
Overleg RTA werkgroep Grip op GR-en

Datum 11-11-2019 Tijd 8.45-10.12 uur

Aanwezige
n

Tom Erkers (TE) | Wouter Hoge (WH) | Hanneke Mijnhart (HM) | Renate 
Muller (RM) |
Carl Sanders (Provincie Gelderland) | Arjan Koopmans (Provincie 
Gelderland)

• Verslag

1 Opening en vaststelling van de agenda

2 Mededelingen

3 Vaststellen verslag overleg RTA werkgroep 26 augustus 2019 en bijwerken actielijst (zie 
onder)

- Actielijst is bijgewerkt n.a.v. het overleg.

4 Stand van zaken dashboard indicatoren Provincie Gelderland (dhr. Karl Sanders en dhr. 
Arjan Koopmans)

- WH heeft een dashboard gemaakt op basis van de punten voorgedragen vanuit de fracties 
(de algemene KPI’s: stand van de reserves en voorzieningen, financiële resultaten, 
belangrijkste risico’s (status), belangrijkste projecten (status), stakeholdertevredenheid, en 
vertrouwen van medewerkers in de missie en management van de organisatie).

- WH geeft kort aan waarom we dit onderzoeken en neemt de heren mee in de opzet van de 
dashboard.

- Dhr. Koopmans geeft aan goed te snappen waarom de gemeente dit wilt. Hij geeft wel aan 
dat de Provincie geen toezichthouder is daar waar de Provincie zelf in een GR zit. Dan is de 
toezichthouder Ministerie van BZ. 

- Dhr. Koopmans en dhr. Sanders geven aan dat de Provincie alleen kijkt naar de structurele 
financiën. De incidentele financiën is een bijzaak. De Provincie doet aan risicokleuring.

- In de begroting van de Provincie zit een link naar een deeltje van de dashboard. Zo zijn de 
risicoprofielen in te zien en de brieven.

- De Provincie heeft dit jaar alle GR-en beoordeeld. De GR-en drukken op de gemeentelijke 
begroting. De Provincie wilde voordat ze de gemeentelijke begrotingen moeten beoordelen 
weten wat bij GR-en aan de hand is. Het is belangrijk om de cijfers van de GR-en weer terug 
te vinden in de gemeentelijke begrotingen.

- De Provincie heeft maatwerkbrieven gestuurd naar de GR-en en geven daarbij een financieel 
oordeel, maar ook adviezen. 

- Dhr. Koopmans en Dhr. Sanders geven aan dat een aantal punten in de presentatie de 
Provincie die informatie al heeft. De werkgroep is op de goede weg. De heren geven een 
inzicht in de dashboard van de Provincie.

- WH vraagt of het mogelijk is of de Provincie aan hun dashboard kwaliteitsindicatoren aan toe 
te kunnen voegen als de gemeente de GR-en hier om zouden vragen? De heren geven aan 
dat dit technisch mogelijk is. Een overleg daarover zou dan moeten plaatsvinden. Het is ook 
niet één, twee, drie geregeld. Er moet ook gekeken worden in hoeverre je gemeenten 
toegang geeft aan de beoordelingsapplicatie.

- WH geeft aan dat er een advies vanuit de werkgroep richting de raad moet gaan. Het 
rapporteren wat de beste weg is. Overleg college met de Provincie om ook de 
kwaliteitsindicatoren op te nemen in de dashboard. 

- Dhr. Sanders geeft aan dat de Provincie in ontwikkeling is.
- Dhr. Koopmans zal deze week nog twee screenshots sturen van de dashboard van de 

Provincie t.b.v. de presentatie van de werkgroep in de raadscommissie.



- WH past deze week de presentatie aan en stuurt deze nog naar de Provincie. Dhr. Koopmans 
en dhr. Sanders zullen daarop nog reageren en verder nog meegeven waar de Provincie mee 
bezig is.

5 Leon Daaleman (adviseur / relatiebeheerder De Connectie)
- Dhr. Daaleman was telefonisch niet bereikbaar. De werkgroep denkt voldoende informatie te 

hebben en vindt het niet nodig om een nieuwe afspraak in te plannen.

6 Prototype dashboard: doornemen reacties van adviseurs
- De gemaakte opmerkingen worden meegenomen.

7 Presentatie resultaten RTA in raadscommissie van 4 december 2019
- De werkgroep geeft een presentatie in de raadscommissie van 4 december 2019.
- In de presentatie wordt stilgestaan bij wat er tot nu toe gedaan is, waar we nu staan en de 

richting waar we nu aan denken.
- TE zet het proces op papier en stuurt dit rond.
- WH past PowerPoint aan en voegt screenshots toe van de dashboard van de Provincie 

Gelderland.

8 Wat verder ter tafel komt
-

9 Sluiting


