne verzelfstandiging, die de vorm kreeg van zelfbeheer.
De politieke sturing zou zich moeten richten op hoofdlijnen, het ambtelijk
management zou moeten werken volgens het beginsel van "compleet manage-
ment" (oftewel "integraal management", waarbij het management bevoegdheden
en verantwoordelijkheden kreeg op vakinhoudelijk gebied en tevens ten aanzien
van het beheer van het desbetreffende organisatie-onderdeel, zoals personeelsza-
ken en financiën). Tevens diende onder meer de "aanhechting" van het ambtelijk
apparaat aan het politieke bestuur te worden versterkt. Eenvoudig gezegd hield dit
laatste in, dat het ambtelijk apparaat het politieke bestuur beter diende "aan te
voelen" en meer overeenkomstig de politieke wensen diende te handelen.122



het College van B en W hielden zich nauwelijks bezig met het ontwikkelen van beleidsvi-
sies. De raad concentreerde zich hoofdzakelijk op details omtrent de uitvoering en was
sterk gericht op het volgen van ambtelijke voorstellen. Lange tijd was sprake van
"afspiegelingscolleges" van B en W en vrij brede consensus bij de besluitvorming. Sinds
begin jaren negentig deden zich in de raad diverse grotere en kleinere conflicten en
meningsverschillen voor (die in enkele gevallen gepaard gingen met het aftreden van
wethouders). Ambtelijke leidinggevenden gaven tot circa 1985 à 1990 in sterke mate
invulling en richting aan het feitelijke bestuur. Volgens dit wellicht ruw geschetste beeld,
was het gemeentelijk apparaat tot circa 1990 in het algemeen hiërarchisch van opzet en
traditioneel qua werkwijze (weinig gericht op outputs), waarbij het nemen van initiatieven
en doorvoeren van veranderingen veelal niet werd gestimuleerd.

       Eind 1990/begin 1991, toen de decentrale administraties begonnen te functioneren,123

verhuisden dozen vol onverwerkte, soms jaren oude facturen zonder een behoorlijke
toelichting van het centrale naar het decentrale niveau, zo stelde een geïnterviewde.
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  Vrijwel meteen nadat de nieuwe organisatie van start was gegaan, ontstonden er
grote en vrij langdurige problemen. Deze problemen lagen enerzijds op het
gebied van de implementatie van de nieuwe bestuurs- en managementfilosofie
("integraal management") en anderzijds op financieel-economisch gebied.
  Verscheidene leidinggevenden hadden problemen met het "integraal managen"
van hun eenheid. Bovendien waren de taken van leidinggevenden en andere
medewerkers dikwijls onvoldoende duidelijk. Mede hierdoor deden zich in de
periode vanaf 1991 vele wisselingen voor onder leidinggevenden bij de gemeente
Haarlemmermeer.
  Daarnaast waren er problemen op financieel-economisch gebied. Zowel op
centraal als decentraal niveau bestond onduidelijkheid over de te verrichten taken.
Oorzaken waren onder meer de gebrekkige overdracht van de administratie van
centraal naar decentraal niveau, het vertrek van medewerkers, het werken met
relatief veel tijdelijke krachten in de periode voorafgaand aan de reorganisatie,
onvoldoende deskundigheid van de (decentrale) financieel-economische medewer-
kers en de matige interesse en kennis op financieel-economisch gebied van diverse
leidinggevenden binnen de diensten.  Bovendien werd gelijktijdig met de forme-123

le ingangsdatum van de reorganisatie een nieuw financieel-administratief systeem
ingevoerd, waarvan de invoering onvoldoende was voorbereid. Het gebrekkige
financiële beheer leidde niet alleen tot problemen in het functioneren van het
ambtelijk apparaat. Het was mede reden voor het deels gedwongen vertrek van
verschillende leidinggevende ambtenaren. De gemeenteraad dwong ook enkele
betrokken wethouders tot vertrek.
  Hoewel gegevens over de produktie van de diverse onderdelen van de gemeen-
telijke organisatie grotendeels ontbraken, gaven diverse betrokkenen aan dat
vanwege de grote problemen die na 1990 ontstonden, de efficiëntie van de totale
organisatie gedurende enkele jaren zeker niet toenam. In het algemeen verbeterde
het functioneren van de organisatie vanaf circa 1993 à 1994.
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  Intussen werd, na de komst van een nieuwe gemeentesecretaris, in 1992 gestart
met een discussie over de in de toekomst door de gemeente Haarlemmermeer uit
te voeren taken. In de kerntakendiscussie (ktd) die hieruit voortvloeide, werd als
uitgangspunt gehanteerd dat de gemeente zich veel minder zou moeten bezig-
houden met allerlei uitvoerende taken. Het politieke bestuur (College van B en W
en gemeenteraad) zou zich meer kunnen (en moeten) richten op het maken van
afwegingen en politieke keuzes, in plaats van op allerlei vraagstukken rond de
uitvoering van taken. De gemeenteraad zou duidelijke eisen en randvoorwaarden
moeten formuleren en dienen te toetsen, of de verlangde prestaties waren gereali-
seerd. Het politieke bestuur zou zich dus moeten bezighouden met de strategie en
de kerntaken van de organisatie. Door nieuwe beleidskwesties tijdig aan de orde
te stellen en hierover goed voorbereide besluiten te nemen, zou ook de belang-
stelling van de bevolking voor de politiek kunnen toenemen.
  Omdat inmiddels met het opstellen van jaarrekeningen uit voorgaande jaren was
gebleken dat de (vermeend sterke) financiële positie van Haarlemmermeer
aanzienlijk was verslechterd, moest de kerntakendiscussie daarnaast tot bezui-
nigingen leiden. Maar als eerste doel werd gezien het versterken van de politieke
besluitvorming en sturing en de "politieke efficiëntie" (dat wil zeggen, de
concentratie van de aandacht op het maken van afwegingen en politieke keuzes).
  Na vrij systematische ambtelijke analyses van de diverse taakvelden nam de
gemeenteraad in juli 1993 een besluit over de toekomstige wijze van uitvoering
van gemeentelijke activiteiten, waarbij werd besloten bepaalde taken extern te
verzelfstandigen of stop te zetten. Overigens kwam tijdens het onderzoek naar
voren, dat bij ambtelijke leidinggevenden op voorhand een voorkeur had bestaan
voor het "op afstand" plaatsen van wat werd gezien als uitvoerende taken.
  Volgens de plannen moest de uitvoering van de kerntakendiscussie eind 1995
zijn afgesloten; dat lukte in de praktijk niet geheel. Omdat de kerntakendiscussie
zou leiden tot een beperking van de door de gemeente uit te voeren taken en het
aantal gemeentelijke ambtenaren, werd ook een besparing mogelijk geacht op
"overheadkosten" (zoals huisvesting en het aantal bij personeelszaken, financiën
en algemene coördinatie en leidinggeven betrokken ambtenaren).
  Op grond van de eerste ervaringen na de reorganisatie van 1991 werd binnen de
ambtelijke top geconcludeerd, dat de slagvaardigheid en efficiëntie van de
gemeentelijke organisatie onvoldoende verbeterden. Om de efficiëntie werkelijk
te verhogen en te komen tot overheadkosten die pasten bij de nagestreefde, kleine-
re omvang van de organisatie, werd eind 1993 een discussie gestart over de verde-
re ontwikkeling van de organisatie. Een belangrijk element hierbij was ook de
wens om als gemeente te beschikken over kwalitatief goede werknemers.
  Behalve het feit dat de organisatie niet goed functioneerde, speelde bij het
starten van het Organisatie-Ontwikkelingstraject ook een andere overweging mee.
Het werd namelijk duidelijk, dat de door het rijk voorbereide herverdeling van de
uitkeringen uit het Gemeentefonds voor Haarlemmermeer zou leiden tot een



       Per 1 januari 1997 werden wijzigingen doorgevoerd in de regelgeving, op basis124

waarvan de uitkering wordt vastgesteld die gemeenten jaarlijks ontvangen uit het
Gemeentefonds (zie Ministerie van Binnenlandse Zaken, 1996). De nieuwe regels
betekenden voor de qua aantallen inwoners en woningen sterk groeiende gemeente Haar-
lemmermeer, dat de jaarlijkse uitkering ongeveer ƒ 125,- miljoen zou blijven bedragen.
Daarmee zou de uitkering op een termijn van enkele jaren per jaar circa ƒ 40,- miljoen
lager uitvallen, dan volgens de oude regels het geval zou zijn geweest.

       Daarbij kan worden opgemerkt dat verscheidene van deze leidinggevenden,125

vanwege de vrij frequente personeelswisselingen in de ambtelijke top, pas in de jaren na
1991 in dienst kwamen.
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sterke verslechtering van de financiële positie.  Met het Organisatie-Ontwikke-124

lingstraject (OO-traject) werd in feite een nieuwe reorganisatie gestart.
  Het OO-traject moest leiden tot een zo doelmatig mogelijke uitvoering van de
gemeentelijke kerntaken. De taken, opbouw en omvang van de organisatie-
eenheden en de personele bezetting werden opnieuw vastgesteld. In tegenstelling
tot de gang van zaken bij de reorganisatie van 1991, werd het OO-traject vooral
door leidinggevenden van de eigen organisatie uitgewerkt. Zo zouden plannen
goed kunnen aansluiten bij de praktijk en zouden veel ambtenaren betrokken
worden bij de ontwikkeling ervan. Omdat veel uitvoerende taken zouden worden
uitbesteed, moesten in het kader van het OO-traject onder meer veel werknemers
worden voorbereid op een "regie-functie" en het "opdrachtgeverschap".
  Tevens werd besloten vele ondersteunende activiteiten onder te brengen in de
per 1 januari 1996 gestarte Facilitaire Dienst. In elk geval gedurende een over-
gangsperiode tot 2001, zou ten aanzien van deze Facilitaire Dienst sprake zijn van
"gedwongen winkelnering". Het OO-traject ging in enkele gevallen gepaard met
een verschuiving van beleidstaken (en de betrokken werknemers) tussen organisa-
tie-onderdelen.
  Al werd soms een periode van enige rust in de organisatie gewenst geacht, bij de
tijdens het onderzoek geïnterviewde leidinggevenden leek in het algemeen steun
te bestaan voor de in de gemeentelijke organisatie doorgevoerde veranderingen.125

Enkele geïnterviewden gaven aan, dat op lager niveau in de organisatie soms nog
vrij veel weerstand bestond tegen de diverse veranderingen in de organisatie en
de gehanteerde werkwijzen.

VII.2.2 Veranderingen in het financieel-economisch management

Met de reorganisatie van 1991 werden bij de gemeente Haarlemmermeer verschei-
dene taken op financieel-economisch gebied gedecentraliseerd naar de intern
verzelfstandigde diensten. Vanwege onder meer een onvoldoende voorbereiding
van de decentralisatie, onvoldoende deskundigheid van de betrokken medewerkers
en de introductie van een nieuw en ontoereikend financieel-administratief sys-



       Zie het afzonderlijk verschenen, uitgebreide onderzoeksverslag voor een meer126

gedetailleerde rapportage over de ontwikkelingen in het financieel-economisch manage-
ment bij de gemeente Haarlemmermeer, de dienst Openbare Werken en Milieu, Beheer
Openbare Buitenruimte en de Openbare Bibliotheek. De analyse van de ontwikkelingen in
het financieel-economisch management is mede gebaseerd op het door A.T. Beuger en
S.H. van der Brug opgestelde stagerapport Financieel-economisch management in bewe-
ging - Veranderingen op het gebied van financieel-economisch management in samenhang
met de verzelfstandigingen van organisatie-onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer,
stagerapport Economische faculteit Rijksuniversiteit Groningen, Groningen, april 1996.

       Haarlemmermeer werkte in 1995 in de concernbegroting met 26 "beleidsvelden",127

die vervolgens in de dienstbegrotingen nader werden ingedeeld in ongeveer 80 "taakvel-
den" (die vervolgens binnen de diensten verder waren opgesplitst in "subtaakvelden").
Hierbij ging het om min of meer homogene beleidsterreinen (die direct konden worden
herleid tot de volgens de Comptabiliteitsvoorschriften van het rijk in de gemeentebegroting
te gebruiken indeling in functienummers). Zo werd in de begroting van de dienst OWM
voor 1995 het beleidsveld "milieu" (beleidsveld 20) opgedeeld in de taakvelden "riolering
en waterzuivering" en "milieubeheer" (volgens de Comptabiliteitsvoorschriften resp. de
functienummers 722 en 723). Deze twee taakvelden waren nog weer onderverdeeld in acht
subtaakvelden of "produkten" (rioleringen, kolken, gemalen, milieuvergunningen, onge-
diertebestrijding, e.d.; deze subtaakvelden sloten aan bij de in de Comptabiliteitsvoor-
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teem, deden zich na 1991 aanvankelijk grote problemen voor in de financieel-
economische sturing van de organisatie, zo werd al aangegeven.126

  Zowel voor wat betreft het aantal financieel-economische medewerkers als de
gemiddelde kwaliteit ervan, deden zich vooral in de periode 1991- 1993 op veel
plaatsen knelpunten voor. Medewerkers waren onvoldoende toegerust voor het
binnen de decentrale diensten op relatief zelfstandige wijze verrichten van een
breed scala aan financieel-economische taken. Vooral aanvankelijk was soms,
vanwege een ver doorgevoerde decentralisatie van de financieel-economische
functie naar de afzonderlijke sectoren binnen een dienst, sprake van een zeer
beperkte personeelsformatie in de decentrale financieel-economische afdelingen.
Dat bemoeilijkte ook de financieel-economische coördinatie binnen een dienst.
Met de reorganisatie van 1991 namen het aantal financieel-economische medewer-
kers en het gemiddelde salarisniveau ervan toe. Externe verzelfstandigingen en
het OO-traject leidden er vervolgens toe, dat het aantal financieel-economische
medewerkers weer daalde.
  De "gedwongen winkelnering" werd gehandhaafd. Het management van de
diensten kreeg vanaf 1993 wel meer financieel-economische bevoegdheden.
Aanvankelijk moest elke verschuiving tussen budgetten formeel nog plaatsvinden
via - en in de praktijk in elk geval gepaard gaan met - een begrotingswijziging
(tussentijds of bij de vaststelling van de jaarrekening). De directeuren van
diensten kregen vervolgens de bevoegdheid om tussen de subtaakvelden in de
begroting zelfstandig te schuiven met budgetten. Verschuivingen tussen de taak-
velden bleven goedkeuring door de gemeenteraad vereisen.  Budgethouders op127



schriften gehanteerde indeling in subfunctienummers).

       De planning- en controlcyclus bestaat uit elkaar opvolgende fasen, waarin diverse128

nota's en rapportages worden vervaardigd en behandeld, waarmee de financiële (en
eventueel ook de beleidsinhoudelijke) kant van de werkzaamheden van een organisatie
wordt gepland en bijgestuurd.
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het niveau van afdelings- en sectorhoofden, hadden in het algemeen de bevoegd-
heid binnen het subtaakveldniveau te schuiven tussen budgetten. Binnen bepaalde
grenzen was het de directeuren toegestaan te schuiven tussen personele en
materiële budgetten.
  In 1992 werd in de gemeentelijke nota Sterkte-zwakte analyse financiële functie
gemeente Haarlemmermeer gesignaleerd, dat de financieel-economische functie
binnen de gemeente niet in staat was om tijdig hanteerbare en juiste informatie te
leveren aan College van B en W, gemeenteraad en ambtelijk management. Het
werd dan ook nodig geacht daadwerkelijk te komen tot een goede planning- en
controlcyclus.  Vanaf 1992 werden diverse wijzigingen doorgevoerd in het bij128

de gemeente Haarlemmermeer gehanteerde financieel-economisch instrumenta-
rium. De planmatigheid en beheersbaarheid van vooral de financiële sturing
namen hierdoor toe. Zo verschenen voor de diensten afzonderlijke begrotingen en
rekeningen, naast de concernbegroting en -rekening.
  In 1993 werd de planning- en controlcyclus uitgebreid met tussentijdse rapporta-
ges. Deze rapportages werden overigens vooral gezien als een tijdrovende ver-
plichting. Naar het oordeel van betrokkenen bleek het nut ervan voor de sturing
van de eigen dienst beperkt te zijn. Bij enkele betrokkenen bestond de indruk, dat
er evenmin veel gebruik van werd gemaakt op concernniveau en door de politiek.
  Vanaf 1994 werden binnen de diensten werkplannen geïntroduceerd, die de basis
dienden te vormen voor de planning- en controlcyclus. In het algemeen werd in
de werkplannen aangegeven, welke middelen (arbeidsuren en overige middelen)
naar verwachting in het komende jaar beschikbaar zouden zijn en hoe deze
middelen verdeeld zouden worden over de subtaakvelden, respectievelijk de te
produceren produkten. Soms werd ook een indicatie gegeven van de te realiseren
produktie. 
  Ten tijde van het onderzoek werkten grote delen van de organisatie met (een
aanzet tot) een produktbegroting, die voor 1997 algemeen zou worden ingevoerd.
Van werkelijke berekening van kostprijzen was nog nauwelijks sprake. Enkele
direct betrokkenen gaven ook aan dat het weinig zin zou hebben voor alle ge-
meentelijke produkten kostprijzen te berekenen. Veel produkten zouden daarvoor
bijvoorbeeld onvoldoende concreet en te moeilijk meetbaar zijn. Vooral voor
beleidsmatige sectoren met weinig concrete activiteiten werd het minder zinvol
geacht veel aandacht te schenken aan produkten en prestaties.
  Om de zelfstandige positie te benadrukken werden per dienst bedrijfsreserves
ingevoerd, waarmee jaarlijks de door de dienst "te beïnvloeden resultaten"
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konden worden verrekend. Door zo'n in omvang beperkte financiële buffer in te
stellen, werden de gevolgen van efficiënt of inefficiënt handelen, in elk geval ten
dele, direct zichtbaar binnen een dienst, omdat ze niet meer volledig werden
opgenomen in de algemene middelen van de gemeente.
  Samenvattend kan worden gesteld, dat in Haarlemmermeer diverse initiatieven
werden genomen ter versterking van de financieel-economisch sturing en beheer-
sing. De nadruk lag vooral bij de financiële beheersing van de organisatie, waar-
schijnlijk mede vanwege de vrij moeilijke financiële positie waarin Haarlemmer-
meer verkeerde. Voor produkten en prestaties bestond formeel weliswaar aanzien-
lijke aandacht, maar bij sommige betrokkenen was het enthousiasme voor bijvoor-
beeld produktbegrotingen gering. Ook het feitelijke gebruik van de opgestelde
rapportages was beperkt.
  Opgemerkt kan nog worden, dat de aandacht voor de kwaliteit van de gemeen-
telijke dienstverlening vanaf circa 1994 à 1995 toenam. Zo werden bij sommige
organisatie-onderdelen regelingen ingevoerd om de aantallen klachten van burgers
formeel te registreren. In enquêtes onder burgers (zogenaamde Omnibuson-
derzoeken) werd regelmatig gevraagd naar een oordeel over bepaalde gemeentelij-
ke activiteiten. Hoewel niet direct samenhangend met de financieel-economische
sturing, kan er daarnaast op worden gewezen, dat over 1995 voor het eerst een
sociaal jaarverslag verscheen, terwijl werd begonnen met het ontwikkelen van
instrumenten om de personeelsinzet beter te sturen (aan te duiden als "planning en
control op personeelsgebied").

VII.2.3 Ter afsluiting

In deze paragraaf werd een beknopte schets gegeven van enkele algemene ontwik-
kelingen bij de gemeente Haarlemmermeer. In de volgende paragrafen komen
achtereenvolgens de verzelfstandigingen aan de orde van de dienst Openbare
Werken en Milieu, het Beheer Openbare Buitenruimte en de Openbare Biblio-
theek.

VII.3 De interne verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu

VII.3.1 Inleiding

Eén van de diensten die werd gevormd bij de reorganisatie van de gemeente
Haarlemmermeer in 1991, was de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM).
Vóór 1991 bestond er al een dienst Openbare Werken (OW). Het belangrijkste
verschil in de taken van OWM en OW betrof de toevoeging van diverse milieu-
activiteiten aan de dienst OWM. De taken op milieugebied werden per 1 januari
1996 overgeheveld naar een ander onderdeel van de gemeentelijke organisatie,
waarbij de naam van de dienst OWM weer veranderde in Openbare Werken
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(OW). In deze paragraaf wordt de aandacht vooral gericht op de interne
verzelfstandiging van OWM in 1991 en de effecten ervan. De interne verzelf-
standiging van OWM zou aangeduid kunnen worden als een (gematigde) vorm
van zelfbeheer.
  Er is gekozen voor onderzoek bij de dienst OWM, omdat het hier ging om een
organisatie-onderdeel met relatief veel concrete en goed meetbare activiteiten en
produkten. Daardoor zou het wellicht mogelijk zijn, een beeld te krijgen van de
effecten van de reorganisatie op bijvoorbeeld de efficiëntie. Daarnaast speelde bij
de keuze voor OWM mee dat enkele onderdelen van deze dienst extern werden
verzelfstandigd, waaronder het Beheer Openbare Buitenruimte, dat in paragraaf
VII.4 aan de orde komt. Door onderzoek bij OWM zou het mogelijk zijn, een
beeld te verkrijgen van het Beheer Openbare Buitenruimte in verschillende stadia
van verzelfstandiging.
  In paragraaf VII.3.2 komen de activiteiten, het functioneren en de verzelfstan-
diging van OWM aan de orde. In paragraaf VII.3.3 wordt ingegaan op de
gevolgen van de interne verzelfstandiging op de produktie, het personeelsbestand,
de kosten en de efficiëntie van OWM. In paragraaf VII.3.4 worden de verande-
ringen in het financieel-economisch management van OWM geschetst. Deze
veranderingen komen uiteraard voor een deel overeen met de veranderingen in
het financieel-economisch management binnen de gehele gemeentelijke organisati-
e, waarvan de dienst OWM na 1991 deel bleef uitmaken. In paragraaf VII.3.5
worden de ontwikkelingen bij OWM geplaatst tegenover de in hoofdstuk III op
basis van de neo-institutionele economische theorie ontwikkelde stellingen en
hypothesen.

VII.3.2 Het ontstaan, de activiteiten en het functioneren van OWM

In 1987 werd een reorganisatie van de dienst OW afgesloten, waarmee de
organisatiestructuur tot 1991 werd vastgelegd. Met de reorganisatie van 1986/
1987 werd onder meer een versterking van het algemene management van de
dienst beoogd, waarbij het managementteam vooral een coördinerende taak diende
te vervullen. Het College van B en W wilde met de reorganisatie van OW van
1986/1987 geleidelijk komen tot een zekere mate van zelfbeheer. Mede met het
oog daarop werd de functie van controller (annex bedrijfseconomisch adjunct-
directeur) gecreëerd.
  In de praktijk namen de efficiëntie en effectiviteit van OW niet of vrijwel niet
toe na de reorganisatie van 1986/1987. Door het ontbreken van een goede
planning, vond binnen de dienst ook geen toetsing van de gerealiseerde output
plaats. De dienst functioneerde intern nogal bureaucratisch, terwijl er ten opzichte
van de secretarie soms sprake bleef van "dubbel werk". De managers van de
hoofdafdelingen waarin OW was opgesplitst, richtten zich hoofdzakelijk op hun
eigen sectorbelangen; er was weinig aandacht voor algemene dienstbelangen.
Afdelingen bleven sterk autonoom functioneren. De onderlinge communicatie



       Vanwege de in het kader van de kerntakendiscussie voorgenomen externe verzelf-129

standigingen, werden vanaf 1993/1994 bij vertrek van werknemers diverse tot de formatie
behorende plaatsen niet meer vervuld, of vervuld door tijdelijke krachten.
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tussen leidinggevenden verslechterde na de reorganisatie. In sommige gevallen
raakten de interne verhoudingen vertroebeld.
  Mede door de gebrekkige sturing en een toenemende werkdruk, vooral op lager
niveau in de organisatie, verslechterde de werksfeer binnen de dienst. Vanuit het
College van B en W werd niet gereageerd op signalen die vanuit de dienst, onder
meer door de medezeggenschapscommissie, werden gegeven over de problemati-
sche gang van zaken. Overigens bleef de dienst naar buiten toe - in elk geval op
het oog - redelijk functioneren, onder meer doordat veel van de uitvoerende
werkzaamheden werden uitbesteed aan particuliere bedrijven. 
  De dienst OW telde in 1990 in totaal circa 275 formatieplaatsen. In de periode
1991-1995 schommelde dit aantal bij OWM tussen de 360 tot 380.129

  Met de reorganisatie van 1991 werden beleidsmatige milieutaken (afvalstoffen-
en overig milieubeleid, e.d.) toegevoegd aan de dienst Openbare Werken en zo
ontstond de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM). De dienst werd opge-
deeld in vier sectoren, die waren onderverdeeld in afdelingen. Daarnaast kende
OWM drie stafafdelingen.
  Elke sector had een eigen bedrijfsbureau, waar diverse financieel-economische
activiteiten werden verricht, met name op het gebied van het financiële beheer.
Het ging om activiteiten als het budgetbeheer, voeren van de administratie,
opstellen van financieel-economische rapportages en leveren van bijdragen aan de
opstelling van de begroting. De stafafdeling Financieel Economische Zaken en
Control droeg onder meer de zorg voor coördinatie en afstemming tussen de
sectoren binnen de dienst, interne controle, het opstellen van begrotingen, tussen-
tijdse rapportages en jaarrekeningen voor de gehele dienst, kasbeheer en het
opstellen van raadsvoorstellen.
  Afgezien van de beleidsmatige taken op milieugebied die in 1991 werden
toegevoegd, bleef OWM vooral gericht op uitvoerende werkzaamheden. Bij deze
taken ging het om onder meer beheer en aanleg van groenvoorzieningen, water-
en wegenbouw, gronduitgifte, onderhoud en beheer van gemeentelijke gebouwen
en voertuigen, reiniging (straatvegen, huisvuil ophalen, e.d.), uitwerking van
plannen voor de aanleg van wegen en woonwijken, landmeten en beheer van
gemeentelijke eigendommen. Een groot deel van deze uitvoerende activiteiten
werd uitbesteed aan externe bedrijven, waarbij de rol van OWM zich beperkte tot
de voorbereiding en het houden van toezicht op de uitvoering. Het totale begrote
budget van OWM bedroeg voor 1995 bijna ƒ 122 miljoen (waarvan ruim ƒ 68
afkomstig was uit de algemene middelen van de gemeente Haarlemmermeer;
daarnaast waren er inkomsten uit bijvoorbeeld leges, parkeermeters, bijdragen
van derden en subsidies van rijk en provincie voor bepaalde projecten). De appa-



       In een pps werken een overheidsorganisatie en een particuliere organisatie op een130

bepaald gebied samen. Zie voor de pps openbare buitenruimte paragraaf VII.4.

       Hoewel de naamgeving (en taken) na 1990 enkele keren enigszins veranderden,131

wordt hier voor de dienst OWM verder steeds gesproken over de afdeling Financieel-
Economische Zaken (FEZ). Met de "centrale afdeling Financiën" worden de financieel-
economische activiteiten op het niveau van de secretarie/het concern aangeduid.

       Hiervan waren er per 1 januari 1996 circa 160 daadwerkelijk bezet.132
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raatskosten van OWM, dat wil zeggen de binnen OWM zelf gemaakte kosten,
bedroegen in 1995 ruim ƒ 37 miljoen (zie ook bijlage VII.B).
  De kerntakendiscussie betekende voor OWM onder meer, dat verschillende
taken extern werden verzelfstandigd. Ten tijde van het onderzoek werden enkele
relatief omvangrijke externe verzelfstandigingen voorbereid, te weten die van de
reiniging (huisvuil ophalen) en het Beheer Openbare Buitenruimte. Met deze twee
verzelfstandigingen waren in totaal circa 160 volledige arbeidsplaatsen (fte)
gemoeid. De medewerkers en het materieel op het gebied van het beheer openbare
buitenruimte, waarop in paragraaf VII.4 nader wordt ingegaan, zouden met de
door hen verrichte werkzaamheden worden ondergebracht in een zogenaamde
publiek private samenwerkingsorganisatie (pps).130

  Ook het Organisatie-Ontwikkelingstraject (OO-traject) had consequenties voor
OWM. Per 1 januari 1996 vielen de beleidsmatige taken op milieugebied weg. De
samenvoeging van de bedrijfsbureaus en de afdeling Financieel-Economische
Zaken en Control kan ook worden gezien als een onderdeel van het OO-traject.131

Dat geldt eveneens voor de in het najaar van 1995 ontwikkelde plannen omtrent
de toekomstige rol van de stafsector Financieel-Economische Zaken.
  Het OO-traject betekende dat de door externe verzelfstandigingen en het
vervallen van de milieutaken sterk in omvang krimpende dienst OWM per 1
januari 1996 werd ingedeeld in een drietal nieuwe sectoren, waarbij de naam van
de dienst weer veranderde in Openbare Werken (OW). Exclusief de volgens de
(bijgestelde) plannen alsnog extern te verzelfstandigen activiteiten, zoals Beheer
Openbare Buitenruimte en de reiniging, bedroeg het aantal fte bij de dienst OW
begin 1996 bijna 200.132

  De reorganisatie van 1991 ging in de gehele gemeente Haarlemmermeer gepaard
met moeilijkheden in het algemene functioneren van de organisatie en in het
bijzonder bij het financiële beheer. In vergelijking tot de rest van de gemeentelij-
ke organisatie waren de problemen bij OWM veelal extra groot, aldus diverse
geïnterviewden. Daarbij ging het om zowel het algemene functioneren van de
dienst, als om het financieel-economische beheer.
  De met de reorganisatie van 1991 beoogde vergroting van de zelfstandigheid en
het initiatief van ambtelijke medewerkers, kwamen binnen OWM nauwelijks van
de grond. De sturing van de dienst bleef sterk hiërarchisch van aard. Ook vanaf
1991 was bij OWM veelal geen sprake van planmatig handelen en goed inzicht in
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de te beheren arealen en te verrichten werkzaamheden. Vooral onderhoudswerk
werd dikwijls min of meer op ad hoc-basis verricht, vooral voorzover het ging om
de "grijze infrastructuur", zoals wegen en fietspaden. Tot 1995 werd niet formeel
gerapporteerd over de ontwikkeling van de gerealiseerde produktie; gegevens
hierover ontbraken ook grotendeels. Registratie van de besteding van arbeidsuren
("tijdschrijven") diende slechts ter bepaling van de aantallen "produktieve uren".
De gegevens werden niet in verband gebracht met de activiteiten en produktie.
  Tussen het College van B en W en OWM werden nauwelijks zakelijke afspraken
gemaakt omtrent het beheer van de dienst en nog minder over de te realiseren
prestaties. De "afrekening" van het management van OWM beperkte zich in het
algemeen tot de vraag, of de beschikbare budgetten niet waren overschreden.
Mede in verband met de voorbereiding van een eerste produktbegroting voor
1996, nam vanaf 1995 de aandacht voor de prestaties van OWM toe.
  De financiële beheersing van de organisatie leverde vanaf 1991 problemen op
(de administratie werd niet goed bijgehouden, er was bij de leiding onvoldoende
interesse in en informatie over financieel-economisch zaken, e.d.). Het gebrek-
kige financiële beheer was mede een gevolg van het op sectorniveau verrichten
van diverse beheersactiviteiten, waarbij elke sector de administratie gedeeltelijk
naar eigen inzicht had ingericht. De onderlinge afstemming binnen de dienst en
de consolidatie van gegevens gingen daardoor regelmatig gepaard met problemen.
De financieel-economische informatievoorziening binnen de dienst was zwak
ontwikkeld. Er bestond in de periode 1991-1994 nauwelijks aandacht voor
bijvoorbeeld kostenbewaking per produkt of project en nacalculatie van projecten.
  Veel van de budgethouders binnen OWM hadden weinig kennis van en interesse
in financiële zaken, terwijl de kwaliteit van de financieel-economische medewer-
kers binnen de dienst in diverse gevallen tekort schoot. Ook de algemene leiding
en coördinatie van de dienst bleven vrij zwak, mede door enkele directiewisse-
lingen. Managers richtten zich vooral op de eigen sectorbelangen. De problemen
met het financiële beheer van OWM hadden personele consequenties voor enkele
leidinggevende ambtenaren en een wethouder.
  In het kader van het OO-traject werden nieuwe initiatieven genomen om het
functioneren van OWM te verbeteren. In 1996 werden diverse algemene en
financieel-economische leidinggevenden aangesteld. Ter versterking van het
beheer werden per 1 januari 1995 de bedrijfsbureaus en de stafafdeling Financieel
Economische Zaken en Control samengevoegd tot één stafafdeling Financieel-
Economische Zaken (FEZ).
  Daarnaast werd verbetering van de kwaliteit van medewerkers nodig gevonden,
binnen de gehele dienst, maar met name binnen FEZ. Daarbij werden "algemene
en sociale vaardigheden" van groot belang geacht, zoals een klantgerichte en
zakelijke houding, stelling durven nemen en actief meedenken met de interne
afnemers van de FEZ-produkten. In hoeverre de initiatieven in het kader van het
OO-traject werkelijk zouden leiden tot het verwachte, betere functioneren van
OWM, kon ten tijde van het onderzoek nog niet worden vastgesteld. 
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  Het is van belang er hier op te wijzen, dat ondanks allerlei coördinatie- en
sturingsproblemen binnen de dienst als geheel, de output van diverse onderdelen
van OWM ook in de periode vanaf 1991 min of meer op peil bleef. Bij bijvoor-
beeld de milieu-activiteiten kwamen ook geen grote problemen naar voren. Wel
werd geconstateerd dat OWM weinig efficiënt werkte en dat veel externe deskun-
digen en interim-medewerkers moesten worden ingeschakeld, waardoor de kosten
van de organisatie relatief hoog waren.

VII.3.3 Ontwikkelingen in personeelsbestand, produktie en kosten in de
periode 1990-1995

VII.3.3.1 Inleiding

Met de reorganisatie van 1991 en ook met het OO-traject, werd een verhoging
van de efficiëntie van de gemeentelijke organisatie beoogd. In deze paragraaf
wordt, voorzover mogelijk op basis van de beschikbare gegevens, een nader beeld
geschetst van de ontwikkeling van de efficiëntie van OWM. Daarbij kan worden
opgemerkt, dat voor het onderzoek nauwelijks gegevens beschikbaar waren over
de produktie van OWM.
  In de paragrafen VII.3.4.2 t/m VII.3.4.4 komen achtereenvolgens de ontwik-
keling van de produktie, de personeels- en overige kosten en de verhouding tussen
de aantallen directe en indirecte medewerkers aan de orde. Deze ontwikkelingen
worden in paragraaf VII.3.4.6 samengevat en afgesloten met enkele conclusies.

VII.3.3.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Bij de dienst OWM werd tot en met 1994 nauwelijks gerapporteerd over de
verrichte activiteiten en de gerealiseerde produktie, zo kwam al naar voren.
Wellicht werden op lager niveau in de organisatie op eigen initiatief bepaalde
gegevens verzameld, maar deze bereikten in het algemeen niet in de vorm van
reguliere rapportages het centrale niveau en de directie van OWM.



       Ook de gegevens over 1995 en in de als proef opgestelde produktbegroting voor133

1996, waren nog verre van compleet. De tijdens het onderzoek in voorbereiding zijnde
produktbegroting voor 1997, zou wellicht meer informatie gaan bevatten over de te
realiseren produkten en prestaties. Voorzover te overzien, zouden in die begroting
nauwelijks prestatiegegevens over voorgaande jaren worden vermeld.
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Tabel VII.1 Globale aanduiding van arealen en activiteiten van de
dienst OWM; 1995

voorziening/activiteit meeteenheid aantal

verharde wegen en fietspaden   m² 3,7 miljoen

  waarvan: asfalt rijbanen   m² 1,85 miljoen

riolering   km 400

verharde voetpaden   m² 1,4 miljoen

beweegbare bruggen   stuks 8

lichtmasten/straatverlichting   stuks 22.000

grasvelden/plantsoen   m² 2,01 miljoen

bomen   stuks 40.200

wegbermen   m² 1 miljoen

aanvragen vergunning geluidshinder   stuks 70

aanvragen Afvalstoffenverordening   stuks 130

aanvragen bouwvergunning   stuks 1.390

aanvragen vergunning Wet milieubeheer   stuks 175

inzameling huisvuil   tonnen onbekend
Bron: stafsector FEZ dienst OW; Begroting 1996 Dienst Openbare Werken en Milieu

Tijdens het onderzoek bleek dat het niet mogelijk was zinvolle gegevens te
verkrijgen over de jaren vóór 1995. Tabel VII.1 bevat enkele gegevens die een
indruk geven van de te onderhouden arealen en de activiteiten van OWM in 1995.
Omdat het in tabel VII.1 slechts gaat om gegevens voor één jaar, verschaffen deze
gegevens geen inzicht in de ontwikkeling van de produktie in de loop van de
tijd.133

  Welke werkzaamheden de OW in 1995 precies verrichte ten aanzien van de
diverse in tabel VII.1 genoemde voorzieningen, zoals wegen, bruggen en grasvel-
den, was bij de dienst niet bekend. Duidelijk zal echter zijn, dat bijvoorbeeld niet
elk jaar aan elke m² in beheer zijnd wegdek ook daadwerkelijk onderhoudswerk
werd verricht.
  Nader overleg met enkele betrokkenen leidde er ook niet toe dat bruikbare,
concrete gegevens beschikbaar kwamen over de produktie-ontwikkeling, of



       Omdat het ging om mondelinge informatie zouden, wellicht meer dan bij in134

rapportages vastgelegde informatie, subjectieve elementen een rol kunnen spelen.
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onderdelen van de produktie. Wel waren er enkele aanwijzingen omtrent de
activiteiten en produktie van meer kwalitatieve of indirecte aard. In diverse inter-
views werd door betrokkenen aangegeven, dat de economische efficiëntie van
OWM sinds 1991 zeker niet was toegenomen. Mede gezien de langdurige proble-
men bij OWM, achtten enkele geïnterviewden enige daling van de efficiëntie
waarschijnlijk. In het algemeen deed zich in de beschouwde periode op de diverse
werkterreinen van OWM geen structurele, sterke groei voor. De terugval in
opdrachten voor OWM in 1993 (vanwege een daling in de werkzaamheden voor
het Grondbedrijf van de gemeente) en de ermee verbonden problemen met de
dekking van de (indirecte) kosten van de dienst, duiden op tenminste een tijdelijke
daling van de produktie.
  Dergelijke mondelinge, kwalitatieve en indirecte informatie, zou in feite slechts
gehanteerd moeten worden als aanvulling van het op basis van cijfermatige
informatie verkregen beeld.  Bij gebrek aan concrete gegevens over de134

produktie-ontwikkeling moet hier worden volstaan met deze informatie, die leidt
tot de voorzichtige conclusie, dat de produktie-omvang van OWM in de periode
1991-1995 ongeveer gelijkbleef, of misschien licht daalde.

VII.3.3.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Zoals al werd aangegeven, kwam de dienst OWM qua taken en formatieplaatsen
niet overeen met de tot 1991 (en vanaf 1996) bestaande dienst OW. De gegevens
voor de dienst OW blijven hier dan ook buiten beschouwing.
  Het aantal formatieplaatsen van OWM nam, uitgedrukt in volledige arbeids-
plaatsen (fte's), toe van 296 in 1991 tot 401 in 1994, om vervolgens ten gevolge
van onder meer bezuinigingen en het OO-traject te dalen tot 373 in 1995 (begro-
tingsgegevens). Omdat de gegevens voor 1991 nog niet alle medewerkers en taken
omvatten die terechtkwamen bij de nieuwe dienst OWM, was de werkelijke groei
in de periode 1991-1994 minder groot dan wordt gesuggereerd door deze gege-
vens omtrent de fte's. Vanwege de kerntakendiscussie werden vooral vanaf 1993
verscheidene vrijkomende formatieplaatsen niet opnieuw bezet, of slechts op tijde-
lijke basis vervuld (zie ook de post "personeel van derden" in tabel VII.2).
  In tabel VII.2 wordt een overzicht gegeven van de ontwikkeling van de appa-
raatskosten van OWM in de periode 1991-1995. De jaarlijkse, nominale bedragen
zijn daarbij herberekend op basis van het prijspeil voor 1991. De oorspronkelijke,
nominale bedragen zijn vermeld in bijlage VII.B, tabel  VII.B.1. De totale
apparaatskosten van OWM namen toe van ƒ 26,6 miljoen in 1991 tot ƒ 34,8



       De nominale kostenbedragen, zoals vermeld in bijlage VII.B, zijn omgerekend tot135

reële bedragen op basis van het prijspeil 1991=100. Bij deze omrekening is weer gebruik
gemaakt van twee indexcijfers van het CBS, te weten het prijsindexcijfer voor de materiële
overheidsconsumptie - onderdeel algemeen bestuur en het indexcijfer voor de ontwikkeling
van de regelings- of cao-lonen per week/maand in de sector overheid - onderdeel openbaar
bestuur, etc. Na herberekening ontstond op basis van 1991=100 de volgende reeks voor
het prijsindexcijfer materiële overheidsconsumptie: 1991=100; 1992=101,8; 1993=1-
03,8; 1994=105,4; 1995= 108,4. Op basis van 1991=100 werd de reeks indexcijfers
voor de loonontwikkeling: 1991=100; 1992=103,0; 1993=105,9; 1994=106,5;
1995=107,7. De indexcijfers voor de loonontwikkeling zijn gehanteerd bij de herbereke-
ning van de post "salarissen en sociale lasten", terwijl de overige kostensoorten (incl.
personeel van derden) zijn herberekend op basis van het indexcijfer voor de materiële
overheidsconsumptie.
  De in tabel VII.2 gegeven bedragen hebben een enigszins globaal karakter, omdat in
werkelijkheid de loon- en prijsontwikkeling per produkt en per deelsector binnen de
overheid iets uiteenloopt (vooral sinds de introductie van loononderhandelingen per
deelsector binnen de overheid, in 1993, konden bijvoorbeeld enige verschillen optreden
in de sectorale loonontwikkelingen). Daarnaast moet erop worden gewezen, dat in de hier
gepresenteerde indexcijfers geen rekening is gehouden met incidentele loonontwikkelin-
gen, zoals jaarlijkse periodieken. Zou rekening worden gehouden met een jaarlijkse
incidentele loonstijging van 0,75%, dan bedroeg de ontwikkeling van het gecombineerde
indexcijfer voor de algemene loonontwikkeling volgens het CBS en de incidentele loonstij-
ging: 1991= 100; 1992 = 103,8; 1993 = 107,4; 1994 = 108,8; 1995 = 110,8.
  De 0,75% is gebaseerd op de jaarlijkse financiële ruimte die ministeries kregen voor de
incidentele loonontwikkeling. Voor provincies en gemeenten maakte de vergoeding
voor incidentele loonstijgingen sinds 1995 deel uit van de totale (toename van de) uitkering
uit het Provincie- of Gemeentefonds. Hoewel het precieze percentage per gemeen-
te/provincie niet zonder meer is te bepalen, lag in de praktijk de vergoeding die via
Provincie- en Gemeentefonds werd gegeven voor incidentele loonstijgingen, waarschijnlijk
al sinds 1992 onder de 0,75% per jaar. Incidentele loonstijgingen die de door het rijk
gegeven jaarlijkse vergoeding te boven gingen, kwamen volledig voor rekening van de
desbetreffende ministeries, provincies en gemeenten. Dat leidde bijvoorbeeld tot een
toename van de (reële) personeelskosten in het totale budget van de betreffende instanties.
Eventueel konden de niet door het rijk vergoede incidentele loonstijgingen worden
opgevangen door bijvoorbeeld een toename van de inkomsten uit andere bronnen, of
verhoging van de efficiëntie en/of inkrimping van de personeelsformatie. Zie ook voetnoot
103.
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miljoen in 1995 (alle bedragen op basis van prijspeil 1991 = 100; rekeninggege-
vens).135
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Tabel VII.2 Ontwikkeling in enkele kostencategorieën en totale appa-
raatskosten bij de dienst OWM in de periode 1991-1995; op
basis prijspeil 1991; alle bedragen x ƒ 1 miljoen*)

1991 1992 1993 1994 1995

salarissen en sociale lasten 19,7 21,3 23,3 22,7 22,6

personeel van derden  0,8  0,7  0,7  3,0  5,0

- totaal interne en externe personeelskosten**) 20,5 22,0 24,0 25,7 27,6

rente en afschrijving  2,1  2,3  2,4  2,4  2,1

energie  0,2  0,3  0,2  0,3  0,2

duurzame goederen  0,0  0,0  0,0  0,0  0,4

overige goederen en diensten  3,8  4,1  3,6  6,1  4,4

overige vermogensoverdrachten  0  0  0,1  0  0

- totaal apparaatskosten 26,6 28,7 30,3 34,5 34,8
Bron: administratie dienst OWM/OW gemeente Haarlemmermeer
*) Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de economische kostencategorieën reserveringen,

interne verrekeningen en verrekeningen tussen diensten hier buiten beschouwing blijven.
**) Kosten van externe adviseurs, e.d., zijn opgenomen onder de post overige goederen en

diensten.

Uit de in tabel VII.2 vermelde gegevens blijkt, dat de totale apparaatskosten van
de dienst OWM in de periode 1991-1995 reëel gezien stegen met ruim 30%.
Daarbij moet erop worden gewezen dat vooral in 1994 en 1995 veel, relatief
dure, uitzendkrachten werden aangetrokken, waarmee vrijgevallen formatie-
plaatsen tijdelijk werden vervuld (zie de post personeel van derden in tabel
VII.2). Als voor 1994 en 1995 wordt uitgegaan van bedragen voor personeel van
derden die overeenkomen met die voor de jaren 1991-1993, dan waren de totale
apparaatskosten in 1995 toch bijna 15% hoger dan in 1991.
  In de totale materiële uitgavenposten deden zich van jaar tot jaar schommelingen
voor, maar van een consequente stijging was geen sprake. De post overige
goederen en diensten omvatte sterk uiteenlopende kostencategorieën, zoals
kantoorbehoeften, kosten van onderhoud van gebouwen, vergoedingen van reis-
en studiekosten en de kosten van accountants en andere externe adviseurs (incl.
interim-management). De kosten van bijvoorbeeld interim management en andere
externe adviseurs lagen in 1994 op een relatief hoog niveau, te weten ruim ƒ 2,1
miljoen, waarvan een klein deel voortvloeide uit reguliere accountantscontrole.
Daarnaast lagen in 1994 en 1995 ook de vergoedingen van studiekosten op een
relatief hoog niveau, namelijk meer dan ƒ 500.000,-. Deze kosten hingen mede
samen met het streven het functioneren van OWM te verbeteren (inclusief de
kosten van de in het kader van het Organisatie-Ontwikkelingstraject ondernomen
activiteiten ter verbetering van het functioneren).



       Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat bijvoorbeeld de arealen aan straten,136

plantsoenen, woningen en andere gebouwen in een groeiende gemeente als Haarlemmer-
meer van jaar tot jaar toenamen, wat kan hebben geleid tot een geleidelijke, structurele
toename in apparaatskosten in verband met bijvoorbeeld onderhoud van straten en
plantsoenen.

       Uitgaande van de algemene, door het CBS berekende salarisstijging plus 0,75%137

incidenteel per jaar, bedroeg voor 1995 het indexcijfer voor de loonontwikkeling 110,8
(1991 = 100). Op basis van dat indexcijfer zouden de reële salarissen en sociale lasten in
1995 circa ƒ 22,0 miljoen hebben bedragen (in plaats van de in tabel VII.2 vermelde
ƒ 22,6 miljoen). De totale apparaatskosten voor 1995 kwamen daarmee dan op ongeveer
ƒ 34,2 miljoen. Een dergelijke correctie leidt niet tot een wezenlijk ander beeld van de
kostenontwikkeling bij de dienst OWM/OW.
  Opgemerkt kan nog worden dat, voorzover vast te stellen, gemiddeld genomen in de
periode 1991-1995 de werkelijke incidentele salarisverhoging bij de gemeente Haarlem-
mermeer gemiddeld ruim boven de 1,5% per jaar lag. Het verschil tussen de feitelijke
stijging en de 0,75% blijft hier buiten beschouwing, omdat het hiermee gemoeide bedrag
niet (meer) werd vergoed via bijvoorbeeld de uitkering uit het Gemeentefonds en dus
terugverdiend had moeten worden via een hogere arbeidsproduktiviteit. Voorzover
dat niet het geval was, ging de hogere loonstijging ten koste van de efficiëntie.
  In hoeverre de ontwikkeling van de post incidenteel beheersbaar was voor het manage-
ment van een bepaalde organisatie-eenheid, staat niet vast. Uiteindelijk bestond vooral op
centraal (politiek) niveau de mogelijkheid om de ruimte (en het beleid) voor incidentele
loonstijgingen te beïnvloeden. Vastgesteld kan worden dat een incidentele loonstijging die
de 0,75% te boven ging, het effect teniet kon doen van bijvoorbeeld de binnen een
bepaalde dienst gerealiseerde personeelsreductie en/of stijging van de produktiviteit.

184

  Ter bepaling van de ontwikkeling van de efficiëntie van de dienst OWM, zouden
de apparaatskosten in tabel VII.2 gerelateerd moeten worden aan gegevens
omtrent de ontwikkeling van de produktie. Op basis van de oordelen van enkele
betrokkenen werd voorzichtig geconcludeerd, dat de produktie waarschijnlijk
ongeveer gelijkbleef, of misschien licht daalde. De apparaatskosten van OWM
namen in de periode 1991-1995 waarschijnlijk flink toe, ook als rekening wordt
gehouden met het incidentele karakter van sommige kostenposten.  Dit beeld136

verandert niet wezenlijk, als de nominale jaarlijkse salarissen en sociale lasten
worden herberekend op basis van de algemene jaarlijkse salarisstijging plus
0,75% incidenteel.  Hoewel het niet mogelijk is een concreet beeld te bepalen,137

duiden de ongeveer gelijkblijvende produktie en de toename in de apparaatskosten
op een daling van de efficiëntie van OWM in de periode 1991-1995. Gezien de
beperkte gegevens kan deze conclusie uiteraard slechts met grote voorzichtigheid
worden gepresenteerd.
  Gezien het ontbreken van produktiegegevens, zijn ook geen duidelijke uit-
spraken te doen omtrent de ontwikkeling van de arbeidsproduktiviteit bij OWM.
Wel kan worden vastgesteld, dat de personeelskosten toenamen in de periode
1991-1995. Ervan uitgaande dat de produktie ongeveer gelijk bleef, kan worden



       Als produktieve uren werden gezien de uren dat een medewerker aanwezig was en138

die dus besteed konden worden aan diverse werkzaamheden (de niet-produktieve uren
omvatten afwezigheid wegens vakantie, ziekte, e.d.). De produktieve uren werden vervol-
gens onderverdeeld in direct en indirect produktieve uren.

       Bij het begrote percentage indirecte uren van 24,5 waren het ophalen van huisvuil139

en het beheer openbare buitenruimte al niet meer beschouwd als onderdelen van OWM.
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vermoed dat de arbeidsproduktiviteit bij OWM terugliep in de periode 1991-
1995.

VII.3.3.4 De verhouding tussen de aantallen direct en indirect personeel

Een indruk van de verhouding tussen direct en indirect personeel kon bij OWM
worden verkregen op basis van de tijdregistratie. De tijdregistratie vond bij OWM
vooral plaats om in de loop van het jaar te kunnen nagaan, of het aantal produk-
tieve uren zich ontwikkelde conform het begrote aantal.
  Op basis van de beperkt beschikbare gegevens berekende een externe adviseur
in 1994 de verhouding tussen de direct en indirect produktieve uren binnen
OWM.  Vastgesteld werd dat in 1992 het aantal indirect produktieve uren 25%138

bedroeg van het totale aantal produktieve uren binnen de dienst; voor 1993 was
dat 26,5 %. De externe adviseur schatte dat vanwege het verdwijnen van uitvoe-
rende taken in het kader van de kerntakendiscussie, het percentage indirecte uren
in 1996 op circa 37 zou liggen, als niet werd ingegrepen. Een percentage indirect
produktieve uren van circa 25, werd door het externe adviesbureau gezien als
acceptabel voor een organisatie als OWM.
  Mede naar aanleiding van het rapport van de externe adviseur, werden binnen
OWM maatregelen genomen om het aantal indirecte medewerkers te beperken.
Voor de begroting 1996 kwam het percentage indirecte uren uit op 24,5%. Bij
realisatie van dat percentage zou dus sprake zijn van een lichte daling ten opzichte
van 1992 en 1993 en van een sterke ombuiging ten opzichte van de schatting,
zoals de externe adviseur die in 1994 formuleerde indien geen maatregelen
zouden worden genomen.139

VII.3.3.5 Ter afsluiting

Het streven naar vergroting van de efficiëntie en de effectiviteit was een belang-
rijk uitgangspunt bij de reorganisatie van de gemeente Haarlemmermeer in 1991.
Deze reorganisatie ging gepaard met een zekere mate van interne verzelfstandi-
ging van de toen ontstane diensten.



       Zie het afzonderlijk verschenen onderzoeksverslag voor een uitgebreidere rapporta-140

ge over de ontwikkelingen in het financieel en economisch management bij OWM.
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  Bij de dienst OW vond ook in 1986/1987 al een reorganisatie plaats, die in feite
al een aanzet tot interne verzelfstandiging inhield. De reorganisatie leidde "tot een
dienst waarin sprake is van verminderde motivatie en betrokkenheid van mede-
werkers bij elkaar en bij het functioneren van de dienst." (Prins, 1990, p. 14). De
(verdere) interne verzelfstandiging bij de reorganisatie van 1991 leidde lange tijd
evenmin tot een beter functionerende dienst OWM. De sturing en coördinatie van
de dienst bleef moeizaam verlopen. De financieel-economische informatievoorzie-
ning in de richting van het management was gebrekkig. Vooral op het gebied van
de financieel-economische sturing deden zich gedurende enkele jaren problemen
voor.
  Omdat gegevens over de activiteiten en de produktie ontbraken, kunnen geen
goed onderbouwde conclusies worden getrokken omtrent de ontwikkeling van de
efficiëntie van de dienst OWM in de periode 1991-1995. Op basis de beschikbare
gegevens over de apparaatskosten en de oordelen van enkele betrokkenen omtrent
de ontwikkeling van de produktie, zou echter voorzichtig geconcludeerd kunnen
worden dat de efficiëntie en de arbeidsproduktiviteit van de dienst OWM
waarschijnlijk enigszins daalden in de periode 1991-1995.
  In deze paragraaf werd al kort ingegaan op de problemen die zich voordeden in
de financieel-economische sturing van OWM, alsmede op de in 1994 en 1995
ondernomen pogingen om te komen tot een bedrijfsmatiger en zakelijker functio-
nerende organisatie. In paragraaf VII.5 wordt een nadere schets gegeven van de
veranderingen in de financieel-economische sturing van OWM in de periode
1991-1995.

VII.3.4 Veranderingen in het financieel-economisch management

VII.3.4.1 Inleiding

In samenhang met de reorganisatie van 1991, deden zich bij de dienst OWM
diverse veranderingen voor in de financieel-economische sturing. In deze para-
graaf wordt daarvan een beeld gegeven.  In diverse gevallen ging het daarbij140

overigens om veranderingen die niet exclusief golden voor de dienst OWM, maar
die in de gehele gemeentelijke organisatie werden doorgevoerd. Soms ook
vloeiden veranderingen voort uit wijzigingen in de gemeentelijke Comptabiliteits-
voorschriften van het rijk.
  Voor de analyse van de wijzigingen in het financieel-economisch management
wordt gewerkt met het in hoofdstuk IV geschetste raamwerk. Dat betekent dat in
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deze paragraaf wordt ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen in de volgende
aspecten van het financieel-economisch management:
- de financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het

management van de verzelfstandigde organisatie;
- het beschikbare instrumentarium op het gebied van de management (en

financial) accounting, waarbij de aandacht met name is gericht op veran-
deringen in het planmatig handelen en het budgetteringsproces;

- het aantal medewerkers op financieel-economisch gebied en de deskundig-
heid ervan, waarbij het vooral gaat om de vraag, of het aantal financieel-
economisch medewerkers is gestegen en of (de aandacht voor) de deskun-
digheid van de desbetreffende medewerkers toenam.

  Omdat met de interne verzelfstandiging geen veranderingen optraden in de wijze
van bekostiging van OWM, wordt hieraan in het navolgende geen nadere aan-
dacht geschonken.

VII.3.4.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

De interne verzelfstandiging in 1991 leidde aanvankelijk slechts tot beperkte
veranderingen in de financieel-economische sturing van OWM. Weliswaar werd
het management van de dienst vanaf 1991 formeel "integraal verantwoordelijk"
voor de sturing van de dienst. Maar voorzover het ging om financieel-econo-
mische aangelegenheden, had deze verantwoordelijkheid in 1991 in de praktijk
nog weinig betekenis. De bevoegdheden (en verantwoordelijkheden) bleven in
eerste instantie vooral beperkt tot de financieel-administratieve taken. Zo mochten
leidinggevenden van OWM in overleg met de afdeling Financieel-Economische
Zaken beslissen over bijvoorbeeld de inrichting van de administratie en kwamen
verantwoordelijkheden voor debiteurenbeheer en jaarrekening te liggen bij de
dienst.
  Meer nog dan bij de andere diensten, ging de interne verzelfstandiging/reorga-
nisatie van OWM in 1991 gepaard met langdurige problemen in de financieel-
economische sturing en beheersing van de dienst. Toch had OWM, al was de
vroegere dienst OW er niet geheel mee te vergelijken, een zekere ervaring in het
zelfstandig verrichten van taken op financieel-economisch gebied (zoals budgetbe-
waking, een zekere mate van analyse van bedrijfseconomische gegevens en
interne controle). Sinds 1988 kende de dienst OW, als enige uitvoerende dienst,
ook al de functie van controller. Bij de andere diensten van de gemeente
Haarlemmermeer werden dergelijke veranderingen pas doorgevoerd met de
reorganisatie van 1991.
  Vanaf 1992 kregen de budgethouders binnen de dienst OWM bepaalde bevoegd-
heden op het gebied van substitutie tussen budgetten. In 1993 werden deze
bevoegdheden enigszins uitgebreid. Ten tijde van het onderzoek was het budget-
houders toegestaan, binnen de in de begroting onderscheiden taakvelden te



       Opgemerkt kan worden, dat vanwege een wijziging in de voor gemeenten geldende141

Comptabiliteitsvoorschriften vanaf 1995 het onderscheid tussen de gewone en de kapitaal-
dienst verdween. De gemeentelijke begroting en rekening dienden volgens de
Comptabiliteitsvoorschriften 1995 onder meer een balans te bevatten, evenals een zoge-
naamde risicoparagraaf, waarin huidige en toekomstige risico's kort werden geschetst.
Daarnaast moesten apparaatskosten vanaf 1995 worden doorbelast aan functies/taakvelden.
Ook in de begroting/rekening van de OWM werden deze wijzigingen doorgevoerd.

       Hieraan kan worden toegevoegd, zo gaf een geïnterviewde aan, dat ook vanaf 1991142

de houding van veel OWM-medewerkers wellicht was: "gewoon aan de gang gaan en niet
teveel politiek gepraat en bemoeienis van de politiek, want dat heeft weinig met ons werk
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schuiven met budgetten. Naar het oordeel van betrokkenen kon met de huidige
substitutiebevoegdheden redelijk flexibel worden gewerkt. Evenals voor de andere
diensten, gold ook voor de dienst OWM nog tenminste tot en met het jaar 2000
de verplichting tot interne afname en levering van goederen en diensten ("ge-
dwongen winkelnering").
  Vanaf 1992 verschenen, naast de concernrekening en -begroting, voor elke
gemeentelijke dienst een zelfstandige begroting en jaarrekening. Ook in de
dienstbegroting en -rekening van OWM werd nu een integraal beeld gegeven van
de baten en lasten in de gewone en de kapitaaldienst. In die zin leidde de interne
verzelfstandiging tot veranderingen in de financial accounting.141

  Net als de overige diensten had ook OWM vanaf 1995 een bedrijfsreserve.
  Met de interne verzelfstandiging kregen de diensten van de gemeente Haarlem-
mermeer (geleidelijk) grotere zelfstandige bevoegdheden op financieel-econo-
misch gebied. Om op centraal niveau binnen de gemeente toch een goed beeld te
houden van de financieel-economische situatie en de organisatie op hoofdlijnen te
kunnen sturen, werd de planning- en controlcyclus (pcc) - de gemeentelijke
budgetteringscyclus - verder uitgewerkt. Vanaf 1992 werd ook bij OWM gewerkt
aan de introductie van de planning- en controlcyclus. Zo werden tussentijdse
rapportages opgesteld en ontstonden in enkele onderdelen van OWM voornemens
tot de ontwikkeling van werkplannen. De begroting gaf een beeld voor het
komende jaar en, in hoofdlijnen, ook voor de drie daarop volgende jaren.
  De begroting, tussentijdse rapportages en jaarrekening waren lange tijd nog
vrijwel uitsluitend financieel van aard. Gegevens omtrent outputs werden niet of
nauwelijks vermeld. Vanaf 1994 werd in de begroting per beleidsveld soms enige
inhoudelijke informatie toegevoegd.
  De tussentijdse rapportages bleven geruime tijd in feite beperkt tot een weergave
van de mate van uitputting van de verschillende budgetten, zoals die op basis van
de gegevens in de administratie kon worden vastgesteld. Mede daardoor waren de
rapportages ten dele zeer detaillistisch. Belangrijke ontwikkelingen kwamen in de
rapportages vaak onvoldoende aan de orde. De tussentijdse rapportages waren
soms verre van volledig, zodat bij de jaarrekening enkele keren onverwacht grote
tekorten of overschotten aan het licht kwamen.142



van doen".
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  Zoals al werd aangegeven, deden zich vanwege verschillen in de inrichting van
de administratie, onder meer problemen voor bij het samenvoegen van de gege-
vens van de verschillende sectoren en afdelingen binnen OWM. Dat bemoeilijkte
het snel verkrijgen van een goed totaalbeeld van de financiële situatie van de
gehele dienst.
  Informatie over de produktie, zoals de voortgang van projecten en andere
prestaties, ontbrak tot 1994 vrijwel volledig, terwijl er bijvoorbeeld ook onvol-
doende zicht was op de te beheren arealen en de te verrichten werkzaamheden.
Vanaf 1994 nam in de planning- en controlcyclus (pcc) geleidelijk de aandacht toe
voor de produktie en andere inhoudelijke prestaties van de dienst. Voor 1996
werd bij OWM, evenals in de meeste andere diensten van de gemeente Haarlem-
mermeer, voor het eerst een produktbegroting opgesteld. Deze begroting werd
binnen de dienst slechts gezien als een eerste stap op weg naar een werkelijke pro-
duktbegroting. Van aandacht voor de kostprijzen van de diverse produkten van
OWM en afrekening van leidinggevenden op gerealiseerde produktie en presta-
ties, was begin 1996 nog nauwelijks of geen sprake.
  De in het kader van de pcc opgestelde tussentijdse rapportages - en ook de
produktbegroting - werden van weinig waarde geacht voor de interne sturing van
de dienst. Dit was een gevolg van onder meer het feit, dat de erin opgenomen
informatie al vrij oud was, of zodanig geaggregeerd werd weergegeven dat de in
de praktijk gerealiseerde produkten er soms nauwelijks in te herkennen waren.
Daarnaast was, zoals al werd aangegeven, het management van OWM gedurende
lange tijd nauwelijks geïnteresseerd in informatie omtrent de outputs. Bij de
sturing van de dienst ging de aandacht hoofdzakelijk uit naar de inputs. De
aandacht voor de efficiëntie was gering.
  Met de uitbreiding van het takenpakket in 1991 (vanwege de decentralisatie en
de toevoeging van de milieutaken), nam het aantal financieel-economische
medewerkers bij OWM fors toe in vergelijking tot de vroegere dienst OW. Als
ervan wordt uitgegaan dat de kwaliteit van de medewerkers (of in elk geval de ge-
vraagde kwaliteit) tot uitdrukking komt in de salarisschaal, zou de toename in de
gemiddelde salarisschaal vanaf 1991 gezien kunnen worden als een indicatie van
een toename van de kwaliteit van de financieel-economische medewerkers. Enkele
betrokkenen gaven echter aan, dat de werkelijke kwaliteiten van diverse medewer-
kers niet overeenkwamen met hun salarisschaal. Ten dele waren na 1991, achteraf
gezien soms ten onrechte, medewerkers en functies van een lager niveau (t/m
schaal 6 volgens de gemeentelijke salarisschalen) doorgeschoven naar een als
middelbaar aan te duiden niveau (schaal 7 t/m 9 volgens de gemeentelijke
salarisschalen).
  Behalve tot enige afname in het totale aantal financieel-economische mede-
werkers, leidde het OO-traject tot een toename van het aantal lagere èn het aantal
hogere financieel-economische functies (hogere functies: gemeentelijke salaris-
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schalen 10 en hoger). Het aantal functies op het middenniveau daalde. Het
"werkelijke", gemiddelde kwaliteitsniveau zou vanaf 1996 moeten toenemen. In
het kader van het OO-traject werden in 1995 aan diverse financieel-economische
medewerkers binnen OWM concrete eisen gesteld omtrent te volgen opleidingen
en tijdstippen, waarop de opleidingen afgerond zouden moeten zijn. Tevens
werden enkele nieuwe leidinggevende financieel-economische medewerkers
aangesteld. 
  Hoewel de taken en omvang van OWM per 1 januari 1996 afnamen (en volgens
de plannen zouden krimpen vanwege externe verzelfstandiging van delen van
OWM), daalde het aantal financieel-economische medewerkers nog maar beperkt
per 1 januari 1996. Een sterke inkrimping werd nog niet mogelijk geacht,
vanwege het streven naar versterking van de financieel-economische functie en
een meer op bedrijfseconomische basis gestoeld, zakelijk beheer van de dienst.
  Per saldo kan worden vastgesteld, dat de interne verzelfstandiging en de veran-
deringen in het financieel-economisch management, in de periode 1991-1995 niet
leidden tot een werkelijk bedrijfseconomisch onderbouwde en verzakelijkte
sturing van de dienst OWM. Ook in de eind 1995 binnen OWM verschenen nota
Flexibel Efficiënt Zakelijk werd aangegeven, dat er tot in 1995 te weinig output-
en klantgericht en zakelijk werd gewerkt. Vanaf 1994/1995 werden diverse
initiatieven genomen ter versterking van de (financieel-economische) sturing.
  Afgezien van de aanstelling van nieuwe leidinggevenden en scholing van
medewerkers, ging het om bijvoorbeeld plannen voor de introductie van regelma-
tige, vrijwel maandelijkse interne rapportages, waarin ook aandacht zou moeten
bestaan voor de produktie, respectievelijk de voortgang van projecten. Tevens
werd gewerkt aan de ontwikkeling van beheersplannen en van werkplannen, die
de basis moesten gaan vormen voor de begrotingen van de organisatie-onderdelen
en de gehele dienst. Op die manier zou de dienst planmatiger kunnen werken dan
tot dan toe het geval was. Ten tijde van het onderzoek kon nog niet worden
vastgesteld, in hoeverre dergelijke initiatieven zouden worden gerealiseerd en
daadwerkelijk zouden leiden tot een zakelijke en op bedrijfseconomische grond-
slag gebaseerde sturing van OWM.

VII.3.4.3 Ter afsluiting

In de paragrafen VII.3.2 t/m VII.3.4 kwamen enkele in de periode 1991-1996 bij
de dienst Openbare Werken en Milieu van de gemeente Haarlemmermeer opgetre-
den ontwikkelingen aan de orde. Daarbij werd onder meer een schets gegeven van
de activiteiten en het functioneren van de dienst, alsmede van de effecten van de
interne verzelfstandiging op bijvoorbeeld de apparaatskosten van de dienst en -
voorzover mogelijk - de efficiëntie. Daarnaast werd een schets gegeven van
enkele veranderingen, die met de interne verzelfstandiging optraden in het
financieel-economisch management van OWM.



       Zoals al werd aangegeven in hoofdstuk VI, moeten steeds meerdere organisaties143

gelijktijdig in de beschouwing worden betrokken om een beeld te krijgen van de steun die
de onderzochte verzelfstandigingen bieden aan de stellingen en hypothesen.
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  In paragraaf VII.3.5 volgt een confrontatie van de ontwikkelingen bij OWM met
de in hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.

VII.3.5 Een confrontatie van de bevindingen bij de dienst OWM met het
neo-institutionele theoretisch raamwerk

In deze paragraaf volgt een confrontatie van de ontwikkelingen, zoals die werden
waargenomen bij de interne verzelfstandiging van OWM en de op basis van de
neo-institutionele economische theorie geformuleerde stellingen en hypothesen.
Hier wordt ingegaan op de aspecten bij OWM, die een beeld geven van de rol die
de in de stellingen en hypothesen aan de orde gestelde overwegingen speelden bij
de interne verzelfstandiging van OWM. Bij het bepalen van de steun voor een
bepaalde hypothese, wordt weer onderscheid gemaakt tussen de formele, explicie-
te steun en de steun, zoals die werd geboden door de gang van zaken in de
praktijk.
  Onderstaand worden de stellingen en hypothesen met enkele trefwoorden
weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage III.A voor de volledige weergave van
de stellingen en hypothesen). Daarna wordt ingegaan op de voor een bepaalde
stelling of hypothese relevant geachte feiten en ontwikkelingen bij OWM of, meer
algemeen, de gemeente Haarlemmermeer. In hoofdstuk X wordt vervolgens
aangegeven, in hoeverre de diverse onderzochte organisaties gezamenlijk steun
bieden aan de in hoofdstuk III geformuleerde stellingen en hypothesen.143

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Noch bij het politieke bestuur, noch bij de ambtelijke organisatie van de gemeente
Haarlemmermeer, bestond eind jaren tachtig een expliciete interesse in de
economische efficiëntie en effectiviteit van de gemeentelijke organisatie. Maar
gesteld kan worden, dat het streven naar een hogere efficiëntie in 1991 formeel
toch een belangrijke rol speelde. Daarnaast speelden overigens te realiseren
bezuinigingen in de gemeentelijke uitgaven, een groeiend takenpakket en ook het
navolgen van modetrends, waarschijnlijk eveneens een rol.
  Omdat gegevens omtrent de ontwikkeling van de produktie niet beschikbaar
waren, kon geen goed beeld worden verkregen van de in de praktijk opgetreden
ontwikkeling van de efficiëntie. Uit de toename van de apparaatskosten en de
oordelen van betrokkenen over de produktie, kon met de nodige voorzichtigheid
evenwel worden afgeleid, dat de efficiëntie van OWM waarschijnlijk daalde in de
periode 1991-1995.
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2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

In de formele argumentatie rond de verzelfstandiging van OWM speelden per-
soonlijke materiële belangen, zoals hogere salarissen, geen expliciete rol.
  Bij de interne verzelfstandiging van OWM bleven de ambtelijke arbeidsvoor-
waarden en salarissen gelden. Hoewel de totale gemeentelijke salariskosten iets
toenamen na de reorganisatie van 1991, omdat bepaalde functies in een hogere
salarisschaal vielen, hebben persoonlijke materiële doelstellingen waarschijnlijk
ook in de praktijk nauwelijks een rol gespeeld. Hierbij kan er nog op worden
gewezen, dat met de reorganisatie het aantal hiërarchische niveaus binnen de
gemeente afnam en daarmee het aantal leidinggevenden.
  Zaken als een snellere afhandeling van werkzaamheden en het vermijden van
dubbel werk, belangrijke veranderingen ten opzichte van het secretariemodel,
kunnen in het algemeen wel hebben geleid tot een grotere motivatie en "arbeids-
vreugde" bij betrokken ambtenaren. In hoeverre dit ook gold voor OWM is
onzeker, omdat deze dienst lange tijd vrij moeizaam functioneerde en bovendien
vanwege de in 1987 afgesloten reorganisatie al een relatief zelfstandige positie
had.

3. Invloed op positie van de overheid ("macht") en regelgeving

Bij de reorganisatie van 1991 was externe verzelfstandiging van organisatie-
onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer niet aan de orde. De mogelijkheid
tot beïnvloeding van regelgeving speelde geen formele rol bij de interne verzelf-
standiging van OWM.
  Een groot deel van de taken van OWM was uitvoerend van aard en raakte in de
praktijk niet rechtstreeks aan de macht van en regelgeving door de gemeente. Met
name activiteiten op het gebied van het verstrekken van bouw- en milieu-
vergunningen, moeten hier misschien worden gezien als uitzonderingen. In
belangrijke mate werden de uitvoerende werkzaamheden van OWM ook uitbe-
steed aan externe bedrijven. Toch werd niet overgegaan tot externe verzelfstandi-
ging van OWM.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Een belangrijk deel van de uitvoerende activiteiten van OWM, zoals de aanleg en
het onderhoud van wegen, parken en straatverlichting, was gericht op de produk-
tie van collectieve goederen. Ook externe effecten speelden een zekere rol, omdat
bijvoorbeeld goede wegen kunnen worden gezien als belangrijk voor de vestiging
en bereikbaarheid van bedrijven en daarmee voor de economische ontwikkeling.
Ook bij bijvoorbeeld de verstrekking van milieuvergunningen speelden externe
effecten, zoals de invloed van bedrijven op de volksgezondheid, een rol.
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  In 1991 was externe verzelfstandiging van OWM niet aan de orde. In de formele
argumentatie speelden argumenten omtrent externe effecten en collectieve
goederen dan ook geen rol.
  Voorzover bij OWM in de praktijk sprake was van collectieve goederen en
externe effecten, moet wellicht een onderscheid worden gemaakt tussen de strikt
uitvoerende activiteiten, zoals onderhoud van wegen en vuilnis ophalen, en de
meer beleidsmatige activiteiten, zoals de verstrekking van vergunningen. In elk
geval voor de uitvoerende activiteiten gold dat eventueel relevante externe
effecten, of aspecten van collectieve goederen, vrij goed konden worden beheerst
via regelgeving. Een aanzienlijk deel van de uitvoerende werkzaamheden werd
ook uitbesteed aan externe bedrijven.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

Tijdens de formele voorbereiding van de gemeentelijke reorganisatie van 1991 en
de interne verzelfstandiging van OWM, kwamen begrippen als agentschaps-,
informatie en transactiekosten niet aan de orde. Meer in het algemeen bestond er
ook nog weinig aandacht voor bijvoorbeeld de door de intern verzelfstandigde
diensten te verstrekken informatie.
  In de praktijk waren de agentschaps-, informatie en transactiekosten niet te
meten. Toch bestond er, wellicht impliciet, tijdens de reorganisatie van 1991 een
zekere aandacht voor. Met de oprichting van min of meer zelfstandig functione-
rende diensten, werd bijvoorbeeld beoogd te sturen op hoofdlijnen en interne
communicatieproblemen en het verrichten van dubbel werk tegen te gaan, wat in
principe had kunnen leiden tot lagere agentschaps-, informatie- en transactiekos-
ten.
  Voor OWM speelde het streven naar lagere agentschaps-, informatie en transac-
tiekosten wellicht in mindere mate een rol, omdat deze dienst vanaf 1987 al
relatief zelfstandig werkte. In principe had de decentralisatie van bevoegdheden
ook bij OWM kunnen leiden tot een zekere beperking van de transactiekosten,
e.d. Omdat het grotendeels ging om concrete, uitvoerende activiteiten, zou het
relatief gemakkelijk moeten zijn om prestatie-afspraken te maken. Maar na de
interne verzelfstandiging functioneerde OWM moeizaam, waardoor ook vanuit
centraal ambtelijk en politieke niveau met enige regelmaat bemoeienis met OWM
nodig was. Bovendien werd na 1991 geleidelijk gestreefd naar een versterking van
de planning en control, waardoor de rapportageverplichtingen - en de kosten
ervan - toenamen.

6. Onzekerheid rond de uitvoering van (essentiële) taken

Vanwege een hoger tempo van veranderingen in de omgeving van de organisatie,
verlies van taken en de toedeling van nieuwe taken, werd ook de gemeente
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Haarlemmermeer in de jaren tachtig geconfronteerd met een geleidelijk toe-
nemende onzekerheid. Hoewel de reorganisatie van 1991 het in principe mogelijk
moest maken sneller te reageren op dergelijke onzekerheden, speelde het aspect
onzekerheid formeel vrijwel geen rol tijdens de voorbereiding van de interne
verzelfstandigingen.
  In de praktijk bleef met de interne verzelfstandiging de onzekerheid rond een
groot deel van de activiteiten van OWM gering. Het overgrote deel van de
opdrachten was nog steeds afkomstig uit de gemeentelijke organisatie. Vooral de
werkzaamheden voor de bouwsector (zoals verstrekken van bouwvergunningen en
uitwerken van plannen voor bedrijventerreinen of nieuwbouwwijken) gingen
gepaard met onzekerheid, maar die onzekerheid hing niet samen met de vraag of
de desbetreffende werkzaamheden intern of extern werden uitgevoerd.

7. Specificiteit

Het aspect van de specificiteit van kennis of activa, of het produceren van
specifieke produkten, kwam in de formele voorbereiding van de interne verzelf-
standiging van OWM niet aan de orde.
  Bij vele taken van OWM, zoals het ophalen van huisvuil, het beheren van de
openbare buitenruimte, het onderhouden van gemeentegebouwen, uitvoeren van
milieu-inspecties, uitwerken van bouwplannen en houden van toezicht op de
uitvoering ervan en het beheren van parkeermeters en markten, speelden specifie-
ke kennis en activa, of het produceren van specifieke produkten, ook in de
praktijk nauwelijks of geen rol. Dergelijke activiteiten konden in het algemeen
vrij eenvoudig en op korte termijn worden uitbesteed aan particuliere bedrijven.
  Dat lag tot op zekere hoogte anders bij bijvoorbeeld de verlening van milieu- en
bouwvergunningen. Ook hier was geen sprake van werkelijk exclusieve kennis.
Omliggende gemeenten beschikten wellicht in hoofdlijnen over ongeveer dezelfde
kennis. Maar afgezien van het feit dat politieke bestuurders - vanwege de politieke
gevoeligheid ervan - misschien rechtstreeks betrokken wilden zijn bij de verstrek-
king van sommige vergunningen, was het waarschijnlijk ook moeilijk om op een
korte termijn dergelijke activiteiten uit te besteden.
  Uitgaande van de hypothese kan evenwel worden gesteld, dat voor grote delen
van OWM - en met name voor de uitvoerende activiteiten - externe verzelfstan-
diging voor de hand had gelegen.

8. Schaalvoordelen

In 1991 ging het bij de gemeente Haarlemmermeer en OWM om interne
verzelfstandigingen. De schaal waarop werd gewerkt veranderde niet, waardoor
in de praktijk in het algemeen geen schaalvoordelen te behalen waren. Ook bij
OWM werden in de praktijk geen schaalvoordelen gerealiseerd.
  Misschien was het bij sommige activiteiten van OWM in principe mogelijk
geweest schaalvoordelen te realiseren. Maar door op voorhand te kiezen voor
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interne verzelfstandiging, was in de formele besluitvorming geen rol weggelegd
voor met externe verzelfstandiging te behalen schaalvoordelen, ongeacht de vraag
of sprake was van specifieke kennis en activa.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Veel van de activiteiten en produkten van de dienst OWM waren concreet en goed
meetbaar. Maar tijdens de formele voorbereiding van de interne verzelfstandi-
gingen van 1991, speelde het aspect van de meetbaarheid en concreetheid van
activiteiten en produktie geen rol. Ongeacht de aard van de activiteiten en produk-
tie, werden alle gemeentelijke diensten op uniforme wijze intern verzelfstandigd.
  In de praktijk werden bij OWM tot circa 1995 in het geheel geen zakelijke
afspraken gemaakt omtrent te realiseren prestaties. Evenmin werden kostprijzen
van produkten berekend. Met de introductie van een eerste produktbegroting voor
1996 kwam hierin in beperkte mate verandering.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Bij de interne verzelfstandiging in 1991 was er geen formele aandacht voor de
vraag, of activiteiten en produkten ook werden aangeboden door bedrijven op de
markt. De keuze voor interne verzelfstandiging werd los van dergelijke overwe-
gingen gemaakt.
  Verscheidene van de activiteiten en produkten van de dienst OWM werden in de
praktijk ook geleverd door externe partijen. Desalniettemin werd externe verzelf-
standiging ervan in 1991 niet overwogen. Evenmin hebben de kostprijzen van de
produkten van de dienst OWM in de periode 1991-1995 werkelijk onder druk
gestaan van marktprijzen. OWM werd niet blootgesteld aan externe concurrentie.
Lange tijd was er ook nauwelijks werkelijke interesse in de door OWM gereali-
seerde produktie en de kostprijzen ervan.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

Hoewel er geen formele aandacht was voor overhead- en agentschapskosten,
speelde het streven naar meer efficiëntie een belangrijke rol bij de reorganisatie
van 1991. Een hogere efficiëntie was onder meer te realiseren door verlaging van
de overhead- en agentschapskosten. In de praktijk nam binnen OWM pas vanaf
1994/1995 de aandacht voor efficiëntie toe.
  Er waren geen gegevens beschikbaar omtrent de overhead- en agentschaps-
kosten. Maar er kan worden beredeneerd, dat met de reorganisatie van OWM per
saldo enige toename optrad in de totale overheadkosten binnen de dienst. Welis-
waar daalde het aantal leidinggevenden, maar het aantal medewerkers op perso-
neel en financieel-economisch gebied werd flink uitgebreid. Omdat binnen OWM
vanaf 1991 de regel werd gehanteerd dat de overheadkosten ("indirecte kos-
ten"/indirect produktieve uren) mochten toenemen met de toename van de omzet,



196

was na 1991 gedurende enkele jaren sprake van een stijging van de overheadkos-
ten. Pas in 1995/1996 deed zich mogelijkerwijs een zekere daling voor in de
overheadkosten, mede ten gevolge van het OO-traject.
  Voor OWM zijn ook geen gegevens beschikbaar omtrent de ontwikkeling van de
kosten van "monitoring" en "bonding". Maar gezien de problemen die de sturing
vanaf 1991 bleef opleveren en de hoge kosten die gemaakt moesten worden voor
bijvoorbeeld externe adviseurs, namen deze kosten in de periode 1991-1995
waarschijnlijk eerder toe dan af.
  Omdat de grote problemen bij OWM regelmatig noodzaakten tot bemoeienis van
ambtenaren en politici op centraal niveau in de organisatie, namen per saldo
wellicht ook daar de kosten van monitoring en bonding toe in de periode 1991-
1995.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

Met de interne verzelfstandiging van OWM in 1991 werd formeel gestreefd naar
verhoging van de efficiëntie. Een streven naar meer efficiëntie betekent tevens een
streven naar lagere kostprijzen.
  Hoewel vanwege het ontbreken van produktiegegevens geen goed beeld kon
worden verkregen van de ontwikkeling van de efficiëntie van OWM, duidde de
beschikbare informatie op een daling ervan. Met de nodige voorzichtigheid mag
dus worden gesteld, dat de kostprijs van de produkten van OWM in de praktijk
gemiddeld genomen toenam.
  Hierbij kan nog worden geconstateerd dat OWM bij enkele produkten, zoals
milieu- en bouwvergunningen, in feite een monopoliepositie had. Uitgaande van
de hypothese was daar na de verzelfstandiging geen daling van de kostprijs te
verwachten. Ook al werd OWM daarvoor in de praktijk afgeschermd, op het
gebied van bijvoorbeeld huisvuil ophalen en onderhoud van wegen en plantsoenen
bestond in principe wel concurrentie. Op basis van de hypothese mocht na de
verzelfstandiging bij dergelijke activiteiten/produkten een hogere efficiëntie
worden verwacht, oftewel een daling van de kostprijs.

13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Voor OWM en de andere gemeentelijke diensten werden in 1991 vrij algemene
doelstellingen geformuleerd. Binnen de gemeentelijke organisatie bestond verder
weinig formele aandacht voor het aspect doelstellingen. Ook in het onderzoek is
nauwelijks ingegaan op de veranderingen, die met de verzelfstandiging optraden
in de doelstellingen van OWM. Voorzover na te gaan, traden in de praktijk met
de vorming van OWM - in vergelijking tot de vroegere dienst Openbare Werken -
geen wezenlijke veranderingen op in de mate van concreetheid van de doelstel-
lingen.
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  Omdat leidinggevenden in 1991 ook taken kregen op personeel gebied, hadden
ze in principe in de praktijk meer directe mogelijkheden om bij hun medewerkers
"efficiënt gedrag" te bewerkstelligen (bijvoorbeeld via functioneringsgesprekken).
Formeel gezien deden zich echter geen veranderingen voor; efficiënt gedrag kon
ook vroeger al worden gestimuleerd, al lagen de verantwoordelijkheden toen bij
anderen. Voor wat betreft de formele rechtspositie en beloning van leidinggeven-
den en medewerkers, had de interne verzelfstandiging in 1991 geen gevolgen.
  De interne verzelfstandiging van OWM leidde formeel en in de praktijk niet tot
een toename in de "resultaatafhankelijkheid" van inkomens van medewerkers en
leidinggevenden binnen OWM, of elders in de gemeentelijke organisatie. Moge-
lijkheden voor bijvoorbeeld gratificaties bestonden ook in het verleden al.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de algehele reorganisatie van de gemeentelijke organisatie 1991 en de eruit
voortvloeiende interne verzelfstandigingen, werd gestreefd naar politieke sturing
op hoofdlijnen. Er was echter nauwelijks formele aandacht voor bijvoorbeeld het
maken van concrete prestatie-afspraken en de door de verzelfstandigde diensten
te leveren informatie. Dit gold eveneens voor de dienst OWM.
  Ook in de praktijk was bij OWM vanaf 1991 geen sprake van zakelijke afspra-
ken over de belangrijkste prestaties, heldere rapportages over de gerealiseerde
prestaties en een afrekening op basis van de essentieel geachte prestaties. Vanaf
circa 1995 traden hierin enige veranderingen op.
  Vanwege de problemen bij OWM waren het politieke bestuur en de Bestuurs-
dienst vooral in de periode 1993 t/m 1995 regelmatig betrokken bij de sturing van
deze dienst. De management control beperkte zich daarbij niet altijd tot de
hoofdlijnen.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

Bij de reorganisatie van 1991 was er formele aandacht voor vergroting van de
efficiëntie. Hoewel niet expliciet genoemd, duidt dat op formele aandacht voor
bijvoorbeeld kostprijzen en prestatiemeting.
  In de praktijk was bij OWM vanaf 1991 lange tijd zeer beperkte aandacht voor
kostprijzen, budgettering en prestaties. Binnen OWM deden zich weliswaar vanaf
1992 veranderingen in het financieel-economisch management voor. Maar
bedrijfseconomische grondslagen en bedrijfsmatig handelen bleven zeker tot 1995
een beperkte rol spelen in de sturing van de organisatie.

VII.3.6 Ter afsluiting

In de verschillende onderdelen van paragraaf VII.3 werd ingegaan op de interne
verzelfstandiging van de dienst Openbare Werken en Milieu in 1991, de ontwik-
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keling van de apparaatskosten en - voorzover te bepalen - de produktie en
efficiëntie van deze dienst en de veranderingen die er in de periode 1991-1996
werden doorgevoerd in het financieel-economisch management. Tevens werden
de ontwikkelingen bij OWM gerelateerd aan de op basis van de neo-institutionele
economie geformuleerde stellingen en hypothesen.
  In de hierna volgende paragraaf VII.4 wordt ingegaan op een andere verzelf-
standiging bij de gemeente Haarlemmermeer, te weten de externe verzelfstandi-
ging van het Beheer Openbare Buitenruimte.

VII.4 De externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte

VII.4.1 Inleiding

In het kader van de in 1992 gestarte kerntakendiscussie werd van alle op de
gemeentebegroting onderscheiden taakvelden nagegaan, of de desbetreffende
activiteiten behoorden tot de kernverantwoordelijkheden en kerntaken van de
gemeente Haarlemmermeer. De activiteiten op het gebied van het beheer openba-
re buitenruimte konden extern worden verzelfstandigd, zo werd in 1993 vastge-
steld bij de besluitvorming rond de kerntakendiscussie. De externe verzelfstandi-
ging zou vóór einde 1995 gerealiseerd moeten zijn. Bij de activiteiten op het
gebied van het beheer openbare buitenruimte ging het om onder meer on-
derhoudswerk aan wegen en parken, activiteiten die ten tijde van het onderzoek
deel uitmaakten van de dienst Openbare Werken en Milieu (OWM).
  De keuze voor onderzoek van de verzelfstandiging van het Beheer Openbare
Buitenruimte (BOB) werd onder meer gemaakt vanwege de mogelijkheid die hier
zou liggen, om na te gaan hoe de overgang verliep van een overheidsorganisatie
naar een organisatie, die op termijn volledig zelfstandig op de markt zou moeten
werken. Daar kwam bij dat het ook bij BOB ging om concrete activiteiten en
produkten, zodat mocht worden verwacht dat eventuele effecten van de externe
verzelfstandiging redelijk meetbaar zouden zijn.
  Tegen de eerdere bedoelingen in, was ten tijde van het onderzoek in 1996 de
externe verzelfstandiging van BOB niet afgesloten. Aan de concrete invulling van
de externe verzelfstandiging en de op te zetten BOB-organisatie moest nader vorm
worden gegeven. Over de invulling van de financieel-economische functie
bestonden nog slechts globale denkbeelden. Effecten van de verzelfstandiging
konden ook niet worden vastgesteld. Hier kan dus geen compleet beeld worden
geschetst van de verzelfstandiging van het BOB en eventuele effecten ervan.
Conclusies kunnen ook slechts met de nodige extra voorzichtigheid worden gepre-



       Zie voor een uitgebreider verslag het volledige onderzoeksrapport over de gemeen-144

te Haarlemmermeer. Voor de volledigheid kan worden opgemerkt dat de externe
verzelfstandiging van BOB medio 1997 nog niet was gerealiseerd, maar volgens de
plannen op dat moment alsnog zou plaatsvinden per 1 januari 1998.
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senteerd.  Toch bood de case al zodanige inzichten, met name voor wat betreft144

de in de neo-institutionele economie gehanteerde argumentatie, dat het zinvol is
er hier beknopt over te rapporteren.
  De inhoud van deze paragraaf is als volgt. In paragraaf VII.4.2 wordt een korte
schets gegeven van de organisatie en activiteiten van BOB als onderdeel van de
dienst OWM. Tevens komt de voorbereiding van de voorgenomen verzelfstandi-
ging van BOB aan de orde. In paragraaf VII.4.3 wordt ingegaan op enige mogelij-
ke veranderingen in het financieel-economisch management van BOB. Voorzover
mogelijk, worden in paragraaf VII.4.4 de bevindingen bij BOB geconfronteerd
met het in hoofdstuk III ontwikkelde neo-institutionele raamwerk. Omdat de
verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, ontbreekt hier een analyse
van de gegevens over de ontwikkeling van de produktie, de kosten en de effici-
entie (voorzover al beschikbaar voor de periode vóór verzelfstandiging).

VII.4.2 Schets van het Beheer Openbare Buitenruimte en de externe
verzelfstandiging ervan

VII.4.2.1 De activiteiten van BOB en de voorbereiding van de externe
verzelfstandiging

De taken van het Beheer Openbare Buitenruimte lagen op het gebied van de
gemeentelijke infrastructuur en de groenvoorzieningen. Het ging hierbij vrijwel
volledig om uitvoerende taken, zoals aanleg en onderhoudstaken op het gebied
van wegen, trottoirs, verkeersregelinstallaties, riolering, waterpartijen, openbaar
groen (zoals plantsoenen, bermen en bomen langs wegen en straten), gladheids-
bestrijding en straatreiniging.
  De verschillende activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buiten-
ruimte worden hier gemakshalve steeds aangeduid met BOB, alsof het ging om
een afzonderlijke organisatie-eenheid binnen de dienst OWM. In werkelijkheid
waren deze taken binnen de dienst OWM verdeeld over drie verschillende
sectoren. De activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buitenruimte
waren binnen OWM dus niet ondergebracht in één afzonderlijke eenheid, maar



       Er kan nog worden opgemerkt, dat bijvoorbeeld ook de werkzaamheden van145

brugwachters en enkele monteurs en magazijnbeheerders werden gerekend tot de activitei-
ten op het gebied van het beheer openbare buitenruimte.

       Door medewerkers van Vermeer en Heidemij, bedrijven die waren betrokken bij146

de externe verzelfstandiging van het Beheer Openbare Buitenruimte, werd ook aangegeven
dat het door het ontbreken van goede informatie omtrent de te verrichten werkzaamheden
niet goed mogelijk was te bepalen, tegen welk budget de werkzaamheden na externe
verzelfstandiging uitgevoerd zouden kunnen worden.

       Inclusief doorberekeningen van overhead werd het met de BOB-activiteiten147

gemoeide budget geschat op circa ƒ 8 miljoen. Wellicht zou naast het eigenlijke budget van
ƒ 7,1 miljoen, ook de overhead van circa ƒ 900.000,- ter beschikking kunnen komen van
een extern verzelfstandigd BOB.
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maakten deel uit van meerdere organisatie-onderdelen. Qua aard liepen de
verschillende groepen van werkzaamheden onderling vrij sterk uiteen.145

  De activiteiten van BOB werden hoofdzakelijk verricht in de openbare buiten-
ruimte. Daarnaast werden echter ook werkzaamheden verricht aan "semi-openbare
ruimten" (zoals terreinen rond scholen en openbare gebouwen en parkeervoorzie-
ningen bij sportterreinen; ruimten die formeel geen openbaar karakter hadden,
maar wel in gemeentelijke eigendom waren).
  In 1993 werd globaal bepaald, op welke arealen en aantallen objecten de
activiteiten van BOB betrekking hadden (recentere, enigszins complete gegevens
waren niet beschikbaar). Een groot deel van de desbetreffende uitvoerende
werkzaamheden werd uitbesteed aan externe bedrijven. Onder meer het snel
verhelpen van klachten en storingen omtrent bijvoorbeeld verkeerslichten,
wegverhardingen en rioleringen, werd uitgevoerd door BOB. Daarnaast concen-
treerden de activiteiten van BOB zich op reguliere werkzaamheden op het gebied
van onderhoud van bomen en struiken, alsmede op straatreiniging en gladheids-
bestrijding.
  In het algemeen bestond geen goed beeld van de werkzaamheden, die BOB van
jaar tot jaar verrichtte aan de geregistreerde arealen en objecten. Vooral bij de
wegen, straten en trottoirs, bestond ook geen goed inzicht in de in totaliteit te
onderhouden arealen en de staat van onderhoud ervan.146

  Formeel telde BOB begin 1996 ruim 90 formatieplaatsen. Daarvan waren er
slechts circa 60 bezet door medewerkers in vaste dienst. Vanaf 1993 werden veel
vacatures niet vervuld, of vervuld door medewerkers in tijdelijke dienst.
  Veel werkzaamheden op het gebied van de openbare buitenruimte werden
uitbesteed aan externe bedrijven. Het totale budget dat gemoeid was met de door
BOB zelf uitgevoerde activiteiten bedroeg in 1995 globaal ƒ 7,1 miljoen (begro-
tingsbasis; excl. doorberekening van kosten vanuit het concern).  Daarvan be-147

stond ruim ƒ 4,1 miljoen uit salariskosten van vast personeel en ruim ƒ 600.000,-
uit kosten van tijdelijk personeel en uitzendkrachten.



       Zoals vermeld, werd in de kerntakendiscussie nagegaan of bepaalde taken een148

kernverantwoordelijkheid van de gemeente waren. Vervolgens werd ingegaan op de vraag,
of de betreffende taken door de gemeente zelf dienden te worden uitgevoerd.

       Voor de goede orde kan nog worden opgemerkt, dat verschillende betrokkenen149

naar voren brachten dat de gemeentesecretaris en de overige leden van de Management-
staf, een sterke voorkeur hadden voor het op zo groot mogelijke afstand van de gemeente
plaatsen van wat door hen werd beschouwd als uitvoerende activiteiten. Als onderdeel van
de ambtelijke voorbereiding werden alle ktd-voorstellen besproken in de Managementstaf,
voordat ze werden voorgelegd aan de gemeenteraad.

       Daarbij werd echter al aangegeven, dat geen rekening was gehouden met eventuele150

verschillen in produktiviteit tussen personeel in dienst van de gemeente en personeel van
externe bedrijven. Bovendien zouden wellicht prijsreducties bedongen kunnen worden bij
het afsluiten van langlopende contracten met externe bedrijven, zo werd aangegeven. Door
enkele geïnterviewden werd tijdens het onderzoek aangegeven, dat uit de toen beschikbare
gegevens naar voren kwam, dat de produktienormen voor gemeentelijke medewerkers op
het gebied van bijvoorbeeld straten maken, duidelijk lager lagen dan die voor medewer-
kers van commerciële bedrijven.
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  De voorgenomen externe verzelfstandiging van de activiteiten op het gebied van
het Beheer Openbare Buitenruimte vloeide voort uit de kerntakendiscussie
(ktd).  Deze uitvoerende taken kwamen in principe in aanmerking voor externe148

verzelfstandiging, zo werd vastgesteld in het ambtelijke onderzoeksrapport dat in
het kader van de ktd werd opgesteld omtrent BOB. De gedachte hierbij was met
name dat de gemeente geen taken moest uitvoeren, die ook aan externe partijen
konden worden uitbesteed.149

  Voor wat betreft de uitvoerende taken werd in het onderzoeksrapport gesteld,
dat de voordelen van externe verzelfstandiging niet direct in het financiële vlak
gezocht zouden moeten worden. Rekening houdend met BTW zou het gemiddelde
uurtarief van een uitvoerende medewerker in dienst van de gemeente iets lager
kunnen liggen, dan het tarief van een vergelijkbare werknemer bij een aannemer
of hoveniersbedrijf.150

  Nadat de gemeenteraad had besloten tot externe verzelfstandiging van BOB,
waarbij geen bezuiniging hoefde te worden gerealiseerd, werd begin 1994 een
start gemaakt met de daadwerkelijke voorbereiding van de externe verzelfstan-
diging van BOB. In  eerste instantie ging het daarbij om bijvoorbeeld het vaststel-
len van de uit te besteden werkzaamheden, het opstellen van een programma van
eisen waaraan marktpartijen zouden dienen te voldoen en de vormgeving van de
politieke sturing na de externe verzelfstandiging.
  Uit een eerste oriëntatie bleek, dat er bij aannemersbedrijven weinig interesse
bestond in het zonder meer overnemen van de medewerkers en activiteiten van
BOB. Als alternatief hiervoor stemde de gemeenteraad in het najaar van 1994 in
met de keuze voor externe verzelfstandiging van BOB in de vorm van publiek-
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private samenwerking (pps). Particuliere bedrijven en de gemeente zouden
gezamenlijk eigenaar zijn van de pps-organisatie BOB.
  Het voornemen was om de gemeentelijke taken en het betrokken budget geheel
over te dragen aan de pps, waarbij gedurende een periode van zeven jaren een 



       Het volledige budget dat BOB als onderdeel van OWM ontving, begroot op ƒ 7,1151

miljoen voor 1995, zou overgaan naar de pps-BOB, inclusief de daarvoor te verrichten
taken. Daarbij werd er geruime tijd van uitgegaan - ten onrechte, naar bleek in een later
stadium - dat de pps-BOB geen BTW zou hoeven betalen over voor de gemeente verrichte
werkzaamheden, zolang Haarlemmermeer er maar voor minstens 50% eigenaar van was.
Toen naderhand bleek dat de pps-BOB toch over alle werkzaamheden BTW zou moeten
afdragen, werd van de zijde van de gemeente gesteld dat deze betaald zou moeten worden
uit het budget zoals dat binnen OWM beschikbaar kwam voor BOB. Uitgaande van het
vaststaande takenpakket betekende dit dat de efficiëntie van BOB fors zou moeten
toenemen, ook al hoefde de externe verzelfstandiging van BOB niet te leiden tot een
besparing voor de gemeente Haarlemmermeer.

       Het betrof hier de aannemers Vermeer Grond en Wegen bv en Heidemij Realisatie152

bv, die samen de combinatie VH2 vormden. De combinatie VH2 wordt hier verder
aangeduid als de marktpartij. Voor de volledigheid kan worden opgemerkt, dat Vermeer
en Heidemij medio 1997 nog steeds betrokken waren bij de voorbereiding van de externe
verzelfstandiging van BOB.
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garantie zou bestaan omtrent het takenpakket en het ervoor beschikbare budget.151

Het streven was erop gericht het desbetreffende takenpakket na een overgangspe-
riode van zeven jaren, geheel over te laten aan de betrokken marktpartij. De
gemeente zou dan wellicht niet langer mede-eigenaar blijven van de pps. Na een
overgangsperiode van vijf à zeven jaren zou de pps-BOB concurrerend op de
markt moeten kunnen werken. Na de overgangsperiode zouden de gemeentelijke
werkzaamheden ook niet zonder meer blijven toevallen aan de pps-BOB. In
principe zou de gemeentelijke relatie met de pps-BOB vanaf de oprichting gelijk
moeten zijn aan die met andere aannemers.

VII.4.2.2 De uitwerking van de externe verzelfstandiging en het functio-
neren van BOB

In april 1995 verscheen een programma van eisen, op basis waarvan benaderde
bedrijven een "samenwerkingsvisie" konden indienen bij de gemeente. In het
programma van eisen werden de gemeentelijke plannen en eisen beknopt uiteen-
gezet, terwijl ook informatie werd gegeven over bijvoorbeeld de functies van de
werknemers van BOB, hun salarissen en de (globaal) te verrichten werkzaam-
heden. Na een beoordeling van de door vijf (combinaties van) aannemersbedrij-
ven uitgebrachte offertes, werd met één marktpartij verder overleg gestart over de
op te richten pps-BOB.152

  In opdracht van de gemeente gaf een externe accountant in het najaar van 1995
een oordeel over het gemeentelijke programma van eisen en de hierop gebaseerde
offerte van de marktpartij. Deze kritische analyse leidde tot verscheidene
opmerkingen en vragen omtrent zowel het programma van eisen als de offerte. Zo



       Ten tijde van het onderzoek en het schrijven van het uitgebreide onderzoeksverslag,153

was het overleg tussen de gemeente Haarlemmermeer en de marktpartij nog niet afgerond.
Daarom was het uit overwegingen van vertrouwelijkheid niet mogelijk in dat verslag - en
hier - al uitgebreid in te gaan op de door de externe accountant naar voren gebrachte
vragen en constateringen, die effect hadden op het vast te stellen bedrag aan jaarlijkse
kosten van de BOB-organisatie. Maar genoemd kan bijvoorbeeld nog worden, dat door de
aannemers expliciet vermogenskosten werden opgevoerd (niet opgenomen in de kosten
van BOB binnen de OWM-begroting), terwijl de aannemers ook veel kortere afschrijvings-
termijnen voor apparatuur hanteerden. Voor de volledigheid kan worden herhaald dat
medio 1997 de externe verzelfstandiging van BOB niet was gerealiseerd, maar dat het
voornemen tot de verzelfstandiging nog steeds bestond.

       Door een betrokkene werd gesteld, dat de dienst OWM in de periode vanaf 1990154

vrij slecht functioneerde, maar dat dit in het bijzonder gold voor de sectoren Groenvoor-
ziening en Civieltechniek. Onder meer de activiteiten op het gebied van het
beheer openbare buitenruimte waren bij die sectoren ondergebracht. Het ziekteverzuim bij
de medewerkers op het gebied van de openbare buitenruimte lag in 1995 op circa 16%.
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werd benadrukt, dat de offerte van de marktpartij fors hoger was dan de circa ƒ
7,1 miljoen, die de gemeente hanteerde als kosten in 1995. Ten dele was dit toe
te schrijven aan het feit, dat de gemeente geen rekening hield met de binnen de
gemeente voor de BOB-activiteiten gemaakte overheadkosten. Daarnaast werd
onder meer gesteld dat als de gemeente niet volledig eigenaar zou zijn van de pps-
BOB, wellicht over alle gemeentelijke opdrachten BTW betaald zou moeten
worden.153

  Mede vanwege de vele vragen waartoe het rapport van de externe accountant
leidde, werd besloten af te zien van 1 januari 1996 als startdatum voor de pps-
BOB. Verschillende aspecten van het gemeentelijke programma van eisen moesten
worden herzien.
  Bij de vertraging speelde overigens ook mee, zo stelden enkele betrokkenen, dat
de concrete voorbereidingen binnen de dienst OWM veel te laat van start waren
gegaan. Die late start werd mede toegeschreven aan het feit, dat bij diverse
betrokkenen binnen OWM vrij lange tijd de gedachte zou hebben bestaan, dat een
niet al te voortvarende voorbereiding van de externe verzelfstandiging zou
kunnen leiden tot afstel.
  Bij de meeste, veelal oudere medewerkers die werkzaam waren bij BOB, bestond
ook geen enkel enthousiasme om de gemeentelijke organisatie te verlaten. Dit
hing samen met het verlies van de ambtelijke status, de minder gunstige arbeids-
voorwaarden in de bouwsector (al zouden inkomensverschillen, in elk geval
aanvankelijk, worden gecompenseerd), de verwachte, hogere werkdruk en de
grotere onzekerheid omtrent het behouden van werk op de langere termijn.
Daarbij werd gesteld, dat BOB in feite al lange tijd matig functioneerde, wat
wellicht was versterkt doordat de toekomstige positie van de medewerkers al sinds
1993 onzeker was.154



Daarnaast zou bij relatief veel medewerkers sprake zijn van "ongedisciplineerd gedrag",
zoals onvoldoende inzet voor het werk en regelmatig te laat op het werk komen.
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  Vanwege de opgetreden vertraging besloot het College van B en W in het najaar
van 1995 om per 1 januari 1996 een "doe alsof-situatie" ten aanzien van de pps-
BOB van start te laten gaan. De verschillende onderdelen van OWM die uitvoe-
rend werk deden op het gebied van de openbare buitenruimte, werden daarbij
daadwerkelijk samengevoegd tot één organisatie-onderdeel. Door de bij de pps-
BOB betrokken marktpartij werd een interim-bedrijfsleider beschikbaar gesteld,
die de plannen voor de pps-organisatie concreet diende uit te werken. Om deze
interim-bedrijfsleider een zekere zelfstandigheid en handelingsvrijheid te geven,
kreeg hij al bepaalde budgettaire bevoegdheden.
  De interim-bedrijfsleider deelde het werkgebied van de pps-BOB op in vijf
rayons, met aan het hoofd van elk rayon een uitvoerder. In elk rayon werd één
ploeg uitvoerende medewerkers actief, waarbij de medewerkers in principe alle
voorkomende werkzaamheden verrichtten. Er zou dus sprake moeten zijn van een
flexibele inzet van medewerkers binnen een rayon (zowel activiteiten verrichten
op het gebied van groen- als wegenonderhoud). Ook tussen de rayons zou een
flexibele personeelsinzet mogelijk moeten zijn. Per rayon zou de uitvoerder over
de uitvoering van werkzaamheden rechtstreeks overleggen met de gemeentelijke
rayonbeheerder/-toezichthouder.
  Volgens de plannen zou de toekomstige BOB-organisatie geleid worden door een
directeur, die werd bijgestaan door een kleine staf (een stafbureau personeel en
administratie en een bedrijfsbureau; in totaal drie medewerkers). Het aantal
uitvoerende medewerkers van BOB zou circa 70 fte omvatten (waarvan ongeveer
60 fte afkomstig van OWM). Door medewerkers van de marktpartij werd naar
voren gebracht, dat het nodig was om - in vergelijking tot de situatie bij OWM,
waar in het verleden circa 90 fte betrokken waren bij uitvoerende taken op het
gebied van de openbare buitenruimte - middelen voor personele uitgaven te
verschuiven naar budgetten voor materiële uitgaven. Door meer en betere
apparatuur in te zetten, zouden de te verrichten werkzaamheden met minder
medewerkers gedaan kunnen worden en zou de efficiëntie toenemen.
  Het toezicht op de pps, die waarschijnlijk de juridische vorm van een besloten
vennootschap zou krijgen, zou worden uitgeoefend door een raad van commissa-
rissen, waarin de gemeente drie en de marktpartij twee leden konden benoemen.
  De gemeente Haarlemmermeer zou volgens de plannen in eerste instantie voor
zestig procent eigenaar worden van de pps-BOB. In de toekomst zou BOB
eventueel ook kunnen werken voor andere opdrachtgevers dan de gemeente
Haarlemmermeer.
  Omdat de externe verzelfstandiging ten tijde van het onderzoek nog niet was
gerealiseerd, kan hier niet worden gerapporteerd over de uiteindelijke uitkomsten
van het verzelfstandigingsproces en de eventuele gevolgen ervan voor de produk-



       Zie het volledige onderzoeksrapport voor een uitgebreidere weergave van de155

mogelijke ontwikkelingen in het financieel-economisch management bij BOB.
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tie en efficiëntie. In het navolgende wordt nog wel kort ingegaan op enkele
denkbeelden die bestonden omtrent de financieel-economische sturing van BOB.155

VII.4.3 Voornemens ten aanzien van het financieel-economisch manage-
ment van BOB

                  
Per 1 januari 1996 kreeg de interim-manager van BOB enige budgettaire bevoegd-
heden, zoals de bevoegdheid om onder bepaalde voorwaarden verplichtingen aan
te gaan. Naar verwachting zouden na realisatie van de externe verzelfstandiging,
de financieel-economische bevoegdheden van BOB niet meer beperkt worden
vanuit de gemeente. De gemeente zou slechts nagaan, of BOB voldeed aan de
gemaakte prestatie-afspraken. Jaarlijks zou in de gemeentebegroting een budget
voor BOB worden vastgesteld, op basis waarvan in een jaarcontract een nadere
uitwerking zou plaatsvinden van de concreet door BOB te leveren prestaties. De
gemeenteraad zou de jaarcontracten niet hoeven goed te keuren. De raad werd
geacht met het programma van eisen op hoofdlijnen sturing te hebben gegeven
aan de externe verzelfstandiging.
  Overigens bestond bij de marktpartij weinig enthousiasme over het maken van
al te gedetailleerde afspraken over bevoegdheden, verantwoordelijkheden en
prestaties van BOB. Gevreesd werd, dat gedetailleerde afspraken op voorhand
zouden kunnen leiden tot een zekere starheid en inefficiëntie van de organisatie.
  Op financieel-economisch gebied zou de gemeente slechts de jaarrekening
ontvangen, die de BOB-organisatie na de externe verzelfstandiging diende op te
stellen. Van de zijde van de gemeente werden de jaarrekening en een goed-
keurende accountantsverklaring gezien als belangrijke documenten.
  Het lag niet in de bedoeling, dat de gemeente rechtstreeks inzage zou krijgen in
de administratie van BOB. In de hoedanigheid van aandeelhouder zou de gemeen-
te volgens de plannen, in elk geval aanvankelijk, elke drie maanden een tussen-
tijds financieel verslag ontvangen.
  Van een "gedwongen winkelnering" bij de gemeente was volgens de plannen
geen sprake. BOB zou bijvoorbeeld ook vrij zijn in de keuze van de huisvesting.
  Na de verzelfstandiging zou de in te stellen raad van commissarissen nadere
regels stellen omtrent de financieel-economische bevoegdheden en verantwoor-
delijkheden van het management van BOB.
  Vóór de externe verzelfstandiging waren de budgetten van BOB onderdeel van
het totaalbudget van OWM. Na de externe verzelfstandiging zou de bekostiging
van BOB blijven verlopen via de begroting van OWM (formeel vanaf 1 januari
1996 weer Openbare Werken). Maar in feite zou het gaan om een geoormerkt
budget op de begroting, dat via OWM werd overgeheveld naar BOB.
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  Volgens de gemeentelijke voornemens zou de bekostiging van BOB plaatsvinden
in de vorm van een in twaalf gelijke maandelijkse termijnen uit te keren "lump
sum"-budget. Omtrent de door BOB te leveren prestaties zouden duidelijke
afspraken worden gemaakt. Maar het jaarlijkse budget zou niet gebaseerd worden
op afspraken omtrent èn het volume van de produktie (de aantallen "produkten")
èn de kostprijzen ervan. Voor dit laatste ontbraken, in elk geval tijdens het proces
van verzelfstandiging, veelal ook de benodigde gegevens.
  Met de externe verzelfstandiging zouden geen financieel-economische mede-
werkers van OWM overgaan naar BOB. Evenmin zouden de financieel-econo-
mische werkzaamheden voor BOB na de externe verzelfstandiging nog binnen de
gemeentelijke organisatie worden uitgevoerd, zo gaven betrokkenen aan. Wellicht
zou voor activiteiten als de loonadministratie en facturering een administra-
tiekantoor worden ingeschakeld. Een kleine stafafdeling binnen BOB zou eenvou-
dige administratieve taken kunnen verrichten.

VII.4.4 Ter afsluiting

In het voorgaande werd een schets gegeven van de activiteiten en de voornemens
tot externe verzelfstandiging van BOB. Daarnaast werd ingegaan op enkele te
verwachten veranderingen in het financieel-economisch management van een
extern verzelfstandigd BOB.
  Op basis van de voornemens tot externe verzelfstandiging en de erbij gehan-
teerde argumenten worden, voorzover mogelijk, de ontwikkelingen bij BOB in de
volgende paragraaf geplaatst tegenover de in hoofdstuk III ontwikkelde stellingen
en hypothesen. Daarbij kan worden opgemerkt, dat in de hypothesen 11 t/m 15
vooral wordt ingegaan op de effecten van de verzelfstandiging. Omdat de externe
verzelfstandiging nog niet was gerealiseerd en er dus ten tijde van het onderzoek
geen effecten bepaald konden worden, geldt met name voor deze hypothesen dat
weinig conclusies kunnen worden getrokken omtrent de steun die BOB eraan
geeft.

VII.4.5 Een confrontatie van de bevindingen bij BOB met het neo-insti-
tutionele theoretisch raamwerk

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen rond BOB gerelateerd aan de
stellingen en hypothesen, die in hoofdstuk III werden geformuleerd op basis van
de neo-institutionele economie (en enkele ermee verwante theorieën). Daarbij
wordt steeds een schets gegeven van de ontwikkelingen en overwegingen, die van
belang zijn om te kunnen beoordelen welke steun de plannen tot verzelfstandiging
van BOB geven aan een bepaalde stelling of hypothese. Zoals bij de in het
voorgaande aan de orde gekomen organisaties al werd aangegeven, kan het bij
deze steun gaan om formele, expliciete steun en steun, zoals die werd geboden
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door de gang van zaken in de praktijk. Omdat de verzelfstandiging van BOB nog
niet was gerealiseerd, kan in verscheidene gevallen niet worden aangegeven welke
ontwikkelingen zich in de praktijk voordeden. Soms wordt, in plaats van op de
feitelijke ontwikkelingen, ingegaan op de in de toekomst denkbaar geachte
ontwikkelingen.
  Onderstaand worden de stellingen en hypothesen steeds met enkele trefwoorden
weergegeven (zie paragraaf III.5 en bijlage III.A voor de volledige weergave van
de stellingen en hypothesen). Daarna wordt ingegaan op de voor een bepaalde
stelling of hypothese relevant geachte feiten en ontwikkelingen bij BOB. In
diverse gevallen wordt daarbij ook aandacht geschonken aan overwegingen, zoals
die meer in het algemeen een rol speelden bij de kerntakendiscussie (ktd). In
hoofdstuk X wordt voor BOB en de andere onderzochte organisaties gezamenlijk
nagegaan, in hoeverre ze steun bieden aan de in hoofdstuk III geformuleerde
stellingen en hypothesen.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Bij de kerntakendiscussie (ktd) en de voorgenomen externe verzelfstandiging van
de activiteiten op het gebied van het Beheer Openbare Buitenruimte (BOB), ging
het in de eerste plaats om een herbezinning omtrent de taken van het politieke
bestuur. Het vergroten van de economische efficiëntie van de gemeentelijke
organisatie speelde in de ktd formeel eveneens een rol, met name omdat met de
ktd ook bezuinigingen gerealiseerd moesten worden.
  Met de externe verzelfstandiging van BOB hoefden formeel geen kostenbespa-
ring en verhoging van de efficiëntie te worden gerealiseerd. Omdat BOB naar
verwachting BTW zou moeten betalen over de voor de gemeente Haarlemmer-
meer verrichte taken, terwijl het takenpakket niet zou worden aangepast en het
budget gelijk zou blijven aan het binnen de gemeentelijke organisatie beschikbare
budget, zou in de praktijk een forse toename van de efficiëntie van BOB noodza-
kelijk zijn. Op langere termijn zou BOB geheel "marktconform" moeten werken,
omdat er dan geen werk- en budgetgarantie van de gemeente meer zou zijn.

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

Bij de externe verzelfstandiging van BOB speelden persoonlijke materiële belang-
en geen formele rol. Ook in de praktijk hadden de werknemers van BOB geen
persoonlijke materiële belangen bij de verzelfstandiging. Met de verzelfstandiging
zouden de salarissen gemiddeld genomen hooguit gelijk blijven; de overige
arbeidsvoorwaarden zouden in het algemeen verslechteren. Voorzover vast te
stellen, leidde de externe verzelfstandiging evenmin tot materiële voordelen bij de
ambtelijke en politieke leidinggevenden. Onduidelijk was, in hoeverre het matige
functioneren van BOB een rol speelde bij het besluit tot externe verzelfstandiging.

3. Invloed op positie van de overheid ("macht") en regelgeving
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In de kerntakendiscussie speelde de mogelijkheid tot beïnvloeding van regel-
geving formeel een rol. Van de gemeentelijke taken werd nagegaan, of het ging
om kerntaken en of externe verzelfstandiging (wettelijk) toegestaan, of (politiek
gezien) acceptabel was. Externe verzelfstandiging werd vooral acceptabel geacht
bij uitvoerende taken, dat wil zeggen taken die niet direct de kern van de politieke
sturing en de gemeentelijke organisatie betroffen.
  Bij de voorgenomen externe verzelfstandiging van BOB ging het om uitvoerende
taken, die in de praktijk de gemeentelijke macht en de regelgeving niet zouden
beïnvloeden. Een groot deel van de desbetreffende werkzaamheden werd ook
uitbesteed aan commerciële bedrijven.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

Bij de ktd werd externe verzelfstandiging van organisatie-onderdelen mogelijk.
Externe verzelfstandiging was hierbij mede afhankelijk van de vraag, of door
bijvoorbeeld het vooraf stellen van regels of maken van afspraken, voldoende
(politieke) sturing kon worden gegeven aan de aard van het collectieve goed en de
externe effecten ervan. Formeel was er dus een zekere aandacht voor eventuele
externe effecten en de vraag of het ging om een collectief goed.
  Bij BOB ging het om uitvoerende activiteiten. Externe effecten van de uitvoering
van de taken en aspecten van collectieve goederen, waren in de praktijk goed te
beheersen via regelgeving. Veel van de desbetreffende werkzaamheden werden
ook uitbesteed. Daarbij bleek de politieke sturing en de uitwerking van beleid te
kunnen plaatsvinden vanuit de gemeentelijke organisatie.

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de ktd en bij de voorgenomen externe verzelfstandiging van BOB, werden
begrippen als agentschaps-, informatie- en transactiekosten niet gehanteerd. Maar
wel werd formeel aandacht geschonken aan met name de na de externe verzelf-
standiging door BOB te verstrekken informatie over de gerealiseerde prestaties.
  Ook bij BOB waren de agentschapskosten, e.d., niet te meten. Er valt evenwel
te beredeneren dat het samenvoegen van alle activiteiten op het gebied van de
openbare buitenruimte in één organisatie, in plaats van de verspreide uitvoering
binnen drie sectoren van OWM, in de praktijk zou kunnen leiden tot lagere
agentschaps-, informatie- en transactiekosten. Vanwege de concrete activiteiten
van BOB, zou het maken van goede prestatie-afspraken (en eventueel het bereke-
nen van kostprijzen) in het algemeen relatief eenvoudig moeten zijn.
  Maar de externe verzelfstandiging van BOB zou in de praktijk ook betekenen
dat, veel meer dan het geval was binnen de gemeentelijke organisatie, overlegd
moest worden over de te realiseren prestaties en dat gerapporteerd moest worden
over de gerealiseerde prestaties. Daar kwam bij dat vanuit de gemeente rayonbe-
heerders toezicht bleven houden op de uitvoering van werkzaamheden. Per saldo
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zou dit ertoe kunnen leiden dat de totale informatie-, transactie- en agentschaps-
kosten zouden toenemen met de externe verzelfstandiging van BOB.

6. Onzekerheid rond de uitvoering van (essentiële) taken

Het aspect onzekerheid speelde wellicht, in elk geval indirect, een formele rol
tijdens de voorbereiding van de externe verzelfstandigingen. Plannen voor externe
verzelfstandiging werden vooral gemaakt voor díe activiteiten, waarbij de onze-
kerheid relatief beperkt was.
  Op langere termijn zou BOB geconfronteerd worden met concurrentie vanuit de
markt, waardoor in de praktijk de onzekerheid zou toenemen. Vanwege de werk-
en budgetgarantie die de gemeente zou geven, zou de onzekerheid voor BOB
vooralsnog echter beperkt zijn en nauwelijks veranderen ten opzichte van de
situatie, waarin BOB nog een onderdeel was van de gemeentelijke organisatie.
Onduidelijk was nog, in hoeverre een strikter gemeentelijk toezicht op de gereali-
seerde prestaties in de praktijk zou kunnen leiden tot onzekerheden omtrent het
budget van BOB (dat wil zeggen: of het budget gekort zou worden bij het niet-
realiseren van prestaties).

7. Specificiteit

Het aspect specificiteit speelde geen formele rol in de kerntakendiscussie en de
voorbereiding van de externe verzelfstandiging van BOB.
  Bij de externe verzelfstandiging van BOB ging het om activiteiten van OWM,
waarbij in de praktijk vrijwel geen sprake was van specificiteit van kennis, activa
of produkten. De werkzaamheden van BOB werden in het algemeen eveneens
verricht door vele bedrijven. De gemeente Haarlemmermeer besteedde een
belangrijk deel van de desbetreffende werkzaamheden ook daadwerkelijk uit.

8. Schaalvoordelen

Bij het ontwikkelen van plannen omtrent de externe verzelfstandiging van BOB,
speelden eventuele schaalvoordelen geen formele rol tijdens de voorbereidingen.
  In de praktijk zouden na externe verzelfstandiging schaalvoordelen binnen BOB
kunnen optreden, bijvoorbeeld als er inderdaad gewerkt zou worden met binnen
de rayons en over de rayongrenzen heen flexibel in te zetten ploegen mede-
werkers met min of meer gelijke vaardigheden. Mogelijk zou BOB ook voor
opdrachtgevers buiten de gemeentegrenzen kunnen werken.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

In de ktd werd tijdens de formele voorbereidingen nadrukkelijk aandacht besteed
aan de aard van de activiteiten en produktie en de mogelijkheid hierover goede
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afspraken te maken. Vooral organisatie-onderdelen met concrete activiteiten en
produkten, waarbij het mogelijk werd geacht te komen tot heldere afspraken
omtrent de te leveren prestaties, kwamen in aanmerking voor externe verzelf-
standiging.
  Bij de te verzelfstandigen activiteiten op het gebied van het beheer openbare
buitenruimte was in de praktijk sprake van concrete en goed meetbare activiteiten
en prestaties (al werden die prestaties in het verleden binnen de gemeente niet
gemeten). Berekening van kostprijzen voor de activiteiten en produkten van BOB
was in het algemeen relatief eenvoudig. Uitgaande van de hypothese zou BOB in
aanmerking kunnen komen voor externe verzelfstandiging.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Bij externe verzelfstandiging van onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer
was er soms enige formele aandacht voor de vraag, of externe concurrentie
bestond. Veel meer nadruk lag echter op aspecten als de meetbaarheid van
prestaties en het kunnen maken van duidelijke prestatie-afspraken. Bij de ver-
zelfstandiging van BOB werd niet expliciet ingegaan op het aspect concurrentie.
  In de praktijk was bij de activiteiten van BOB in het algemeen sprake van veel
concurrentie. Volgens de plannen zou BOB op langere termijn volledig concur-
rerend moeten werken. Vooralsnog zou BOB door de werk- en budgetgarantie
nog worden afgeschermd voor deze concurrentie. De op korte termijn noodza-
kelijke verhoging van de efficiëntie vloeide voort uit onder meer de verwachte
BTW-plichtigheid van BOB.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

In het kader van de ktd en vooral het OO-traject, werd nadrukkelijk formele
aandacht besteed aan onder meer de overheadkosten.
  Het was niet bekend, hoeveel arbeidsuren vóór de externe verzelfstandiging
binnen de gemeentelijke organisatie gemoeid waren met toezichts- en andere
overheadtaken op het gebied van BOB. Er was ook geen concrete informatie over
de vraag, of externe verzelfstandiging van BOB op centraal niveau zou leiden tot
lagere overhead- en agentschapskosten. Mede vanwege de komst van vijf rayon-
beheerders, die zich overigens ook bezighielden met de door de gemeente nieuw
ontwikkelde taken op het gebied van het integraal buurtbeheer, zou in de praktijk
na externe verzelfstandiging binnen de gemeente sprake zijn van vrij aanzienlijke
kosten van toezicht.
  Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, waren er geen
concrete indicaties omtrent de ontwikkeling van de kosten van overhead, monito-
ring en bonding. De activiteiten van BOB zouden op langere termijn onderhevig
zijn aan concurrentie. Onbekend was, in hoeverre dat zou leiden tot een daling in
de kosten van overhead en toezicht. Omdat niet bekend was hoe de organisatie
precies zou worden ingericht, is het moeilijk te beredeneren hoe de kosten van
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overhead, monitoring en bonding binnen BOB zich in de praktijk na realisatie van
de verzelfstandiging zouden kunnen ontwikkelen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

In het kader van de ktd en de externe verzelfstandiging van organisatie-onder-
delen, was er in diverse gevallen interesse in de kostprijzen van produkten. Soms
vond ook een vergelijking plaats met de prijzen van externe organisaties. Echter,
in de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van BOB speelde verho-
ging van de efficiëntie, c.q. een daling van de kostprijs, formeel geen rol.
  Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd, was geen
concrete informatie beschikbaar over de in de praktijk opgetreden ontwikkeling
van de kostprijzen bij BOB.
  Opgemerkt kan nog worden, dat BOB op langere termijn in principe "marktcon-
form" moest werken. Op langere termijn zou de kostprijs per eenheid produkt
waarschijnlijk moeten dalen, om de activiteiten van BOB werkelijk concurrerend
te maken. Uitgaande van een budget dat ongeveer gelijk was aan het binnen de
gemeente beschikbare bedrag en een ongewijzigd takenpakket, zou vanwege de
BTW-verplichtingen ook op korte termijn de efficiëntie van BOB wellicht al
aanzienlijk moeten toenemen.

13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Ten tijde van het onderzoek was in de formele voorbereiding van de verzelfstan-
diging van BOB weinig of geen aandacht besteed aan de in de hypothese genoem-
de elementen. Omdat de verzelfstandiging van BOB nog niet was gerealiseerd,
kon niet worden nagegaan welke ontwikkelingen in de praktijk zouden optreden
ten aanzien van de in de hypothese genoemde aspecten. Onderstaand worden in
algemene zin enkele mogelijke ontwikkelingen geschetst.
  De mate van eenduidigheid in de doelstellingen zou met de externe verzelfstan-
diging kunnen toenemen. BOB zou geen deel meer uitmaken van een grote
organisatie met uiteenlopende activiteiten, terwijl bovendien geen sprake meer
zou zijn van directe politieke invloed (en eventuele politieke doelstellingen).
Verwacht mocht worden dat, om de continuïteit te waarborgen, financieel-
economische doelstellingen een meer prominente rol zouden krijgen.
  Na de externe verzelfstandiging van BOB zouden de medewerkers onder de
Bouw-CAO vallen. Dat zou een verzwakking van de rechtspositie van de werkne-
mers betekenen. In de praktijk zou het bijvoorbeeld gemakkelijker zijn medewer-
kers te ontslaan. Aangenomen mag dus worden, dat er meer mogelijkheden
zouden komen om efficiënt gedrag bij de werknemers te bevorderen. Gedurende
een overgangstermijn van zeven jaren zouden de werknemers overigens in
principe kunnen terugvallen op de gemeentelijke wachtgeldregeling.
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  De teruggang in salaris van de medewerkers van BOB werd op het moment van
de externe verzelfstandiging gecompenseerd. Op de langere termijn zouden enige
verschillen kunnen optreden. Onbekend was nog of de beloning van de medewer-
kers of de leidinggevende(n) van BOB, (mede) zou afhangen van de behaalde
financiële resultaten. Vooralsnog was het niet waarschijnlijk, dat de externe
verzelfstandiging gemiddeld genomen zou leiden tot een verbetering in de inko-
menspositie van de medewerkers van BOB (of van betrokkenen binnen de ge-
meentelijke organisatie). 

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Tijdens de kerntakendiscussie en de formele voorbereiding van de externe
verzelfstandigingen, werd expliciet ingegaan op de wijze waarop de te verzelf-
standigen organisatie vanuit de gemeente nog kon worden gestuurd. Het lag in de
bedoeling, bij de externe verzelfstandigingen de management control vooral te
richten op de essentiële prestaties. Over die prestaties dienden ook duidelijke
afspraken te worden gemaakt tussen de gemeente en de verzelfstandigde organisa-
tie.
  Omdat de externe verzelfstandiging nog niet was gerealiseerd, kunnen de in de
praktijk opgetreden ontwikkelingen bij BOB niet worden geschetst. Het streven
van de gemeente was er echter op gericht te komen tot heldere prestatie- afspra-
ken, op basis waarvan BOB - in elk geval op langere termijn, als geen werk- en
budgetgaranties zouden gelden - ook afgerekend zou kunnen worden.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

De financieel-economische functie van BOB was nog niet uitgewerkt. Aange-
nomen mocht echter worden, dat de externe verzelfstandiging in de praktijk zou
leiden tot aanzienlijke veranderingen in de financieel-economische sturing van
BOB. Om op termijn concurrerend te kunnen optreden, moest er aandacht zijn
voor onder meer de kosten en de kostprijzen van de organisatie. Om duidelijk te
maken dat voldaan was aan de contractafspraken met de gemeente, zou ook een
goede prestatiemeting nodig zijn.

VII.4.6 Ter afsluiting

In paragraaf VII.4 kwam de voorgenomen externe verzelfstandiging van het
Beheer Openbare Buitenruimte aan de orde. Omdat deze verzelfstandiging
vanwege vertragingen nog niet was gerealiseerd ten tijde van het onderzoek,
moest de analyse van BOB zich beperken tot de overwegingen voor en de
voorbereiding van de verzelfstandiging. De effecten van de verzelfstandiging op
de produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie, konden niet worden bepaald.
Wel werd een schets gegeven van enkele te verwachten ontwikkelingen en



       Zie voor een uitgebreider verslag van de ontwikkelingen bij de Openbare Biblio-156

theek het volledige rapport dat werd opgesteld over het onderzoek bij drie organisatie-
onderdelen van de gemeente Haarlemmermeer.
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voornemens ten aanzien van het financieel-economisch management van BOB.
Voorzover mogelijk werden de ontwikkelingen rond BOB ook gerelateerd aan het
neo-institutionele raamwerk van stellingen en hypothesen. Omdat de verzelf-
standiging nog niet was gerealiseerd, werd daarbij in verschillende gevallen niet
ingegaan op de in de praktijk opgetreden ontwikkelingen, maar op in de toekomst
bij BOB denkbaar geachte ontwikkelingen.
  In paragraaf VII.5 wordt ingegaan op het derde organisatie-onderdeel dat bij de
gemeente Haarlemmermeer werd onderzocht. Het betreft hier de externe verzelf-
standiging van de Openbare Bibliotheek.

VII.5 De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek

VII.5.1 Inleiding

In het kader van de kerntakendiscussie (ktd) werd de Openbare Bibliotheek te
Haarlemmermeer per 1 april 1995 extern verzelfstandigd. Tot dan was de Open-
bare Bibliotheek een onderdeel van de gemeentelijke organisatie.
  De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek vormde een belang-
wekkende case voor onderzoek, omdat het hier enerzijds formeel ging om een
externe verzelfstandiging, terwijl anderzijds duidelijk was, dat de betrokken
activiteit sterk afhankelijk zou blijven van de (lokale) overheid. Deze case zou
bijvoorbeeld inzicht kunnen bieden in de mate waarin, bij het voortbestaan van
een nauwe relatie tussen de voormalige moederorganisatie en de verzelfstandigde
organisatie, in de praktijk toch zakelijke verhoudingen tussen de betrokken partij-
en zouden ontstaan. Daarnaast werd de keuze voor de Openbare Bibliotheek
gebaseerd op de overweging, dat de meeste activiteiten van deze organisatie
relatief concreet waren, waardoor het wellicht mogelijk zou zijn een beeld te
verkrijgen van de effecten van de verzelfstandiging.
  Deze paragraaf is als volgt opgebouwd. Paragraaf VII.5.2 bevat een schets van
de activiteiten, de ontwikkeling, het functioneren en de verzelfstandiging van de
Openbare Bibliotheek. In paragraaf VII.5.3 komen de effecten van de externe
verzelfstandiging op de produktie, het personeelsbestand, de kosten en de effici-
entie aan de orde. In paragraaf VII.5.4 worden de met de externe verzelfstandi-
ging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch management ge-
schetst. In paragraaf VII.5.5 worden de diverse ontwikkelingen bij de Openbare
Bibliotheek, geplaatst tegenover het op basis van de neo-institutionele (economi-
sche) theorie ontwikkelde theoretische raamwerk.156



       Door verschillende betrokkenen werd aangegeven dat de bibliotheek bij het uitlenen157

van boeken, verreweg de belangrijkste activiteit, geen concurrentie ondervond van andere
organisaties. Bij andere, qua personeelsinzet minder omvangrijke activiteiten, zoals het
organiseren van voorleesavonden van schrijvers, of educatieve activiteiten voor scholen,
was concurrentie misschien mogelijk, maar trad die in de praktijk niet op.
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VII.5.2 Activiteiten, ontwikkeling en verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek Haarlemmermeer

De belangrijkste taken van de Openbare Bibliotheek waren het uitlenen van
boeken en andere informatiedragers en het ondernemen van diverse activiteiten
ter stimulering van het lezen. Zowel vóór als na de externe verzelfstandiging in
1995, was het uitlenen van boeken verreweg de belangrijkste activiteit. Daarnaast
werden onder meer (educatieve) videobanden en diaseries uitgeleend, konden in
de bibliotheekfilialen kranten en tijdschriften worden gelezen, werden activiteiten
rond schrijvers georganiseerd en was de bibliotheek actief voor scholen en
bejaardencentra. Naast de direct op het publiek gerichte activiteiten werden
diverse ondersteunende werkzaamheden verricht, zoals herstel van boeken,
beschrijven van boeken en personele en financieel-economische werkzaamheden.
  De Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer had in 1995 zes vestigingen (een
centrale bibliotheek en vijf filialen). Voor de diverse kleinere kernen in de
gemeente beschikte de bibliotheek over een mobiel filiaal ("boekenbus"). Het
aantal vaste formatieplaatsen bij de Openbare Bibliotheek bedroeg eind 1994 ruim
41 (1995: circa 45). Deze formatieplaatsen werden bezet door in totaliteit circa 75
personen. Daarnaast waren er nog enkele medewerkers werkzaam via werkgele-
genheidsverruimende overheidsregelingen.
  Hoewel de bibliotheek vanaf 1978 deel uitmaakte van de gemeentelijke organisa-
tie, had ze tot 1991 een relatief zelfstandige positie. Hieraan kwam met de reorga-
nisatie van 1991 formeel een einde; de bibliotheek werd een afdeling binnen de
sector cultuur van de gemeentelijke dienst Welzijn, Onderwijs en Cultuur (WOC).
Voor de Openbare Bibliotheek betekende de reorganisatie van 1991 dus een
zekere centralisatie.
  De Openbare Bibliotheek was in Haarlemmermeer in de periode 1985-1995 niet
sterk ontwikkeld, in vergelijking tot andere grotere gemeenten en landelijke
gemiddelden. De personeelsformatie was bijvoorbeeld relatief beperkt (en
daarmee het aantal openingsuren per week), evenals het beschikbare aantal boeken
per inwoner. Ook was de Openbare Bibliotheek vrij "traditioneel" in haar
activiteiten. De bibliotheekcollectie bestond hoofdzakelijk uit boeken en tijd-
schriften. Afgezien van bijvoorbeeld educatieve videobanden, was er weinig
aandacht voor andere bronnen van informatie, zoals bladmuziek, beeldplaten,
compact discs, computerprogramma's en aansluitingen op databanken.  Na de157

verzelfstandiging gaf het bestuur aan dat nieuwe initiatieven dienden te worden



       Door betrokkenen werd overigens aangegeven dat er ook vanaf 1991, zowel binnen158

de dienst WOC als de gemeentepolitiek, vrijwel geen aandacht was voor het inhoudelijke
functioneren van de bibliotheek (zoals dat functioneren kon worden afgeleid uit gegevens
over bijvoorbeeld ledentallen en aantallen uitleningen). Gegevens over de prestaties
werden dan ook slechts in beperkte mate verzameld en gerapporteerd. In de jaren tachtig
werd wèl een wat breder scala aan prestatiegegevens en kengetallen vermeld in de
jaarverslagen van de Openbare Bibliotheek.

       Voor de goede orde kan erop worden gewezen, dat het interne rapport van de159

ambtelijke werkgroep niet volledig werd opgenomen in het rapport Openbare Biblio-
theken, zoals dat in het kader van de kerntakendiscussie werd toegezonden aan de gemeen-
teraad. Dit hing samen met het feit, zo werd door betrokkenen aangegeven, dat de
conclusie van de ambtelijke werkgroep niet zonder meer overeenkwam met het eenduidige
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ontplooid. Die initiatieven zouden echter moeten aansluiten bij de traditionele
activiteiten en doelgroepen.
  Zowel binnen de Openbare Bibliotheek als binnen de gemeente, bestond in de
periode 1985-1990 nauwelijks aandacht voor beleidsontwikkeling op het gebied
van het bibliotheekwerk. De gemeente wilde vanaf 1991 niet alleen in organisa-
torisch, maar ook in beleidsinhoudelijk opzicht meer betrokken raken bij de
bibliotheek. Zo werd nagedacht over de rol die de bibliotheek zou moeten
vervullen in het gemeentelijke cultuurbeleid.  Dergelijke, inhoudelijke beleids-158

voornemens kregen echter geen concrete vorm. Dat was een gevolg van het feit
dat bij de in 1992/1993 op gang gekomen kerntakendiscussie werd aangegeven,
dat de Openbare Bibliotheek extern kon worden verzelfstandigd.
  Tijdens de kerntakendiscussie (ktd), werd het openbare bibliotheekwerk uitge-
breid onderzocht door een ambtelijke werkgroep. Deze werkgroep stelde in een
rapport dat externe verzelfstandiging van de bibliotheek, bijvoorbeeld in de vorm
van een stichting, acceptabel was. Daarbij werd opgemerkt, dat dit niet zonder
meer zou leiden tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening.
  De werkgroep gaf in het rapport geen duidelijke voordelen van een extern
verzelfstandigde Openbare Bibliotheek aan. Door enkele betrokkenen werd
aangegeven, dat binnen de werkgroep in feite een zekere voorkeur bestond voor
interne verzelfstandiging van de bibliotheek. Daarbij had bijvoorbeeld gewerkt
kunnen worden met een managementcontract. Personeelswerk en financieel-
administratieve zaken hadden dan in de gemeentelijke organisatie uitgevoerd
kunnen worden, waardoor schaalvoordelen behouden zouden zijn gebleven. Echte
nadelen van enkel interne verzelfstandiging werden nauwelijks aanwezig geacht.
Ook binnen de gemeente kon de bibliotheek relatief zelfstandig functioneren.
Bekend was echter, zo werd gesteld, dat bij de ambtelijke leiding van de gemeente
een sterke voorkeur bestond voor het zoveel mogelijk op afstand plaatsen van
activiteiten. Daarom droeg de werkgroep toch de externe verzelfstandiging tot een
stichting aan als mogelijke toekomstige organisatievorm voor de Openbare Biblio-
theek.159



advies tot externe verzelfstandiging, zoals dat uiteindelijk aan de gemeenteraad werd
gegeven door de ambtelijke top van de gemeente, de Managementstaf.

       De leden voor dit voorlopige bestuur werden vooral aangezocht door het hoofd van160

de Openbare Bibliotheek. Om tegen te gaan dat indirect een bestuurlijke band tussen
gemeente en bibliotheek zou blijven bestaan, werd besloten in het (voorlopige) bestuur
geen vertegenwoordiger van of namens de gemeente zitting te laten nemen.
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  Na enige discussie over de vormgeving van de verzelfstandiging, ging de
gemeenteraad in juli 1993 bij de besluitvorming rond de kerntakendiscussie
akkoord met het voorstel tot externe verzelfstandiging van de Openbare Biblio-
theek. De gemeente zou wel verantwoordelijk blijven voor de culturele voorzie-
ningen in de gemeente en het voeren van een integraal en samenhangend cultuur-
beleid, waarvan de bibliotheek deel uitmaakte. De externe verzelfstandiging van
de Openbare Bibliotheek diende volgens de besluitvorming in de gemeenteraad te
leiden tot een bezuiniging van ƒ 150.000,- per jaar. Al snel bleek, dat hiervan
slechts ƒ 26.000,- kon worden gerealiseerd.
  Als datum voor de externe verzelfstandiging werd aanvankelijk gekozen voor 1
januari 1995; naderhand verschoof dat naar 1 april 1995. Begin 1994 ging een
voorlopig bestuur van de stichting in oprichting van start.  Het hoofd van de160

Openbare Bibliotheek begon in overleg met dit voorlopige bestuur aan de interne
voorbereiding van de verzelfstandiging. De voorbereidingen werden ondersteund
door een extern adviesbureau, dat onder meer een bedrijfsplan opstelde.
  Bij de medewerkers van de Openbare Bibliotheek bestond in eerste instantie een
zekere weerstand tegen de externe verzelfstandiging. Gevreesd werd dat de
gemeente met de externe verzelfstandiging de verantwoordelijkheid voor het
bibliotheekwerk wilde beperken. De rechtspositie van de medewerkers zou ook
veranderen. Voortaan zouden de medewerkers onder de Bibliotheek-CAO vallen.
Weliswaar zouden, in elk geval voorlopig, verschillen in netto-inkomen en
overige arbeidsvoorwaarden zoveel mogelijk worden overbrugd. Maar vooral op
de langere termijn zou de Bibliotheek-CAO voor de meeste medewerkers iets
minder gunstig kunnen zijn dan de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden. Door de
medewerkers regelmatig te informeren en door een voorlopige ondernemingsraad
op te richten, verdween volgens betrokkenen de aanvankelijke weerstand vrij
snel.
  Ter voorbereiding van de verzelfstandiging werd door de gemeente een "pro-
gramma van eisen" opgesteld. In dat programma werd aangegeven, aan welke
eisen de Openbare Bibliotheek naar het oordeel van de gemeente in de toekomst
zou moeten voldoen. Omdat werd gevreesd dat te uitgebreide eisen de bibliotheek
zouden hinderen in het functioneren, drong de gemeenteraad erop aan slechts
eisen te stellen omtrent enkele essentieel geachte prestaties. Hierbij speelde mee,
dat de bibliotheek goed had gefunctioneerd sinds de volledige integratie in het
gemeentelijk apparaat in 1991. Ook waren er steeds goede relaties geweest tussen



       Ten tijde van het onderzoek werd bij de gemeente Haarlemmermeer gewerkt aan161

het opstellen van een nieuwe subsidieverordening, die per 1 januari 1997 zou moeten
ingaan. Uitgaande van het beschikbare concept, zou deze verordening onder meer een
aanscherping kunnen betekenen van de door de Openbare Bibliotheek te formuleren
prestaties, de te verstrekken informatie, alsmede van de mogelijkheden tot reservevorming
(zie het concept voor de Algemene subsidieverordening Haarlemmermeer; najaar 1995).
In de aan de Openbare Bibliotheek voor 1995 en 1996 toegezonden subsidiebrieven, werd
de nieuwe subsidieverordening al aangekondigd.

       Het basisbudget voor de Openbare Bibliotheek werd formeel als volgt beargumen-162

teerd (zie Raadsvoorstel 1995 - 83, p. 6):
- ƒ 4.603.000,- uit WOC-begroting voor 1995;
- ƒ   205.000,- mee te geven overhead WOC en Bestuursdienst (met name

personeelszaken en financiële administratie);
- ƒ   190.000,- vervangingskosten langdurig zieken (een bedrag waarmee de

gemeente als "eigen risicodrager" altijd al geconfronteerd zou
zijn);

- ƒ    70.000,- in verband met overige structurele kosten.
  Naast het basisbudget van ƒ 5,068 miljoen ontving de bibliotheek in 1995 ƒ 100.000,-
voor de aanschaf van extra boeken en ƒ 60.000,- ter dekking van eenmalige kosten in
verband met de verzelfstandiging.
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de bibliotheek en de leiding van de dienst WOC, de ambtelijke concerntop en het
politieke bestuur.
  Begin 1995 kwam tussen de gemeentelijke onderhandelingsdelegatie en het
voorlopige bestuur van de Openbare Bibliotheek een "protocol" tot stand, waarin
afspraken werden vastgelegd omtrent de externe verzelfstandiging. De gemeente-
lijke bemoeienis met de bedrijfsvoering, de financiën en de personeelszaken van
de bibliotheek, zou volgens het protocol sterk teruglopen. In jaarlijkse subsidie-
brieven, te beschouwen als het subsidiecontract, werden de hoogte van de
jaarlijkse subsidie en de te realiseren prestaties nader vastgelegd. In de subsidie-
brieven voor 1995 en 1996 werden overigens slechts concrete prestatie-eisen
geformuleerd omtrent het aantal vestigingen, het wekelijkse aantal openingsuren
per vestiging en de groei van de omvang van de collectie "informatiedragers".161

In een later stadium, wanneer meer ervaring zou zijn opgedaan met de zelfstandig
functionerende bibliotheek, zouden nadere prestatie-afspraken worden gemaakt.
  Het budget zoals dat voor 1995 werd vastgesteld kwam tot stand op basis van
- voorzover mogelijk feitelijk onderbouwde - onderhandelingen tussen de gemeen-
te en het bestuur van de bibliotheek. Het budget dat in de begroting van de dienst
WOC voor 1995 voor de WOC-afdeling Openbare Bibliotheek was opgevoerd,
bedroeg ƒ 4,603 miljoen. Daarnaast werden binnen de gemeente voor de biblio-
theek diverse overhead- en andere kosten gemaakt waarvan, vanwege onder meer
het gebruik van ruwe verdeelsleutels, de precieze omvang niet was vast te stellen.
De extern verzelfstandigde Openbare Bibliotheek ontving voor 1995 een "lump-
sum"-basisbudget van ƒ 5,068 miljoen.  Over de wijze van inzet van de midde-162



       De ambtelijke werkgroep die de mogelijkheden voor externe verzelfstandiging163

natrok, gaf aan dat de verzelfstandiging ook weinig betekenis zou hebben voor het hoofd-
doel van de kerntakendiscussie, het beperken van de betrokkenheid van de politieke en
ambtelijke top bij uitvoerende taken.
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len en de hoogte van de tarieven van de bibliotheek werden geen nadere afspraken
gemaakt. De tarieven (zoals leengelden en de prijs van het lidmaatschap), waar-
mee de bibliotheek "eigen inkomsten" kon verwerven, mocht de bibliotheek
zelfstandig vaststellen.
  Na de externe verzelfstandiging moest de Openbare Bibliotheek meer indirecte
taken zelf (laten) verrichten. De financieel-administratieve taken werden vanaf
1996 uitbesteed aan de Provinciale Bibliotheekcentrale.

VII.5.3 Ontwikkelingen in produktie, personeelsbestand en kosten in de
periode 1991-1995

VII.5.3.1 Inleiding

Bij de reorganisatie van 1991, toen de mate van zelfstandigheid van de Openbare
Bibliotheek formeel afnam, was verhoging van de economische efficiëntie een
belangrijk doel. Volgens de aanvankelijke plannen zou ook de externe verzelf-
standiging van de Openbare Bibliotheek moeten leiden tot een verhoging van de
economische efficiëntie. Al snel kwam echter naar voren, dat de externe verzelf-
standiging hooguit zou leiden tot zeer beperkte besparingen.163

  In het navolgende wordt ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de
apparaatskosten en de verhouding direct-indirect personeel bij de Openbare
Bibliotheek. Tevens wordt aandacht besteed aan de ontwikkeling van de efficië-
ntie. Omdat de bibliotheek ten tijde van het onderzoek nog maar vrij kortstondig
extern was verzelfstandigd, komen ook de ontwikkelingen in de periode 1991-
1995 aan de orde. Daarmee worden de ontwikkelingen vanaf 1995 tegen een
bredere achtergrond geplaatst. Bovendien kan hierdoor een beeld worden verkre-
gen van de effecten die de "centralisatie" van 1991 had op de bibliotheek.

VII.5.3.2 De ontwikkeling van de activiteiten en de produktie

Door de bibliotheek werden gedurende verscheidene jaren slechts in beperkte
mate produktiegegevens verzameld en vermeld in de begrotingen en jaarreke-
ningen van de dienst WOC.
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Tabel VII.3 Ontwikkeling in enkele produktie-indicatoren van de Open-
bare Bibliotheek Haarlemmermeer, 1990-1995

activiteit/ 1990 1991 1992 1993 1994 1995
produktie-
indicator

aantal be-   211.930   229.778   270.077   274.000   281.601   261.430
schikbare
informatie-
dragers

aantal uit- 1.025.935 1.022.718 1.083.766 1.089.214 1.182.814 1.112.238
leningen

ingeschre-    23.998    20.191    23.415    23.736    25.428    26.128
ven leden

Bron: administratie Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer (gegevens 1990), ambtelijk rapport
Rapportage deelproject openbare bibliotheek (k.t.d.), 1992 (1991), M.A.M. Laqueur en J.
Bossert, adviesbureau Deloitte en Touche, Bedrijfsplan 1995 Stichting Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer - Eindrapportage, Den Haag 1994 (1992), Jaarverslag 1994 (1994),
Jaarrekening 1995 (1995).

De achtergrond hierbij was het feit, dat lange tijd binnen de gemeentelijke
organisatie en het politieke bestuur weinig interesse bestond in de ontwikkeling
van de activiteiten en "produktie" van de Openbare Bibliotheek. Vooral gegevens
die samenhingen met het uitlenen van boeken (zoals aantal uitleningen, aantal
leden en aantal beschikbare informatiedragers), waren voor meerdere jaren
beschikbaar voor het onderzoek.
  Hoewel de bibliotheek meer activiteiten kende, was het uitlenen van boeken
verreweg de belangrijkste activiteit. Bijna 50% van de personeelsformatie werd
in 1995 ingezet voor het uitlenen van boeken en andere schriftelijke materialen.
Met enige voorzichtigheid kan worden gesteld, dat de beschikbare gegevens een
indicatie geven van de ontwikkeling van de activiteiten en produktie.
  Tabel VII.3 bevat de beschikbare gegevens over de activiteiten en produktie. Uit
de gegevens in deze tabel blijkt dat de aantallen leden, uitleningen en objecten
(het ging daarbij vooral om boeken), in 1995 boven het niveau van 1990 lagen.
Procentueel gezien bedroeg de toename in de periode 1991-1995 resp. circa 29%



       Ter wille van de vergelijkbaarheid met de in de volgende subparagraaf aan de orde164

komende toename in kosten/opbrengsten, zijn de procentuele stijgingen in aantallen
uitleningen, e.d., hier gegeven voor de periode 1991-1995 en niet voor 1990-1995.
  Omtrent de gegevens in tabel VII.3 kan nog worden opgemerkt, dat een betrokkene bij
navraag de sterke daling van het ledental in 1990/1991 bevestigde. Het lagere aantal
informatiedragers in 1995 was een gevolg van een in dat jaar doorgevoerde selectie van
het totale bezit.

       In dit verband kan erop worden gewezen, dat de bibliotheek de doelstelling had het165

percentage van de bevolking dat lid was van de bibliotheek, te verhogen van ongeveer
24,5% in 1995 tot 30% in 1999.

       Door de externe adviseur werd in het Bedrijfsplan 1995 aangegeven, dat een166

uitbreiding van het aantal banden/informatiedragers in de bibliotheek met 10.000 ruwweg
zou moeten leiden tot 1 extra formatieplaats. De ontwikkeling van de personeelsformatie
bij de Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer in de periode 1990-1995 lijkt vrij goed
overeen te komen met deze vuistregel (circa 5 à 6 fte extra vanwege de toename in het
aantal banden/informatiedragers, daarnaast in 1995 een toename met circa 3 indirecte
formatieplaatsen vanwege de externe verzelfstandiging).
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(toename in de periode 1990-1995: 9%), 9% en 14%.  Het aantal inwoners van164

de gemeente nam in deze periode toe met circa 5%.

Geconcludeerd kan worden, dat de stijgingspercentages in de "produktie-indicato-
ren" van de bibliotheek (wat) groter waren dan de groei van de totale bevolking.
Ervan uitgaande dat de produktie van de Openbare Bibliotheek vrijwel geheel ten
goede kwam aan de bevolking in de eigen gemeente, kan tevens worden gesteld
dat de bibliotheek binnen de gemeente Haarlemmermeer een sterkere positie
verkreeg in de periode 1990-1995 (hoewel het aantal uitleningen in 1995 enigs-
zins terugliep ten opzichte van 1994).165

  Voor de volledigheid kan overigens nog worden opgemerkt, dat het aantal
uitleningen in de periode 1990-1995 weinig afweek van dat in de jaren tachtig.
Ook toen schommelde het jaarlijkse aantal uitleningen tussen de ruim 1 en ruim
1,1 miljoen per jaar (bij een omvang van de bevolking van bijna 80.000 aan het
begin en ruim 90.000 aan het einde van de jaren tachtig). Het beschikbare aantal
fte's lag in die periode op 34 à 35.

VII.5.3.3 De ontwikkeling van de personeels- en overige kosten

Het aantal vaste formatieplaatsen bij de Openbare Bibliotheek in Haarlemmermeer
nam toe van circa 36 in 1990 tot 45 in 1995. De groei in formatie deed zich zowel
voor in de periode 1991-1994, toen de bibliotheek onderdeel was van de gemeen-
telijke organisatie, als met de externe verzelfstandiging in 1995.  Hierbij moet166

in het oog worden gehouden, dat zich in de periode 1990-1995 bij de Openbare
Bibliotheek in Haarlemmermeer geen grote ontwikkelingen hebben voorgedaan op



       Eind jaren tachtig nam de automatisering bij de Openbare Bibliotheek sterk toe,167

waardoor toen een personeelsbezuiniging gerealiseerd kon worden. Het ging bij deze
bezuiniging niet zozeer om een teruggang in het aantal formatieplaatsen, maar om een
beperking van de noodzakelijk geachte toename.

       De nominale kostenbedragen, zoals vermeld in bijlage VII.B bij dit hoofdstuk, zijn168

omgerekend tot reële bedragen op basis van het prijspeil 1991 (zie voetnoot 135).
  Bij de in de tabel VII.4 gegeven bedragen voor personeelskosten zijn de incidentele
loonstijgingen weer buiten beschouwing gebleven. In dit verband kan er overigens op
worden gewezen, dat de bibliotheek vrij veel medewerkers kende in de leeftijdscategorie
van 40 tot 65 jaren (zie Jaarverslag 1994, p. 13). Waarschijnlijk hadden dan ook relatief
veel medewerkers het maximumsalaris van hun loonschaal bereikt, zodat ze geen jaarlijkse
periodieken meer ontvingen. Wellicht lag in de periode 1991-1995 de incidentele loonstij-
ging bij de Openbare Bibliotheek onder het gemiddelde voor de gehele gemeente Haarlem-
mermeer. Wordt naast de algemene salarisstijging ook rekening gehouden met een
incidentele loonstijging van 0,75% per jaar, dan bedroeg het indexcijfer voor 1995 110,8
(1991 = 100). Zie verder de bij voetnoot 135 gegeven toelichting.

222

het gebied van de automatisering. Eind jaren tachtig vond al een sterke automati-
sering van het bibliotheekwerk plaats.167

  De totale kosten van de Openbare Bibliotheek bedroegen in 1990 ruim ƒ 4
miljoen (excl. vanuit de gemeentelijke organisatie toegerekende overhead).
Rekenend op basis van het prijspeil 1991, bedroegen de totale kosten in 1995
globaal ƒ 5,7 miljoen (in nominale bedragen uitgedrukt ruim ƒ 6 miljoen; zie
tabel VII.B.2 in bijlage VII.B).  Met nadruk moet erop worden gewezen, dat de168

bedragen voor 1995 niet zonder meer vergelijkbaar zijn met die van vóór 1995.
De gegevens voor 1995 bevatten ook de kosten van de indirecte taken, die tot
1995 binnen de gemeentelijke organisatie werden uitgevoerd (maar waarvan,
gezien de beschikbare gegevens, de werkelijk ermee gemoeide kosten niet
nauwkeurig waren vast te stellen).
  Tabel VII.4 geeft een overzicht van de ontwikkeling van de kosten en enkele op-
brengsten van de bibliotheek.
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Tabel VII.4 Ontwikkeling in "eigen" opbrengsten en apparaatskosten en
enkele onderdelen daarvan bij de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer, 1991 - 1995; op basis prijspeil 1991; alle
bedragen x ƒ 1 miljoen

1991 1992 1993 1994 1995*)

- baten:

diverse eigen opbrengsten (excl. gemeente-  0,319  0,424  0,485  0,621  0,736
lijke bijdrage/subsidie)

- lasten:

personeelskosten, incl. uitzendkrachten,  2,235  2,377  2,498  2,669  2,890
e.d.

huur gebouwen (incl. belast. en verzeke-  0,817  0,883  0,957  1,099  1,217
ring), afschrijving en rente

media (aankoop boeken, tijdschriften, vide-  0,565  0,622  0,629  0,612  0,680
obanden, e.d.)

overige kosten (automatisering, onderhoud,  0,401  0,441  0,457  0,617  0,771
energie, vervoer, administratie, promotie,
e.d.)

- totaal lasten**)  4,018  4,323  4,541  4,997  5,558
Bron: administratie dienst WOC/Openbare Bibliotheek; jaarrekening WOC 1991; jaarrekening

Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer 1994 en 1995
*) In verband met de externe verzelfstandiging zijn de gegevens voor 1995 niet geheel vergelijk-

baar met die voor de jaren 1991-1994. Zo namen de personeelskosten toe vanwege een
verandering in de werkgeverslasten, die optrad omdat de werknemers niet langer gemeente-
ambtenaar waren. Daarnaast ging bijvoorbeeld de post huren in 1995 een groot deel van de
lasten omvatten, die voorheen werden geboekt onder rente en afschrijvingen (door de ver-
zelfstandiging ontstond vanaf 1995 voor de meeste gebouwen een formele huurdersrelatie met
de gemeente, waarbij in de huursom in principe alle lasten van de verhuurder waren verre-
kend). De lasten voor 1995 omvatten ook een deel van de bedragen, die tot 1994 deel
uitmaakten van de interne verrekeningen. De aankoop van boeken, e.d., kon in 1995 op een
hoger niveau liggen vanwege de tijdelijke verhoging van het budget met ƒ 100.000,- per jaar.
De opbrengsten namen in 1995 vooral toe, doordat de opbrengsten van onderverhuur van
ruimtes nu direct ten goede kwamen van de Openbare Bibliotheek.

**) De interne verrekeningen en verrekeningen met takken van dienst zijn in de periode 1991-1994
buiten beschouwing gelaten.

Bij de ontwikkeling van de opbrengsten blijven de bijdragen van de gemeente
buiten beschouwing. Bij de kosten gaat het om de "eigen" apparaatskosten van de
Openbare Bibliotheek in de periode 1991-1995, op basis van prijspeil 1991. De
oorspronkelijke, nominale bedragen zijn voor de volledigheid opgenomen in
bijlage VII.B, tabel VII.B.2.
  De opbrengsten waren vooral afkomstig uit lidmaatschapsgelden en boetes. Bij
de eigen apparaatskosten ging het om de apparaatskosten van uitsluitend de biblio-
theek zelf, dus exclusief de doorbelastingen vanuit andere onderdelen van de
gemeentelijke organisatie. Op zich zijn deze doorbelastingen (ook wel aangeduid
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als interne verrekeningen) niet onbelangrijk om een beeld te krijgen van de in
totaliteit met de bibliotheek gemoeide kosten. Maar deze doorbelastingen waren
ten dele gebaseerd op ruwe verdeelsleutels, die niet altijd een indruk gaven van
de werkelijk voor de bibliotheek gemaakte kosten.
  Uit de gegevens in tabel VII.4 blijkt, dat zowel de "eigen" opbrengsten als de
totale kosten (excl. doorbelastingen vanuit de gemeentelijke organisatie) in de
loop der jaren zijn toegenomen. De verzelfstandiging leidde ertoe, dat in 1995
grotere bedragen aan opbrengsten en kosten rechtstreeks bij de bibliotheek
werden geregistreerd. Zo werden opbrengsten van onderverhuur nu bij de
bibliotheek geboekt en namen de personeelskosten extra toe ten gevolge van de
verzelfstandiging (vanwege een toename van de werkgeverslasten en de overheve-
ling van overheadtaken naar de bibliotheek).
  De stijging in kosten deed zich voor bij alle vier onderscheiden kostencate-
gorieën. Afgezien van de veranderingen in de lasten in 1995, die mede een gevolg
zijn van de externe verzelfstandiging, werden geen specifieke invloeden gesigna-
leerd die leidden tot de toename in kosten. In algemene zin kan worden gewezen
op de groei van de bevolking, de opening van een nieuw, vrij groot filiaal in 1991
en een mede met de voorgaande factoren samenhangende toename in de perso-
neelsformatie. Daarnaast was er het streven meer aandacht te besteden aan
beleidsontwikkeling, nieuwe activiteiten te ontplooien en door uitbreiding van de
collectie de relatieve achterstand in het boekenbezit te verkleinen.
  Vastgesteld kan worden dat het percentage dat de eigen opbrengsten uitmaakten
van de totale kosten, toenam van 7,9% in 1991 tot 12,4% in 1994 en 13,2% in
1995 (steeds rekenend met reële gegevens, dus op basis van prijspeil 1991). De
totale kosten van de Openbare Bibliotheek, excl. doorbelaste kosten, lagen in
1994 ruim 24% en in 1995 ruim 38% hoger dan in 1991.
   De personeelskosten bestonden vrijwel volledig uit kosten van de vaste forma-
tie. De totale personeelskosten, incl. tijdelijke werknemers en uitzendkrachten,
stegen in de periode 1991-1994 met ruim 19%. Wordt ook het minder goed
vergelijkbare jaar 1995 in de beschouwing betrokken, dan namen de loonkosten
toe van ruim ƒ 2,2 miljoen in 1991 tot bijna ƒ 2,9 miljoen in 1995, oftewel een
stijging met ruim 29%. Wordt voor het berekenen van de ontwikkeling van de
reële personeelskosten rekening gehouden met zowel de algemene als de inciden-
tele salarisstijgingen, dan zouden de personeelskosten in 1995 ƒ 2,81 miljoen
bedragen (en de procentuele stijging in de periode 1991-1995 zou uitkomen op
bijna 26%). Gerekend als percentage van de totale kosten van de bibliotheek,
excl. doorbelastingen, namen de personeelskosten geleidelijk af, nl. van bijna
56% in 1991 tot ruim 53% in 1994 en 52% in 1995.
  Ten tijde van het onderzoek was de Openbare Bibliotheek nog maar vrij kort
verzelfstandigd. Het was dan ook niet mogelijk, een gefundeerd oordeel te
vormen over de ontwikkeling van de efficiëntie en arbeidsproduktiviteit sinds de
verzelfstandiging. Met enige voorzichtigheid kan wel een beeld worden geschetst
van de ontwikkelingen in de periode 1991-1995.



       De toename van de totale kosten bedroeg in de periode 1991-1995 circa 38%.169

Afhankelijk van de gehanteerde produktie-indicator werden voor de toename van de
produktie stijgingspercentages tussen de 9 en 29 gevonden. Daarbij kan worden opge-
merkt, dat de 29% groei van het aantal leden in de periode 1991-1995 in zekere zin een
vertekend beeld geeft, omdat het aantal leden in 1991 veel lager lag dan in 1990. Ten
opzichte van 1990 lag het aantal leden in 1995 slechts circa 9% hoger.
  Als wordt gewerkt met de produktiegegevens voor de periode 1991-1994, dan waren de
procentuele stijgingen van de aantallen uitleningen, informatiedragers en ingeschreven
leden resp. 15,7%, 22,6% en 25,9%. De toename van de totale kosten in de periode
1991-1994 bedroeg 24%. Als rekening wordt gehouden met de algemene plus de inciden-
tele salarisstijgingen, bedroegen de personeelskosten in 1994 circa ƒ 2,613 miljoen (16,9%
meer dan in 1991). De totale kosten voor 1994 komen dan uit op ƒ 4,941 miljoen, oftewel
een stijging ten opzichte van 1991 met ongeveer 23%. De ontwikkeling van de produktie
en de totale kosten liep dus in de periode 1991-1994 meer gelijk op, dan in de periode
1991-1995. Voor de periode 1991-1994 zou wellicht geconcludeerd kunnen worden dat
de efficiëntie beperkt daalde, of bijna gelijk bleef.
  Bij het in 1994 enigszins afwijkende beeld ten opzichte van de periode 1991-1995 speelt
onder meer een rol, dat ten gevolge van de verzelfstandiging in 1995 een vertekening
optrad in de kostengegevens. Daarnaast daalden de aantallen informatiedragers en
uitleningen in 1995.

       Afhankelijk van de gehanteerde wijze van indexering, bedroeg de toename van de170

personeelskosten in de periode 1991-1994 bijna 17% of ruim 19%. Het aantal uitleningen
nam in deze periode toe met bijna 16%. Ervan uitgaande dat het aantal uitleningen de
belangrijkste produktie-indicator is, deden zich dus slechts beperkte veranderingen voor
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  Worden voor de periode 1991-1995 de totale kosten en de beperkt beschikbare
indicaties omtrent de produktie naast elkaar gezet, dan kan worden geconcludeerd
dat de toename in de kosten van de Openbare Bibliotheek relatief gezien groter
was dan de toename van de produktie. Uitgaande van deze gegevens liep de
efficiëntie terug in de periode 1991-1995. Maar hierbij kan sprake zijn van enige
vertekening ten gevolge van de verzelfstandiging in 1995. Op basis van de
beschikbare gegevens mag waarschijnlijk worden gesteld, dat de efficiëntie in de
periode 1991-1994 hooguit beperkt daalde.169

  Bij het bepalen van de arbeidsproduktiviteit wordt de ontwikkeling in de
personeelskosten afgezet tegen de ontwikkeling in de produktie. Afhankelijk van
de gehanteerde wijze van indexering, lagen de personeelskosten van de biblio-
theek in 1995 26% of 29% hoger dan in 1991. Worden deze gegevens geplaatst
tegenover de ontwikkeling in de produktie-indicatoren, dan zou de conclusie
moeten zijn dat ook de arbeidsproduktiviteit enigszins daalde in de periode 1991-
1995. Ook hier kan echter sprake zijn van een vertekening ten gevolge van de
verzelfstandiging in 1995. De personeelskosten namen in 1995 onder meer toe
vanwege een verandering in de werkgeverslasten. Voor de periode 1991-1994
wordt een zeer licht dalende, of misschien vrijwel gelijkblijvende, arbeidsproduk-
tiviteit gevonden.170



in de arbeidsproduktiviteit.
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  Per saldo zou de conclusie kunnen zijn, dat de efficiëntie van de bibliotheek in
de periode 1991-1995 enigszins terugliep, terwijl de arbeidsproduktiviteit licht
daalde. Bij deze conclusie wordt rekening gehouden met het lagere aantal uitle-
ningen in 1995 en de vertekening in de kosten, waartoe de verzelfstandiging in
1995 leidde. Op basis van deze beperkte gegevens moet worden vastgesteld, dat
de "centralisatie" in 1991 niet leidde tot een toename van efficiëntie en
arbeidsproduktiviteit van de Openbare Bibliotheek. 
  Zoals al naar voren kwam, moeten deze conclusies met voorzichtigheid worden
getrokken, omdat de beschikbare produktie-indicatoren geen volledig beeld geven
van de activiteiten en produktie van de Openbare Bibliotheek. Anderzijds moet
worden geconstateerd, dat het uitlenen van boeken en andere schriftelijke materia-
len een zeer belangrijke activiteit was. In de daarmee samenhangende produktie-
indicatoren trad, ook ten opzichte van de jaren tachtig, hooguit een beperkte
stijging op, terwijl de omvang en kosten van de personeelsformatie vrij fors
toenamen. Ook in het concept-Meerjarenbedrijfsplan 1996 - 1999 van de Openba-
re Bibliotheek werd de efficiëntie gezien als een zwak punt.

VII.5.3.4 De verhouding tussen de aantallen direct en indirect personeel

Bij de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer kunnen de medewerkers die direct
betrokken waren bij het uitlenen van boeken en andere materialen, het verschaffen
van informatie, e.d., worden gezien als de directe medewerkers. Deze medewer-
kers waren degenen die rechtstreeks werkten aan de "eindprodukten" van de
Openbare Bibliotheek. Als indirecte medewerkers kunnen worden beschouwd,
degenen die leiding gaven aan (delen van) de organisatie en degenen, die diverse
voorbereidende en ondersteunende activiteiten verrichtten. In sommige gevallen,
bijvoorbeeld als het ging om filiaalhoofden, was in wezen sprake van het gecom-
bineerd verrichten van directe en indirecte taken.
  Uitgaande van deze indeling in direct en indirect personeel en rekenend met 1,5
fte aan indirecte (leidinggevende) taken binnen de zes filialen, kon in 1994 ruim
75% van de personeelsformatie van de Openbare Bibliotheek worden gerekend tot
de directe medewerkers. Het percentage indirecte personeelsformatie bedroeg
minder dan 25. In 1995 nam de indirecte formatie toe tot bijna 30% van de totale
formatie.
  De toename van de indirecte formatie in 1995 was onder meer een gevolg van
het feit, dat de in het verleden binnen de gemeentelijke organisatie uitgevoerde
overheadtaken, na de externe verzelfstandiging direct zichtbaar werden binnen de
Openbare Bibliotheek. Daarnaast werd in samenhang met de externe verzelf-
standiging in 1995 een wijziging in de interne organisatiestructuur doorgevoerd,
waardoor de voor leidinggevende en coördinerende taken benodigde personeels-
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formatie enigszins toenam. Ten tijde van het onderzoek was niet bekend, in
hoeverre het in het concept-Meerjarenbedrijfsplan 1996 - 1999 aangekondigde
streven naar vergroting van de personeelscapaciteit voor beleid en vernieuwing,
zou leiden tot een verdere toename van het percentage indirecte medewerkers.

VII.5.3.5 Ter afsluiting

De groei die zich in de periode 1991-1995 voordeed bij de verschillende
produktie-indicatoren van de Openbare Bibliotheek, was groter dan de groei van
het aantal inwoners van Haarlemmermeer in die periode. Het percentage dat de
eigen opbrengsten van de bibliotheek uitmaakten van de totale kosten, nam
geleidelijk toe in de periode 1991-1995.
  Uit de over de Openbare Bibliotheek te Haarlemmermeer beschikbare gegevens
over produktie en kosten komt naar voren, dat de arbeidsproduktiviteit en vooral
de efficiëntie bij deze organisatie in de periode 1991-1995 enigszins terugliepen.
Hierbij moet in het oog worden gehouden, dat de beschikbare gegevens omtrent
activiteiten en produktie hoofdzakelijk betrekking hadden op het uitlenen van
boeken. Het uitlenen van boeken was een binnen het totaal zeer belangrijke activi-
teit. Sinds het begin van de jaren tachtig leek er echter vrijwel geen structurele
groei in op te treden. Voorzover zich bij andere activiteiten en onderdelen van de
produktie van de bibliotheek eventueel wèl een groei voordeed, waren er voor het
onderzoek geen gegevens over beschikbaar.
  In paragraaf VII.5.4 wordt een schets gegeven van de veranderingen in het
financieel-economisch management, die optraden met de externe verzelfstandiging
van de Openbare Bibliotheek.

VII.5.4 Veranderingen in het financieel-economisch management

VII.5.4.1 Inleiding

Met de externe verzelfstandiging tot een stichting, kwam de Openbare Bibliotheek
formeel geheel los te staan van de gemeentelijke organisatie. Dat betekende onder
meer dat de binnen de gemeentelijke organisatie geldende regels op financieel-
economisch gebied en de Comptabiliteitsvoorschriften voor gemeenten, in
principe niet meer golden voor de Openbare Bibliotheek. De bibliotheek diende,
afgezien van eventuele afspraken met de gemeente als subsidiegever en wettelijke
voorschriften waaraan moest worden voldaan, geheel zelfstandig zorg te dragen
voor de financieel-economische sturing van de organisatie.



       Zie het volledige onderzoeksrapport voor een uitgebreidere weergave van de171

ontwikkelingen in het financieel-economisch management van de Openbare Bibliotheek.
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  Voor de analyse van de veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment, wordt weer uitgegaan van het in hoofdstuk IV ontwikkelde raamwerk. Dat
betekent dat wordt ingegaan op de financieel-economische bevoegdheden en ver-
antwoordelijkheden, het instrumentarium op het gebied van de management en
financial accounting, de wijze van bekostiging en het aantal en de kwaliteit van de
medewerkers op financieel-economisch gebied.171

VII.5.4.2 Schets van enkele veranderingen in het financieel-economisch
management

De gemeentelijke regelgeving en de Comptabiliteitsvoorschriften golden vanaf de
externe verzelfstandiging niet meer voor de Openbare Bibliotheek. Formeel
betekende dit, dat zich met de externe verzelfstandiging ingrijpende verande-
ringen voordeden in het financieel-economisch management van de Openbare
Bibliotheek. Maar in de praktijk waren ten tijde van het onderzoek slechts vrij
beperkte veranderingen opgetreden.
  De financieel-economische en andere bevoegdheden en verantwoordelijkheden
van het management, maar vooral het bestuur van de bibliotheek, namen toe met
de externe verzelfstandiging. Het bestuur kreeg in principe de vrijheid het
beschikbare budget naar eigen inzicht te besteden. De volgende stukken dienden
jaarlijks te worden overlegd aan de gemeente:
- de begroting voor het komende boekjaar, met de bijbehorende, te reali-

seren prestaties (die inhoudelijk gezien nog maar zeer beperkt waren
uitgewerkt);

- het geactualiseerde meerjarenplan (met een meerjarenbegroting);
- het jaarverslag en de jaarrekening over het afgelopen boekjaar, inclusief

een goedkeurende accountantsverklaring.
De Openbare Bibliotheek had binnen het in totaliteit beschikbare budget de
vrijheid om, zolang maar werd voldaan aan de (vooralsnog zeer beperkte)
prestatie-afspraken, naar eigen inzicht te schuiven tussen budgetten en kosten-
soorten. Daarnaast mocht de bibliotheek een algemene reserve vormen tot een
omvang van maximaal 10% van het jaarlijkse subsidiebedrag. Over het voor een
bepaald jaar overeengekomen subsidiebedrag hoefde geen nadere afrekening
plaats te vinden, tenzij sprake was van verwijtbare wanprestatie. De bibliotheek
kreeg ook de vrijheid zelfstandig de hoogte van de tarieven vast te stellen.
  Van een gedwongen afname van goederen en/of diensten van de gemeente was
na de externe verzelfstandiging formeel geen sprake meer. In de praktijk was de
werkelijke keuzevrijheid ten aanzien van de huisvesting overigens beperkt of
afwezig.
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  De financieel-economische bevoegdheden en verantwoordelijkheden van de
directeur van de bibliotheek namen met de verzelfstandiging enigszins toe. De
directeur kreeg de bevoegdheid, binnen de vastgestelde begroting uitgaven te
verrichten en een nadere invulling te geven aan de activiteiten van de bibliotheek.
Omdat de begroting van de bibliotheek sinds 1995 niet meer werd opgesplitst naar
begrote baten en lasten per filiaal, kreeg de directeur hiermee bijvoorbeeld
mogelijkheden tussen filialen te schuiven met budgetten.
  Ten opzichte van de situatie tot april 1995, leidde de verzelfstandiging in de
praktijk tot weinig veranderingen in de financieel-economische bevoegdheden en
verantwoordelijkheden van de directeur van de bibliotheek. De grotere bevoegd-
heden ten opzichte van de gemeente lagen in de eerste plaats bij het bestuur van
de bibliotheek. Bovendien wenste het stichtingsbestuur nauwer betrokken te
worden bij (soms vrij detaillistische) financieel-economische aangelegenheden van
de Openbare Bibliotheek, dan voorheen het geval was met de ambtelijke (en
politieke) leiding van de gemeentelijke organisatie. Daar kwam bij dat - meer dan
tot 1995, toen voor tekorten eventueel een beroep kon worden gedaan op de
algemene middelen van de gemeente - de bibliotheek nà de verzelfstandiging
stringent gebonden was aan het door de gemeente toegekende jaarbudget. Dat was
zeker het geval zolang nog geen reserves waren opgebouwd.
  Op het gebied van de financial accounting, leidde de externe verzelfstandiging
tot de door de gemeente opgelegde verplichting een jaarrekening op te stellen,
alsmede een (beperkt) inhoudelijk jaarverslag.
  Op het gebied van de management accounting deden zich met de externe
verzelfstandiging inhoudelijk gezien vrij weinig wezenlijke veranderingen voor.
De door de bibliotheek aan de planning- en controlcyclus gegeven invulling week
beperkt af van die binnen de gemeente. De frequentie van de interne rapportages
nam toe; binnen de bibliotheek was sprake van kwartaalrapportages, in plaats van
twee tussentijdse rapportages per jaar. Bovendien werd de inhoud van de
rapportages enigszins uitgebreid. Behalve over financiële ontwikkelingen werden,
wat meer dan voorheen, gegevens opgenomen over personeelszaken en produktie.
In de praktijk was de betekenis hiervan echter beperkt, temeer daar de eerste
kwartaalrapportages pas verschenen op een tijdstip ruim na afloop van het
kwartaal waarop ze betrekking hadden.
  Hoewel het in de bedoeling lag te komen tot een outputbegroting (en zo moge-
lijk een outcomebegroting), was ten tijde van het onderzoek nog sprake van een
inputbegroting. Tevens werd in overleg met de gemeente een liquiditeitsbegroting
opgesteld, op basis waarvan de maandelijkse bevoorschotting door de gemeente
plaatsvond. Gegevens over de activiteiten en produktie werden slechts beperkt
geregistreerd. Kostprijzen van activiteiten en produkten werden niet berekend.
  Als belangrijke verandering op het gebied van het planmatig handelen en de
management accounting kan worden genoemd de, mede vanwege gemeentelijke
eisen, grotere aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie, activiteiten,
personeelsbezetting en financiën van de bibliotheek op langere termijn. Deze
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zaken kwamen aan de orde in het eerste meerjarenbedrijfsplan, dat ten tijde van
het onderzoek concreet werd voorbereid.
  De bekostiging van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer verliep sinds de
externe verzelfstandiging via een lump sum-budget. De hoogte van dit budget
werd bepaald via onderhandelingen tussen gemeente en bibliotheekbestuur en was
mede gebaseerd op het vroeger binnen de gemeente voor de bibliotheek beschik-
bare budget. Aan dit budget lagen in 1995 en 1996 slechts beperkte afspraken
omtrent de produkten en de aantallen en kwaliteit ervan ten grondslag. Volgens
de gemeentelijke plannen zouden vanaf 1997 stringentere prestatie-afspraken
gemaakt moeten worden.
  In het aantal en de kwaliteit van de financieel-economische medewerkers binnen
de bibliotheek trad met de externe verzelfstandiging nauwelijks een verandering
op. De in het verleden binnen de dienst WOC uitgevoerde werkzaamheden op
financieel-administratief gebied, werden vanaf 1996 uitbesteed aan de Provinciale
Bibliotheekcentrale. De Bibliotheekcentrale zorgde onder meer voor maandelijkse
budgetoverzichten.
  Vanwege de zelfstandige positie van de bibliotheek, nam de aandacht van het
management van de bibliotheek voor financieel-economische zaken enigszins toe
met de externe verzelfstandiging. Mede vanwege de gemeentelijke wens om op
termijn een goed beeld te krijgen van de outputs (en de outcome) van de biblio-
theek, groeide bijvoorbeeld de aandacht voor het ontwikkelen van kengetallen.
  Samenvattend mag worden gesteld, dat de externe verzelfstandiging binnen de
bibliotheek in algemene zin leidde tot grotere aandacht voor de positie, activi-
teiten en organisatie van de bibliotheek op langere termijn. De externe verzelf-
standiging had echter ten tijde van het onderzoek niet geleid tot ingrijpende
veranderingen in de financieel-economische sturing van de organisatie.

VII.5.4.3 Ter afsluiting

In het voorgaande werd het verzelfstandigingsproces van de Openbare Bibliotheek
te Haarlemmermeer geanalyseerd. Daarbij kwamen onder meer de overwegingen
aan de orde, die bij de externe verzelfstandiging in 1995 een rol speelden,
alsmede de daadwerkelijke veranderingen waartoe de verzelfstandiging leidde.
Tevens werd ingegaan op de ontwikkeling van de produktie, de apparaatskosten
en de efficiëntie van de bibliotheek. Daarbij werd de blik gericht op de periode
1991-1995. Tot slot kwamen de ontwikkelingen in de financieel-economische
sturing van de Openbare bibliotheek aan de orde.
  In paragraaf VII.5.5 worden de in het voorgaande geschetste ontwikkelingen bij
de Openbare Bibliotheek, geplaatst tegenover de op basis van de neo-institutionele
economische theorie ontwikkelde stellingen en hypothesen.



       Zie het volledige onderzoeksverslag voor een uitgebreidere weergave van de172

ontwikkelingen en overwegingen per stelling/hypothese.
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VII.5.5 Een confrontatie van de bevindingen bij de Openbare Bibliotheek
Haarlemmermeer met het neo-institutionele raamwerk

In deze paragraaf wordt per stelling of hypothese een schets gegeven van overwe-
gingen en ontwikkelingen, die van belang zijn ter bepaling van de mate van steun,
die de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek geeft aan de in
hoofdstuk III ontwikkelde stellingen en hypothesen (zie ook bijlage III.A voor de
volledige tekst van de stellingen en hypothesen).  Waar nodig wordt hierbij ook172

aandacht geschonken aan de meer algemene ontwikkelingen, zoals die sinds het
einde van de jaren tachtig optraden bij de gemeente Haarlemmermeer. In hoofd-
stuk X wordt voor de Openbare Bibliotheek en de andere onderzochte organisaties
gezamenlijk nagegaan, welke steun de praktijk bij deze organisaties geeft aan elke
afzonderlijke stelling of hypothese.
  Opgemerkt kan nog worden, dat ook hier in het algemeen een onderscheid wordt
gemaakt tussen de formele, expliciete steun voor een bepaalde stelling of hypothe-
se, en de steun zoals die zich in de praktijk voordeed.

1. Meer aandacht voor efficiëntie

Aanvankelijk bestond bij het politieke bestuur en de ambtelijke top van de
gemeente de formele wens enige bezuiniging op het bibliotheekwerk te realiseren.
Al snel was duidelijk, dat de aanvankelijk beoogde bezuinigingen niet of nauwe-
lijks te realiseren waren. Omdat externe verzelfstandiging zou leiden tot het niet
meer kunnen profiteren van enkele schaalvoordelen, zoals die bestonden binnen
de grote gemeentelijke organisatie, zou de efficiëntie per saldo zelfs enigszins
kunnen afnemen.
  Het streven naar verhoging van de economische efficiëntie, heeft in de praktijk
uiteindelijk nauwelijks een aantoonbare rol gespeeld in de definitieve besluit-
vorming rond de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek. Opge-
merkt kan worden, dat met de externe verzelfstandiging in de praktijk waarschijn-
lijk ook vrijwel geen afname zou optreden in de bemoeienis met uitvoerende
taken van de ambtelijke top en het politieke bestuur (en dat derhalve de efficiëntie
van de ambtelijke top en het politieke bestuur er nauwelijks door zou worden
beïnvloed).

2. Persoonlijke (materiële) belangen bij verzelfstandiging

Voorzover na te gaan, speelden persoonlijke (materiële) belangen geen rol in de
formele voorbereiding van de externe verzelfstandiging van de bibliotheek.
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  Met de verzelfstandiging vielen de medewerkers onder de Bibliotheek-CAO. In
de praktijk betekende dit voor het overgrote deel van de medewerkers, zeker op
een termijn van enkele jaren, dat de verzelfstandiging vrijwel geen gevolgen zou
hebben voor het netto-inkomen en de secundaire arbeidsvoorwaarden (zoals
regelingen voor ouderschapsverlof en studie). Op langere termijn zouden de
inkomens en overige arbeidsvoorwaarden van de meeste medewerkers waar-
schijnlijk iets ongunstiger zijn dan onder de gemeentelijke arbeidsvoorwaarden.
Voor slechts enkele hogere medewerkers zou de externe verzelfstandiging op
langere termijn leiden tot een netto-inkomen, dat enigszins hoger lag dan het
binnen de gemeente te bereiken netto-inkomen. Ook voor die medewerkers gold
echter, dat in de secundaire arbeidsvoorwaarden enige teruggang zou optreden.

3. Invloed op de positie van de overheid ("macht") en regelgeving

In het kader van de kerntakendiscussie werd formeel uitvoerig ingegaan op de
vraag, welke activiteiten de gemeente Haarlemmermeer eventueel extern kon
verzelfstandigen of kon uitbesteden.
  Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek ging het niet om
taken, die in de praktijk de positie van de gemeente en de regelgeving in de
samenleving beïnvloedden. Het betrof een uitvoerende taak, die in vele andere
gemeenten ook werd uitgevoerd via zelfstandige rechtspersonen, zoals stich-
tingen.

4. Collectief goed? Externe effecten te compenseren of te ondervangen met
regelgeving?

In de formele argumentatie rond de externe verzelfstandiging van de bibliotheek,
werd geen expliciete aandacht besteed aan aspecten als externe effecten en de
vraag of het ging om een collectief goed. De gemeente gaf wel aan verantwoorde-
lijk te blijven voor de culturele voorzieningen en het cultuurbeleid, waarvan de
bibliotheek onderdeel uitmaakte.
  Een Openbare Bibliotheek is in de praktijk ten dele een collectief goed, bijvoor-
beeld voorzover het gaat om het raadplegen van boeken en andere
informatiebronnen in die bibliotheek. Externe effecten doen zich bij het Openbare
Bibliotheekwerk eveneens voor, bijvoorbeeld in die zin dat de kennis en de
culturele ontwikkeling van de bevolking erdoor toenemen.
  Dergelijke overwegingen golden ook voor de Openbare Bibliotheek te Haar-
lemmermeer. Toch werd besloten tot externe verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek. Daarbij moet echter in het oog worden gehouden, dat de bibliotheek
in financiële zin grotendeels afhankelijk bleef van de gemeente. Er bleef in de
praktijk een zeer sterke binding met en invloed van de gemeente. Via regelgeving
en de bij subsidiëring te stellen eisen, kon de gemeente ook na de externe verzelf-
standiging in de praktijk de gang van zaken bij de bibliotheek op hoofdlijnen
sturen en beheersen. Ook consequenties van de externe effecten en het feit dat het
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ten dele ging om een collectief goed, waren zo nodig te beheersen via regelgeving
en te stellen eisen. 

5. Omvang agentschaps-, informatie- en transactiekosten

In de formele argumentatie rond de externe verzelfstandiging werd geen expliciete
aandacht geschonken aan de agentschaps-, informatie- en transactiekosten. In de
kerntakendiscussie (ktd) werd wel gestreefd naar een beperking van de politieke
bemoeienis met uitvoerende taken. Dat streven zou indirect gezien kunnen
worden, als een streven naar onder meer beperking van de aan de sturing van de
organisatie verbonden transactie-, informatie- en agentschapskosten.
  Ook bij de Openbare Bibliotheek was het in de praktijk niet mogelijk de transac-
tie-, agentschaps- en informatiekosten te meten, die waren verbonden aan de
sturing van de organisatie. De ontwikkeling in deze kosten laat zich wellicht wel
globaal beredeneren.
  Voorzover tijdens het onderzoek naar voren kwam, deden zich in de periode
1991-1994 geen problemen voor in het toezicht en in de communicatie tussen
bibliotheek en gemeente. De sturing vanuit de gemeente verliep vrij eenvoudig.
De van de bibliotheek gevraagde informatie, bijvoorbeeld over prestaties, was
zeer beperkt, wellicht mede vanwege de beperkte ambtelijke en politieke interesse
in de bibliotheek. Vanuit de dienst Welzijn Onderwijs en Cultuur (WOC) was de
personeelsinzet ten behoeve van het bibliotheekwerk gering.
  Op centraal ambtelijk en politiek niveau namen de transactie-, agentschaps- en
informatiekosten met de externe verzelfstandiging wellicht enigszins af, al gaf de
ambtelijke werkgroep aan dat externe verzelfstandiging daar nauwelijks zou
leiden tot een serieuze beperking van de werkdruk. Binnen de bibliotheek zelf
leek geen sprake van een afname van transactie-, agentschaps- en informatie-
kosten. Contacten met en informatie van de gemeente vergden wellicht minder
tijd van het management (en bestuur) van de bibliotheek, maar daar tegenover
stonden vrij intensieve contacten met het stichtingsbestuur en andere externe
partijen (zoals de bank en de Provinciale Bibliotheekcentrale). Hoewel het groten-
deels ging om vrijwilligerswerk, kan erop worden gewezen dat ook van de
bestuursleden een vrij grote tijdsinzet werd gevraagd.
  Als, conform de plannen, aan de gemeente meer gegevens omtrent de (output-
of outcome-)prestaties geleverd zouden moeten worden, zou daar ook binnen de
bibliotheek zelf gebruik van gemaakt kunnen worden bij de verbetering van de
sturing van de organisatie. Maar tevens moet worden vastgesteld, dat het verza-
melen van meer prestatiegegevens waarschijnlijk zou leiden tot informatiekosten,
die duidelijk hoger waren dan in de periode tot 1995.
  Met de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek in Haarlemmer-
meer werd misschien vooral gestreefd naar een beperking van de transactie-,
agentschaps- en informatiekosten van het politieke bestuur. Die beperking is
wellicht ook gerealiseerd. Echter, in totaliteit gezien was met de externe verzelf-
standiging waarschijnlijk in de praktijk geen sprake van een beperking van
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transactie-, agentschaps- en informatiekosten. Zeker bij een toename van de aan
de gemeente te verstrekken informatie, zou eerder sprake kunnen zijn van een
toename in deze kosten.

6. Onzekerheid rond uitvoering (essentiële) taken

Begrippen als onzekerheid en de aan beperking van de onzekerheid verbonden
kosten, kwamen niet expliciet aan de orde tijdens de formele voorbereiding van
de verzelfstandiging van de bibliotheek. In de kerntakendiscussie werd van
bepaalde taken aangegeven dat de gemeente ze belangrijk vond, maar dat ze
extern verzelfstandigd konden worden. Dergelijke oordelen hingen waarschijnlijk
mede samen met de mate van (politieke) onzekerheid rond die taken en de
mogelijkheden tot sturing op afstand. Hoewel het niet in de eerste plaats ging om
onzekerheid vanuit de markt, speelde het aspect onzekerheid in ruimere zin dus
misschien indirect een rol in de ktd.
  De onzekerheid waarmee de bibliotheek in de praktijk werd geconfronteerd, was
niet groot, evenmin als de kosten die gemaakt werden ter beperking van die
onzekerheid. Concurrentie, of sterke, plotselinge veranderingen in bijvoorbeeld
de belangstelling vanuit de bevolking, waren nauwelijks te verwachten. Daarnaast
kan worden geconstateerd, dat het bij de Openbare Bibliotheek ging om een
organisatie met grotendeels tamelijk concrete activiteiten. Voor veel van de
activiteiten en produkten van de bibliotheek waren op relatief eenvoudige wijze
prestatie-afspraken te maken, zodat de gemeente de bibliotheek kon sturen op
basis van vrij beperkte informatiestromen. Ten tijde van het onderzoek werden
overigens in de praktijk nog maar weinig prestatie-afspraken gemaakt.
  Met de externe verzelfstandiging ging de bibliotheek meer aandacht besteden
aan de op lange termijn te verwachten en gewenste ontwikkelingen. Hoewel de
concrete effecten daarvan nog niet waren te bepalen, zou dit kunnen bijdragen aan
een beperking van de toekomstige onzekerheid.

7. Specificiteit

Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek speelde het aspect
van de specificiteit van kennis, activa en produkten, geen formele rol.
  De voor het bibliotheekwerk in Haarlemmermeer benodigde kennis en activa
waren op zich niet specifiek. Dat gold ook voor de bibliotheekprodukten. In vele
andere gemeenten verzorgden bibliotheken, of de Provinciale Bibliotheekcentrale
soortgelijke activiteiten. Een oordeel omtrent de in de praktijk bestaande specifi-
citeit van het bibliotheekwerk, is echter mede afhankelijk van de geografische
schaal en de termijn waarop een en ander wordt bekeken. Binnen de gemeente-
grenzen en op de kortere termijn bezien, was de specificiteit wel vrij groot. Er
was waarschijnlijk geen andere organisatie, die op de kortere termijn de activitei-
ten van de Openbare Bibliotheek zou kunnen, of zou willen overnemen. Externe
verzelfstandiging bij een - praktisch gezien - vrij grote specificiteit, lijkt in te
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gaan tegen het in de hypothese gestelde. Maar er mag ook worden gesteld dat in
werkelijkheid de zelfstandigheid beperkt was; de bibliotheek bleef immers sterk
afhankelijk van en gebonden aan de gemeente.

8. Schaalvoordelen

De ambtelijke werkgroep wees op het mogelijke optreden van bepaalde schaal-
nadelen bij externe verzelfstandiging. Maar overwegingen van schaalvoordelen
(en specificiteit van kennis en activa) speelden geen rol in de formele besluit-
vorming rond de externe verzelfstandiging van de bibliotheek.
  De externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek Haarlemmermeer
leidde er ook in de praktijk niet toe, dat schaalvoordelen konden worden gereali-
seerd. Het geografische werkgebied van de bibliotheek veranderde niet na de
verzelfstandiging. Evenmin werden met de verzelfstandiging op grote schaal
nieuwe activiteiten gestart, die binnen de gemeentelijke organisatie niet mogelijk
waren geweest. Bij de ondersteunende activiteiten binnen de bibliotheek, zoals het
personeelswerk en de financiële administratie, leidde de verzelfstandiging tot
enige schaalnadelen.

9. Meetbaarheid activiteiten/produktie

Tijdens de formele voorbereiding van de externe verzelfstandiging werd door de
gemeente aangegeven, dat het de bedoeling was met de extern verzelfstandigde
bibliotheek concrete prestatie-afspraken te maken.
  Een aanzienlijk deel van de activiteiten en produktie van de Openbare Biblio-
theek was vrij concreet en goed meetbaar. In principe was het veelal ook mogelijk
kostprijzen per eenheid produkt te bepalen. Voor veel van de activiteiten en
produkten van de bibliotheek konden waarschijnlijk tegen beperkte kosten
duidelijke prestatie-afspraken worden gemaakt.
  Ten tijde van het onderzoek werden in de praktijk maar weinig concrete
prestatie-afspraken gemaakt. Volgens de plannen zou dat veranderen met het in
werking treden van een nieuwe gemeentelijke subsidieverordening.

10. Concurrentie/druk tot verlaging kostprijs

Aan het aspect van concurrentie en kostprijzen, werd tijdens de formele voor-
bereiding van de externe verzelfstandiging geen aandacht besteed.
  De externe verzelfstandiging ging van gemeentewege niet gepaard met enige
(wezenlijke) beperking van het budget of verzwaring van de taken van de Openba-
re Bibliotheek. Voor het overgrote deel van de activiteiten ondervond de biblio-
theek, zeker op de kortere termijn, geen concurrentie. Externe (markt-)druk op
de bibliotheek om goedkoper of kwalitatief beter te werken, deed zich in de
praktijk dan ook nauwelijks voor.
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  Dat neemt overigens niet weg dat de mate waarin de bibliotheek inspeelde op
bijvoorbeeld ontwikkelingen op het gebied van nieuwe media, op langere termijn
van invloed zou kunnen zijn op de belangstelling vanuit de bevolking voor de
bibliotheek.

11. Concurrentie/daling kosten van overhead, monitoring en bonding

Tijdens de kerntakendiscussie en in het Organisatie Ontwikkelingstraject, bestond
formele aandacht voor met name de overheadkosten binnen de (na de externe
verzelfstandigingen resterende) gemeentelijke organisatie. Het aspect agentschaps-
kosten kwam niet expliciet aan de orde, maar wel werd gewezen op de noodzaak
van het maken van goede, concrete afspraken met extern verzelfstandigde
organisatie-onderdelen. Aan het aspect van de concurrentie werd, in elk geval
voor wat betreft de bibliotheek, geen formele aandacht besteed.
  Geconstateerd kan worden, dat de overhead- en agentschapskosten voor de
gemeente en de Openbare Bibliotheek niet waren vast te stellen. Wel laten enkele
mogelijke ontwikkelingen zich weer globaal beredeneren.
  Bij de bibliotheek deed zich een toename voor in het aantal indirecte arbeids-
plaatsen (vanwege enkele schaalnadelen en meer aandacht voor beleidsontwik-
keling). In vergelijking tot de situatie toen de bibliotheek deel uitmaakte van de
gemeente, namen wellicht ook de met bonding en monitoring verbonden kosten
toe. In de periode dat de bibliotheek deel uitmaakte van de gemeentelijke organi-
satie, waren er in feite nauwelijks concrete prestatie-afspraken, hoefde weinig te
worden gerapporteerd over prestaties en was in het algemeen het toezicht op de
bibliotheek vrij informeel en extensief.
  De verzelfstandiging moest leiden tot een verzakelijking in de verhouding tussen
de gemeente en de bibliotheek. Volgens de plannen zou bij de gemeente de aan-
dacht voor de prestaties van de bibliotheek toenemen. Het voornemen bestond om
te komen tot concrete afspraken over de door de bibliotheek te leveren prestaties.
De bibliotheek zou duidelijke rapportages over de prestaties moeten opstellen. Al
zou bij het politieke bestuur en op centraal ambtelijk niveau enige daling in de
agentschapskosten kunnen optreden, uitgaande van de voornemens zou gemiddeld
genomen de ambtelijke aandacht voor de bibliotheek groter kunnen worden. In
totaliteit zouden in de praktijk de kosten van overhead, monitoring en bonding na
de externe verzelfstandiging dan ook kunnen toenemen.

12. Verdergaande verzelfstandiging - meer druk tot verlaging kostprijzen

Tijdens de voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van de bibliotheek
werd aanvankelijk formeel gestreefd naar bezuinigingen. Die bezuinigingen
zouden opgevat kunnen worden als een streven naar verlaging van de kostprijs.
  Zeker op de kortere termijn gezien, bleef de Openbare Bibliotheek Haarlem-
mermeer na de externe verzelfstandiging min of meer monopolist. Het taken-
pakket van de bibliotheek onderging geen wijzigingen. Bovendien werd de met de
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verzelfstandiging te realiseren bezuiniging al snel beperkt tot ƒ 26.000,- per jaar.
Van een wezenlijke druk tot verlaging van kostprijzen van de activiteiten en
produkten was in de praktijk dan ook geen sprake.
  Terzijde kan worden opgemerkt dat in de periode 1991-1994, toen de biblio-
theek in vergelijking tot de eraan voorafgaande en de erop volgende periode for-
meel op meer centrale wijze werd gestuurd, de efficiëntie wellicht licht daalde.

13. Eenduidige doelstellingen, personele bevoegdheden van management en
resultaatafhankelijke inkomsten

Tijdens de voorbereiding van de externe verzelfstandiging van de Openbare
Bibliotheek, werd formeel nauwelijks ingegaan op zaken als het formuleren van
doelstellingen en het stimuleren van efficiënt gedrag bij medewerkers van de
bibliotheek. Aan de ontwikkeling van de inkomens van de bibliotheekmede-
werkers na de externe verzelfstandiging werd wel uitvoerig aandacht besteed.
Maar het ging er daarbij niet om, dat de inkomens afhankelijk zouden worden van
de door de bibliotheek behaalde resultaten.
  De gemeente bleef, via de te stellen subsidievoorwaarden, ook na de formele
verzelfstandiging een sterke invloed houden op de doelstellingen en activiteiten
van de bibliotheek. Hoewel de bibliotheek binnen de gemeente al redelijk zelf-
standig kon functioneren, namen de mogelijkheden tot het zelfstandig bepalen van
eenduidige doelstellingen, met de externe verzelfstandiging wellicht enigszins toe.
Voorzover vastgesteld, deden zich hier in de praktijk geen veranderingen van
betekenis voor. Overigens werd tijdens het onderzoek weinig aandacht besteed
aan eventuele veranderingen in de doelstellingen.
  Na de externe verzelfstandiging vielen de medewerkers van de Openbare
Bibliotheek onder de Bibliotheek-CAO. Hoewel de rechtspositie onder deze CAO
formeel enigszins zwakker was dan die voor gemeentelijke medewerkers, was het
effect daarvan in de praktijk beperkt. Er waren formeel geen grotere mogelijkhe-
den tot het geven van extra beloningen, of het op andere wijze stimuleren van
"efficiënt gedrag" van medewerkers.
  De inkomens van de medewerkers en leiding van de bibliotheek, bleven geheel
onafhankelijk van de "winst" van de bibliotheek. Wel zou het mogelijk zijn, door
efficiënt te werken bij de bibliotheek een financiële reserve op te bouwen, of
middelen vrij te maken voor nieuwe activiteiten. Dat zou van belang kunnen zijn
voor de werkgelegenheid op langere termijn. Dit laatste zou een zekere prikkel
kunnen bieden tot verhoging van de efficiëntie.
  In de praktijk deden zich waarschijnlijk nog nauwelijks veranderingen voor ten
aanzien van de drie in de hypothese genoemde aspecten.

14. Management control op hoofdlijnen/afrekening op prestaties

Bij de externe verzelfstandiging had de gemeente formeel het voornemen de
bibliotheek voortaan te sturen op basis van enige concrete prestatie-afspraken.



238

  Ten tijde van het onderzoek bestonden plannen om met de nieuwe subsidieveror-
dening en na het opdoen van enige ervaring met de verzelfstandigde positie van
de bibliotheek, ook in de praktijk te komen tot duidelijke afspraken omtrent de
essentiële prestaties van de bibliotheek. Op basis daarvan zou de gemeente op
zakelijke wijze sturing moeten geven aan de bibliotheek. De invloed van de
gemeente verliep niet via meer impliciete wegen, zoals deelname in het bestuur
van de bibliotheek, of het beperken van de substitutievrijheid binnen het in
totaliteit aan de bibliotheek beschikbaar gestelde budget. Maar vastgesteld moet
worden, dat de concrete afspraken over essentiële prestaties ten tijde van het
onderzoek nog nauwelijks waren gemaakt.

15. Wijziging financieel management en gehanteerde accountinginstrumenten

Tijdens de formele voorbereidingen van de externe verzelfstandiging van de
bibliotheek, werd er nauwelijks in inhoudelijke zin ingegaan op eventuele
wijzigingen in de financieel-economische sturing van de organisatie.
  Bij de externe verzelfstandiging van de Openbare Bibliotheek traden in de
praktijk diverse veranderingen op in het financieel-economisch management. Die
veranderingen waren evenwel inhoudelijk gezien van vrij beperkte betekenis. Er
kwam meer aandacht voor de ontwikkeling van de organisatie op de lange
termijn. De enigszins frequentere rapportage en de iets grotere aandacht voor
prestaties, zouden in principe een meer zakelijke basis kunnen geven aan de
financieel-economische sturing van de bibliotheek. Maar het ging ten tijde van het
onderzoek nog niet om zodanige veranderingen, dat bedrijfseconomische werk-
wijzen werkelijk een grotere rol gingen spelen bij de sturing van de organisatie.

VII.5.6 Ter afsluiting

In paragraaf VII.5 kwam de in 1995 gerealiseerde externe verzelfstandiging van
de Openbare Bibliotheek te Haarlemmermeer aan de orde. Ingegaan werd op
aspecten als de ontwikkeling produktie, de apparaatskosten en de efficiëntie van
de bibliotheek. Ook werd er een schets gegeven van de met de externe verzelf-
standiging doorgevoerde veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment. Tot slot werden de ontwikkelingen bij de bibliotheek geplaatst tegenover de
op basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothe-
sen.

VII.6 Slot

In dit hoofdstuk werd ingegaan op de verzelfstandiging van drie onderdelen van
de gemeente Haarlemmermeer. Het betrof de interne verzelfstandiging van de
dienst Openbare Werken en Milieu in 1991, de externe verzelfstandiging van de
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Openbare Bibliotheek in 1995 en de, vanwege vertragingen ten tijde van het
onderzoek nog niet gerealiseerde, externe verzelfstandiging van het Beheer
Openbare Buitenruimte. Voorzover mogelijk werd voor de drie onderzochte
organisatie-onderdelen een schets gegeven van het proces van verzelfstandiging,
de ontwikkeling van produktie, apparaatskosten en efficiëntie en de met de
verzelfstandiging opgetreden veranderingen in het financieel-economisch manage-
ment. Tevens werden de drie cases geconfronteerd met de in hoofdstuk III op
basis van de neo-institutionele economie geformuleerde stellingen en hypothesen.
  In hoofdstuk VIII wordt ingegaan op verzelfstandigingen op het provinciale
niveau. Het gaat daarbij om twee onderdelen van de provincie Groningen, te
weten de Dienst beheer Wegen en Kanalen en de dienst Zuiveringsbeheer Provin-
cie Groningen.


