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1. Algemene Uitgangspunten 
 
Tussen de gemeenten Ten Boer en Groningen is een raamcontract gesloten en zijn 
dienstverleningsovereenkomsten tussen de gemeente Ten Boer en de Groningse diensten 
concreet gemaakt. 
Bij de ontwikkeling van het model is ervan uitgegaan dat bestaande werkwijzen in de 
gemeenten worden gehandhaafd: de verhoudingen tussen de raad, het college en de ambtelijke 
organisatie blijven in principe hetzelfde. Op basis van delegatie en mandaat worden taken 
toebedeeld aan mensen en organisatieonderdelen, of deze zich nu in Groningen of Ten Boer 
bevinden (zie Mandaatbesluit). Bestaande planning- en verantwoordingsinstrumenten moeten 
vertaald worden in het model Ten Boer - Groningen. 
Jaarlijks zullen voor uit de begrotingscycli van Ten Boer en Groningen op elkaar afgestemd 
moeten worden om verwachtingen in de werkorganisatie goed op elkaar aan te laten sluiten. 
Van ambtenaren en organisatieonderdelen in Groningen wordt verwacht dat zij oog houden 
voor de politieke gevoeligheid van vraagstukken. Dat vraagt van hen dat zij op een daarbij 
passende wijze inhoud geven aan verstrekte mandaten. Door middel van reguliere en 
bijzondere portefeuilleoverleggen kunnen de dagelijks bestuurders uit Ten Boer hun 
verantwoordelijkheid inhoud geven (zie bijlage Nota van afstemming). Verder zal zich daarop 
aansluitend in de praktijk een werkwijze van opdrachtgeving en opdrachtneming moeten 
ontwikkelen waarin de medewerkers van de unit bestuursondersteuning in Ten Boer hun rol 
vinden. De onderstaande globale uitwerking vormt daar de hoofdlijn voor. 
Hierbij bestaat het risico dat beide partijen de neiging zullen hebben te veel zaken te willen 
regelen en op een te gedetailleerd niveau. Er is het besef dat het model dan vast kan lopen. 
Voorkomen moet worden dat iedere opdracht aan de voorkant en de achterkant tot in detail 
gepland en verrekend moet worden. Er moet speelruimte zijn aan beide kanten. Tegelijkertijd 
moet geleerd worden van de praktijk en is adequaat afleggen van verantwoording geboden. 
Om deze risico’s te beperken bestaat is in het raamcontract overeengekomen dat eens in de 
zes jaar geëvalueerd wordt, terwijl om de drie jaar de financiële balans opgemaakt wordt voor 
wat betreft de uitvoeringskosten. Daarbij zijn afspraken gemaakt over het percentage dat 
doorgerekend wordt naar de toekomst. De programmakosten worden rechtstreeks doorbelast 
van Groningen aan Ten Boer. De verrekening van de uitvoeringskosten vindt op zodanige 
wijze plaats, dat gekeken wordt of de verhoudingen redelijk waren. Een gedetailleerde 
afrekening op individuele kostenposten zou de verkeerde weg zijn. Wel is in een rapportage 
voorzien die aansluit bij de wettelijke eisen die gesteld worden t.a.v. begroting en 
verantwoording en aan de informatievoorziening (maandelijks) aan het CBS en de 
Belastingdienst (BTW).  
 
2. Organisatie in Ten Boer 
Naast college van B&W en gemeenteraad zijn er in 2007 in Ten Boer een unit 
bestuursondersteuning en een frontoffice. 
De unit bestuursondersteuning zorgt voor ondersteuning van het bestuur en voor het maken 
van de uitvoeringsafspraken met Groningen  en –in uitzonderlijke gevallen- met derden. Zij 
hebben als hoofdopdracht de, door het democratisch gelegitimeerde bestuur, beoogde 
ontwikkeling van de identiteit van de gemeente te ondersteunen. Tevens bewaken zij de 
voortgang en vervullen een belangrijke rol in de coördinatie van de werkzaamheden. Verder 
is er een frontoffice in Ten Boer van de Groningse diensten, zodat de inwoners voor de 
meeste producten nog steeds in Ten Boer terechtkunnen. In deze frontoffice zijn o.a. 
opgenomen Burgerzaken, loket WMO/SoZa, loket VROM en er zullen voor het beheer van de 
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openbare ruimte medewerkers deels hun werkplek hebben voor de inbedding van de lokale 
component. Voor verdere uitwerking hiervan zie: Nota bedrijfsvoering. 
 
3. Organisatie in Groningen 
De diensten van de gemeente Groningen zorgen op basis van dienstverleningsovereenkomsten 
met de gemeente Ten Boer voor producten voor de inwoners van Ten Boer. In Ten Boer is 
een frontoffice beschikbaar (brede loketfunctie) voor de taken die men ter plaatse van de 
gemeente mag verwachten. 
De gemeenteraad van Ten Boer stelt hoofdlijnen en kaders en geeft de noodzakelijke sturing 
op het gebied van de reguliere taken, de projecten en beleidsontwikkeling. 
Het College van Ten Boer vervult zodoende zijn rol naar medewerkers uit Groningen met 
betrekking tot de uitvoerende taken waar een bestuurlijk mandaat voor is afgesproken. De 
werkprocessen zijn zodanig ingericht dat invulling gegeven kan worden aan dit mandaat.  
De  (loco) gemeentesecretaris van Groningen zal voor het concernniveau als  
coördinator/aanspreekpunt fungeren voor de gemeentesecretaris van Ten Boer. Per betrokken 
dienst zal  op directieniveau iemand invulling gaan geven aan de coördinatie met Ten Boer.  
Voor de uitvoering door Groningen geldt dat de door hen gehanteerde werkorganisatie 
richtinggevend is voor de aanpak. Tegelijkertijd hebben beide organisaties de behoefte het 
verschil zo gering mogelijk te laten zijn. Dit betekent dat een bepaald product een andere 
invulling van het werkproces kan hebben voor Groningen dan voor Ten Boer (omdat deze op 
een ander niveau mandateert). Tot slot zal op basis van de dienstverleningsovereenkomst een 
document worden opgesteld waarin de hoofdlijn van de werkprocessen (met name 
beleidsprocessen) beschreven wordt. Een dergelijk document is gewenst om voor 
medewerkers een toegankelijk document te hebben waaruit blijkt wat de hoofdlijnen zijn van 
de werkprocessen. 
Voorzien is in een document (regeling van vertegenwoordiging) waarin per taakgebied de 
vertegenwoordiging van Ten Boer in samenwerkingsverbanden met anderen wordt geregeld. 
Uitgewerkt moet daarin worden wanneer Ten Boer dit zelf doet en wanneer Groningen dat 
voor hen doet (en hoe het mandaat voorbereid wordt). In dit document moet nadrukkelijk 
aandacht gegeven worden aan de eventuele problematiek van “ dubbele petten”. Hoe wordt 
omgegaan met situaties waarbij het belang van Groningen afwijkt of zelfs tegenstrijdig is met 
dat van de gemeente Ten Boer (b.v. in de Regiovisie Groningen-Assen 2030). Afstemming in 
het betreffende portefeuilleoverleg ligt dan voor de hand. 
 
4. de jaarcyclus nader uitgewerkt 
De basis voor plannen, monitoren en verantwoorden wordt gevormd door de wettelijke eisen 
en de dienstverleningsovereenkomsten die de gemeente Ten Boer sluit met de betrokken 
diensten van Groningen. Op basis van de inventarisatie van taken van Ten Boer, is gekeken 
bij welke Groningse diensten, “welke” taken “hoe” in beheer kunnen worden gegeven. Met de 
raamovereenkomst als basis kan op deze wijze per Groningse dienst invulling worden 
gegeven aan de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie. 
Voor alle processen en producten wordt zonodig afgesproken welk kwaliteitsniveau gehaald 
moet worden. Welke rol het bestuur van Ten Boer in het proces zal spelen (mandaat). En op 
welke plek de taak “hoe” wordt uitgevoerd (o.a. splitsing frontoffice-backoffice). 
 
5. Sorteren van producten naar dienst en naar programma 
Om planning, monitoring en verantwoording voor Ten Boer mogelijk te maken en de 
uitvoering voor Groningen overzichtelijk te houden, is het noodzakelijk dat alle producten op 
twee manieren te sorteren zijn, namelijk langs de lijn van de programmabegroting in Ten Boer 
en langs de lijn van de diensten in Groningen. 
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Politiek Ten Boer wil sturing geven op basis van de programma´s uit de programmabegroting, 
terwijl de unit bestuursondersteuning in Ten Boer het afsluiten en monitoren van de 
overeenkomsten met de verschillende diensten op zich neemt. 
Hieronder is een eenvoudige weergave van de matrix waarbinnen gerapporteerd en begroot 
moet worden opgenomen. 
 
 Uitvoering 

door TB 
zelf 

Overeenkomst 
met dienst 1 
Groningen 

Overeenkomst 
met dienst 2 
Groningen 

Overeenkomst 
met dienst 3 
Groningen 

Overeenkomst 
met dienst x 
Groningen 

Uitbesteed 
aan derde 

Programma 
1 TB 

Product s Product a 
Product h 
Product x 

Product c 
Product i 
Product n 

Product e 
Product m 
Product o 

Blanco Product u 

Programma 
2 TB 

(blanco.) Product b Product d Etc. Blanco Product v 

Programma 
3 TB 

Etc. Product f Product g (blanco.) Etc. (blanco) 

Programma 
x TB 

Etc. (blanco). Etc. Etc. Etc. Etc. 

 
De matrix geeft inzicht in het benodigde niveau van verantwoording tussen Ten Boer en 
Groningen. Daarnaast dient er te worden voldaan aan de (maandelijkse) verantwoording aan 
externe instanties als b.v. het CBS en de Belastingdienst. Dit dient zoveel als mogelijk door 
Groningen te worden meegenomen in de reguliere verantwoording aan deze instanties, met de 
vertaling naar Ten Boer. De regie hiervoor ligt bij de Unit bestuursondersteuning in Ten Boer. 
 
6. Planning: kadernota, begroting en tussentijdse projecten en beleidsontwikkeling 
In het kader van de planning zijn drie planningniveaus van belang: de kadernota waarin de 
hoofdlijnen van de begroting en de voornemens voor het volgende jaar zijn opgenomen; de 
begroting en tussentijdse projecten en beleidsontwikkeling. Deze komen aan de orde in het 
regelmatige overleg en besluitvormingstraject, zoals portefeuilleoverleggen, 
collegevergaderingen, commissie en raadsvergaderingen, 
 
Organisatie 
De unit bestuursondersteuning voert de regie over de processen die leiden tot kadernota, 
begroting, projecten en beleidsontwikkeling, en tussentijdse rapportages en verantwoording. 
Deze producten worden beleidsmatig en cijfermatig voorbereid door Groningen en op 
voorstel van B&W Ten Boer vastgesteld door de gemeenteraad van Ten Boer. De 
uiteindelijke begroting wordt in Ten Boer samengesteld op basis van die gegevens. 
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Planningniveau 1 Kadernota 
Om te komen tot een kadernota dient een inventarisatie van ontwikkelingen en wensen plaats 
te vinden. Ontwikkelingen en wensen vanuit college en raad voor de langere termijn zijn 
vervat in het raads- en collegeprogramma. Ook vanuit de (Groninger) uitvoeringspraktijk 
worden ontwikkelingen en wensen naar voren gebracht. Tevens levert Groningen een 
cijfermatige basis aan waaruit duidelijk wordt wat de (toekomstige) baten en lasten zijn van 
het huidige beleid. 
Ten slotte vormen nieuw beleid en projecten die o.a. tot stand komen in overleg met de lokale 
gemeenschap input voor de kadernota.  
 
Planningniveau 2 Begroting 
Op basis van de vastgestelde kadernota geven de Groningse diensten uitwerking en invulling, 
zodat  de raad in Ten Boer in september de begroting aangeboden kan krijgen. Deze 
programmabegroting is opgebouwd uit producten, die onder te verdelen zijn in de volgende 
drie categorieën: 

• Reguliere taken. Voor wat betreft de reguliere uitvoerende taken wordt jaarlijks bezien 
of de hoeveelheid werk gewijzigd is (bijvoorbeeld de oppervlakte van het te 
onderhouden groen). Ook vindt een indexering plaats van de prijscomponent. 
Beleidsontwikkeling is ook een reguliere taak die is neergelegd bij Groningen. Dit 
vindt plaats op basis van een beleidsontwikkelprogramma dat is afgeleid uit 
collegeprogramma en kadernota. In de programmabegroting en het contract is 
voorzien dat Groningen binnen de overeengekomen begroting beleidsontwikkelwerk 
verricht. 

• Projecten. Voor wat betreft de projecten vindt een voorcalculatie plaats die wordt 
opgenomen in de begroting. In de begroting kan ruimte gereserveerd worden om ook 
lopende het begrotingsjaar nieuwe projecten op te starten. 

• Ad hoc activiteiten. Er zullen altijd ad hoc activiteiten blijven van een zodanige 
omvang dat gedurende het jaar nadere afspraken nodig zijn. Beide partijen gaan er 
vanuit dat in de reguliere taken is voorzien in middelen om de ad hoc activiteiten uit te 
voeren. Niettemin reserveert ten Boer middelen om bij Groningen of desnoods elders 
(derden) niet voorziene activiteiten te kunnen financieren. 

Deze aanpak leidt ertoe dat er jaarlijks in het kader van de begroting ook afspraken moeten 
worden gemaakt over de te hanteren prijsniveaus voor zover die op grond van de lange 
termijn afspraken (raamovereenkomst) al niet vaststaan 
 
Planningniveau 3 Tussentijdse projecten, beleidsontwikkeling en ad hoc activiteiten 
Gedurende het jaar kan er op basis van signalen uit maatschappij, vanuit de uitvoering of 
vanuit de politiek een bestuurlijke opdracht worden geformuleerd om beleid te ontwikkelen of 
om een project uit te voeren. Hiertoe wordt aan Groningen op basis van bovengenoemde 
bestuurlijke opdracht een voorstel gevraagd, waarna het college van Ten Boer op basis van dit 
voorstel, indien noodzakelijk, een voorstel voor een begrotingswijziging aan de raad voorlegt. 
 
6.  Uitvoering 
 
Organisatie 
De unit bestuursondersteuning voert de regie over het monitoren van de uitvoering voor Ten 
Boer. Er vindt jaarlijks een bestuurlijk voortgangsoverleg plaats tussen bestuurders van 
Groningen en Ten Boer. Verder zijn er periodieke portefeuillehoudersoverleggen, waar onder 
meer op basis van voortgangsnotities, managementrapportages en bestuursrapportages 
gesproken wordt over de voortgang. Waar nodig wordt bijgestuurd en worden door het 
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college van Ten Boer begrotingswijzigingen aan de raad voorgesteld. In sommige gevallen 
worden deze activiteiten door medewerkers van Ten Boer zelf uitgevoerd. 
 
Proces van monitoring 
Bij de bovenvermelde monitoring worden voor wat betreft de drie categorieën  de volgende 
spelregels in acht genomen: 

• Reguliere taken. In het uitvoeringsjaar zal Groningen de reguliere taken uitvoeren op 
het afgesproken kwaliteitsniveau. Mee- en tegenvallers komen voor rekening van 
Groningen, vanuit het principe dat mee- en tegenvallers zich over de jaren heen bezien 
in evenwicht zullen houden. In het uitvoeringsjaar wordt het 
beleidsontwikkelprogramma uitgevoerd. 

• Projecten. In het uitvoeringsjaar zal worden nagecalculeerd op basis van eerder 
afgesproken spelregels. 

• Ad hoc activiteiten. Op basis van lopende het jaar afgesproken extra activiteiten 
worden ook monitoringsafspraken gemaakt..  

 
In lijn met de periodieke bestuurs- en managementrapportages zoals die voor Groningen 
worden geproduceerd ontvangt ook Ten Boer dergelijke rapportages, die ambtelijk en 
bestuurlijk behandeld worden. Het niveau waarop gerapporteerd wordt zal wel aangepast 
worden aan de omvang en de schaal waarop de begroting (en de gegeven mandaten) van Ten 
Boer zich bevindt. Lopende het jaar kunnen zich uiteraard ontwikkelingen voordoen die 
nopen tot bijstelling van de afspraken en de gevoteerde budgetten, bijvoorbeeld bij incidenten 
of onverwachte gebeurtenissen. Daarvoor wordt een wijzigingsprocedure ontwikkeld. 
In de uitvoering wordt goed notie genomen van lasten en baten van structurele en incidentele 
ontwikkelingen zodat besloten kan worden of deze ten laste van de opdrachtgever of de 
opdrachtnemer zullen komen. De afrekening zelf vindt pas in de verantwoordingsfase plaats.  
 
7. Verantwoording 
Organisatie 
De gegevens voor de jaarrekening en het jaarverslag worden onder regie van  de unit 
bestuursondersteuning door Groningen voorbereid en aangeleverd De  unit 
bestuursondersteuning stelt de jaarrekening op, waarna vervolgens  de accountant opdracht 
krijgt van de gemeenteraad van Ten Boer om de gegevens te controleren en rapporteert deze 
zijn bevindingen aan de gemeenteraad. De gemeenteraden van Ten Boer en Groningen 
overleggen over de opdrachtverlening aan de accountant zodat dubbel werk wordt 
voorkomen. Zaken die in Groningen reeds voorzien zijn van een goedkeurende 
accountantsverklaring worden niet nogmaals in Ten Boer gecontroleerd. Uitgangspunt is dat 
beide gemeenten zodoende met één en dezelfde accountant en een vergelijkbare opdracht 
werken. 
 
Proces van verantwoording 
In lijn met de afspraken die in het uitvoeringsjaar gelden wordt een jaarrekening (waarbij 
Groningen zorgt voor het aanleveren van de benodigde gegevens als administratiekantoor van 
Ten Boer), een jaarverslag en een beleidsadvies bij de rekening (BAR)opgesteld. De BAR 
dient er toe beleidsmatige conclusies te trekken uit de uitvoering van een begrotingsjaar. 
Daarop kan in het nieuwe jaar bij de beleidsontwikkeling rekening gehouden worden. Bij de 
driejaarlijkse overleggen over verrekening kunnen zij ook een basis vormen voor het te 
voeren overleg. Bij tekorten of overschotten van Groningen is ten eerste van belang of het 
incidenteel of structureel is. Als tekorten of overschotten incidenteel zijn en niet over de jaren 
heen uitmiddelen of de verwachting is dat dat niet gebeurt, dan dienen nieuwe afspraken te 
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worden gemaakt over de financiering. Ten tweede is van belang waar afwijkingen aan te 
danken of aan te wijten zijn. Als een afwijking bijvoorbeeld ontstaat door gewijzigde 
wetgeving (exogeen), waardoor de uitvoering aantoonbaar ingewikkelder of eenvoudiger is 
geworden, dan ligt het voor de hand dat dit door Groningen wordt doorberekend. Indien b.v. 
door slechte bedrijfsvoering tekorten ontstaan (of door investeringen om langere termijn 
voordeel te behalen) zijn deze endogeen en blijven ze voor rekening van Groningen. Hiertoe 
zal zich zodoende een definitie ontwikkelen van wat exogeen en wat endogeen wordt 
verondersteld te zijn. Groningen moet zelf ten eigene bate incidenteel efficiencywinst kunnen 
maken. Ten Boer moet tegelijkertijd efficiency ontwikkelingsafspraken kunnen maken met 
Groningen. 
Gaandeweg zal een set van spelregels ontstaan over de vraag welk type afwijkingen door Ten 
Boer wel en welk type afwijkingen door Ten Boer niet worden betaald. Vooralsnog is gepland 
eens in de drie jaar verrekeningsafspraken te maken. In de tussenliggende periode wordt 
binnen de overeengekomen bedragen gewerkt. Daarom zal Groningen om interne verschillen 
te overbruggen,  vermoedelijk een bedrijfsreserve `Ten Boer` in het leven roepen. 
Uiteindelijke afrekening vindt, ter voorkoming van misverstanden, ook plaats tussen 
Groningen en Ten Boer en niet op dienstniveau. Bovendien gaat het dan niet om afrekening 
met terugwerkende kracht, maar om afspraken over toekomstige prijzen. Daarbij zal nader 
bepaald worden in welke mate geconstateerde verschillen door zullen werken in de prijzen, en 
als dat het geval is, in een verdeling van 2/3 voor Ten Boer en 1/3 voor Groningen. 
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BIJLAGE I3 

Nota van Afstemming 
 
Model Ten Boer-Groningen: nota van afstemming 
 
Inleiding 
Bij de concretisering van het model Ten Boer-Groningen is de afgelopen periode veel tijd 
besteed aan de rol van regisseur in de gemeente Ten Boer. Een rol die geheel nieuw is in de 
organisatie van Ten Boer en daarom veel aandacht trekt. Een goede invulling van de regierol 
wordt wel als een van de kritische succesfactoren voor het slagen van de samenwerking 
tussen Ten Boer en Groningen genoemd. In deze fase van het project wordt in toenemende 
mate van belang dat Groningen zich ook laat regisseren: dit vergt uiteraard een goede 
afstemming tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Een volwassen verstandhouding, waarbij 
elke partij zijn eigen ideeën en persoonlijkheid inbrengt om te komen tot een optimaal 
resultaat. 
Deze notitie geeft inzicht op wat aan Groningse kant nodig is als tegenhanger van de 
regiefunctie in Ten Boer om samen tot een succesvolle productie te komen. 
 
Regiefunctie in Ten Boer 
In de nieuwe organisatie van Ten Boer zullen drie beleidsregisseurs een plaats krijgen, die elk 
een beleidsinhoudelijk thema voor hun rekening zullen nemen. Met deze inhoudelijke 
competentie geven ze ieder invulling aan zes rollen:  

• Rol 1: advisering van B&W. De regisseur is dé gesprekspartner voor B&W. 
Dit is een bijzonder belangrijke rol van de regisseur. De regisseur kan B&W 
alleen maar goed ondersteunen door uitstekend op de hoogte te zijn van allerlei 
ontwikkelingen in en rondom zijn beleidsterrein. 

• Rol 2: opdrachtverstrekking. De regisseur geeft uitvoering aan het 
collegeprogramma en tussentijdse politieke wensen (beleidsontwikkeling, 
incidentele opdrachten en projecten) vanuit Ten Boer door het verstrekken van 
opdrachten aan de gemeente Groningen. Dit betekent dat de regisseur de 
politieke wensen in Ten Boer op de juiste wijze vertaalt en uitzet in Groningen. 

• Rol 3: sturen op interfaces. Bij beleidsontwikkeling en –uitvoering zijn 
doorgaans veel partijen betrokken. De regisseur houdt hier het overzicht over 
en zorgt dat de keten waarin ontwikkeling en uitvoering totstandkomen goed 
functioneert. 

• Rol 4: sturen op diensten. De regisseur borgt dat afspraken adequaat zijn om 
wettelijke taken en het beleidsprogramma uit te voeren  

• Rol 5: control. De regisseur toetst of de beoogde resultaten binnen de aan 
Groningen gestelde kaders en de ter beschikking gestelde middelen worden 
gehaald. 

• Rol 6: netwerken. Om bovenstaande rollen goed invulling te kunnen geven 
staat de regisseur in verbinding met relevante netwerken binnen en buiten de 
gemeente. 
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Acteerfuncties in Groningen 
De vraag is nu wat er in Groningen geregeld moet worden om te zorgen dat de regiefunctie in 
Ten Boer optimaal ingevuld kan worden. Dit is geredeneerd vanuit het perspectief dat 
Groningen opdrachtnemer is en de ondersteuning van Ten Boer op zodanige wijze inricht, dat 
dit naar tevredenheid van de opdrachtgever is. Natuurlijk kijkt Groningen bij de inrichting 
ook naar de eigen organisatorische, financiële en strategische belangen. Hieronder wordt per 
rol bekeken op welke wijze Groningen door optimaal te acteren de regiefunctie in Ten Boer 
kan ondersteunen en wordt ook per rol bekeken hoe Groningen zijn eigen belangen en 
rolneming optimaal kan borgen. 
 
In het onderstaande wordt ingegaan op de rol van de coördinator, de beleidsadviseur uit 
Groningen en de regisseur en de wethouder uit Ten Boer. We gaan er in het onderstaande 
vanuit dat de coördinator in Groningen de positie heeft die nodig is om diens rol in te vullen. 
De manier waarop deze dat doet en de mate waarin deze ondersteuning organiseert is per 
dienst op een eigen manier te regelen. Of de functie “coördinator” moet heten of “regie-
contactfunctionaris” is nader te bepalen. Dit hangt af van aard en omvang van de 
werkzaamhedenIn deze notitie wordt voorlopig de eerste titel gehanteerd. 
We gaan er vanuit dat de eerste maanden in Groningen per maand ervaringen worden 
uitgewisseld door de coördinatoren en dat de gemeentelijk coördinator op overal niveau 
daarover voorlopig ook afstemming zoekt met de gemeentesecretaris van Ten Boer. Een 
alternatief hierop is dat de gemeentesecretaris het overleg in Groningen zelf bijwoont. De 
gemeentesecretaris bereid zich in zijn eigen staf overleg met de regisseurs hierop voor.   
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Rol 1: advisering B&W 
Er is vraag vanuit Ten Boer en aanbod vanuit Groningen van beleidsinitiatieven. Vanuit het 
perspectief van Groningen is van belang dat de regisseur in deze rol niet alleen maar goed op 
de hoogte is van ontwikkelingen in en rondom zijn beleidsterrein, maar dat hij ook op de 
hoogte is van de stand van zaken rondom de beleidsontwikkeling in Groningen en de 
mogelijkheden en onmogelijkheden om bepaalde wensen in te vullen vanuit Gronings 
perspectief. Dat kan dan namelijk in de advisering van B&W door de regisseur worden 
meegenomen, zodat verrassingen voorkomen worden. Regelmatig zal de beleidsregisseur in 
Groningen overleggen met beleidsmedewerkers om actuele ontwikkelingen rondom “zijn” 
beleidsterrein door te spreken: 

• (wijzigend) landelijk beleid. 
• Ontwikkelingen rondom het beleidsterrein in de regio 
• Politieke actualiteiten rondom het beleidsterrein in Ten Boer 
• Evaluaties rondom het beleidsterrein die in Groningen lopen en voor Ten Boer 

van belang zijn. 
Voor bovenstaande onderwerpen geldt, dat dit geen extra beleidsmatige werkzaamheden voor 
Groningen met zich meebrengt: Ten Boer kan eenvoudigweg profiteren van het werk dat in 
Groningen gebeurt of is gebeurd. Uiteindelijk moet er helderheid komen over: 

• Politieke bestuurlijke (en eventueel ambtelijke) opdrachten om te komen tot 
beleidsontwikkeling rondom een thema. 

• De afstemming over de (proces) aanpak. 
• Afstemming over de inhoud van de beleidsvragen / het beleidsaanbod en de 

voortgang van de werkzaamheden 
 
De organisatie van de afstemming zou zo plaats moeten vinden dat de regisseur en de 
coördinator van de dienst samen (ieder verantwoordelijk vanuit zijn eigen perspectief) de sluis 
vormen voor de agendering en planning van het overleg met de wethouder(s). De 
beleidsadviseurs in Groningen kunnen binnen de daar gemaakte afspraken zelfstandig 
functioneren en contacten onderhouden met Ten Boer.  
 
Logistieke afspraken die er moeten komen:  

• We gaan per (grote beleids) dienst uit van een afstemmingsoverleg (om de 
week) tussen coördinator en regisseur, om de regie te bespreken. In een latere 
fase kan eventueel op basis van ervaringen voor een andere frequentie worden 
gekozen. Voor de niet grote beleidsdiensten zou een maandelijks overleg 
voldoende moeten kunnen zijn. De coördinator bepaalt zonodig in overleg met 
de regisseur wie uit Groningen deelnemen aan dit overleg. 

• Daarop volgt een week later telkens een portefeuilleoverleg met de betreffende 
portefeuillehouder uit Ten Boer, de regisseurs en betreffende en uit te nodigen 
beleidsmedewerkers. 

• Van de overleggen worden besluitenlijsten en voortgangslijsten gemaakt door 
de regisseurs. 

• De coördinatiepunten in Groningen verzorgen hun eigen daarop aansluitende 
logistiek. 
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Rol 2: opdrachtverstrekking 
Waar Ten Boer opdrachten verstrekt, neemt Groningen een opdracht aan. Van belang is dat 
Groningen nadenkt over hoe deze opdrachten eruit moeten zien. Wat wil Groningen precies 
weten om goed aan de slag te kunnen? Hiervoor is een onderscheid te maken tussen de drie 
typen opdrachten die vanuit Ten Boer verstrekt worden, namelijk reguliere taken (via 
programma’s), beleidsontwikkeling en projecten. In de beschreven besturingsfilosofie is al 
verwoord hoe de logistiek op jaarbasis georganiseerd moet worden. De te bereiken resultaten 
zijn beschreven in de uitvoeringsafspraken (ook wel dienstverleningsovereenkomsten) die met 
elk van de diensten zijn gesloten. De coördinatoren in Groningen verzorgen de logistiek en 
besturing daarvan aan hun kant. De Groningse jaarcyclus vormt de basis voor de aanpak en 
planning van het daartoe noodzakelijke overleg. Dat zal zich om die reden in de loop der jaren 
ontwikkelen. De coördinator (laat doen) bereid zodoende in de verschillende fasen van de 
jaarcyclus de gewenste producten voor en zorg dat deze op het coördinatieoverleg met de 
regisseur en de portefeuilleoverleggen aan de orde komen. 
 
Voor de reguliere dagelijkse ontwikkeling wordt bij het maken van afspraken aangesloten op 
de afspraken bij rol 1. 
Voor afspraken over projecten wordt een projectdefinitieformat ontwikkeld en een wijze van 
rapporteren. Het kan belangrijk zijn tot afstemming te komen van wat precies onder een 
project en onder projectmatig werken verstaan wordt. De producten die hier concreet uit 
voortvloeien worden door de coördinator uit Groningen in gebracht in het overleg met Ten 
Boer als in rol 1. Indien het om projecten gaat die meerdere diensten betreffen wordt een 
projectcoördinator aangewezen. 
 
 
Rol 3: sturen op interfaces 
Dat de gemeente niet meer zelf voor alle beleid de beleidsbepalende en uitvoerende partij is 
geldt voor elke gemeente, maar bij uitstek voor het nieuwe Ten Boer. Een belangrijke rol van 
de regisseur is dan ook het sturen op interfaces, waarin de regisseur zich bezighoudt met het 
brengen van samenhang in een veld met meerdere spelers en de kwaliteit van ketenpartners 
probeert te bevorderen. Dit kan als oogmerk hebben beleidsontwikkeling, maar ook 
optimalisering van de uitvoering. Allerlei Ten Boerster partijen hebben rollen in 
beleidsontwikkeling en –uitvoering; dit wordt geregisseerd door de regisseur in Ten Boer. In 
het afstemmingsoverleg wordt concreet afgesproken waar de regisseur zelfstandig in 
Groningen kan opereren om een soepel draaiend systeem te verkrijgen. 
 
Rol 4: sturen op diensten 
De jaarcyclus vormt de basis voor de hier te maken afspraken als bij rol 2 beschreven. 
 
Rol 5: control 
Bij opdrachtverstrekking hoort uiteraard ook monitoring en evaluatie. Er dient een dusdanige 
werkwijze ontwikkeld te worden, die vertrouwen geeft aan Ten Boerster kant, daar een te 
overziene hoeveelheid tijd kost en zo veel mogelijk aansluit bij bestaande 
rapportagestructuren aan de kant van Groningen. Bij het ontwikkelen van een werkwijze voor 
monitoring en evaluatie kan hetzelfde onderscheid worden gehanteerd als bij de 
opdrachtverstrekking. 
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• Logistieke organisatie: Reguliere taken (via programma’s). Dit zal grotendeels 

kunnen gebeuren langs de lijnen van de reguliere management- en 
bestuursrapportages van de gemeente Groningen.  

• Beleidsontwikkeling. Tussentijdse en evaluatieve momenten worden 
ingebouwd bij de ontwikkeling van beleid? Wie hierbij zijn betrokken Wordt 
vooraf bepaald. 

• Projecten. Het ligt voor de hand hierbij zo veel mogelijk te sturen en te 
rapporteren op mijlpalen en tussenresultaten uit het projectplan. 

 
Rol 6: netwerken 
Groningen heeft een belangrijke rol naast de netwerkrol van de regisseur in allerlei netwerken 
van Ten Boer. Hoewel daar natuurlijk veel vrijheid ter eigen invulling kan worden gelaten, 
wordt in het afstemmingsoverleg in principe afgesproken waar en bij welke bijeenkomsten 
beleidsadviseurs hun gezicht laten zien. Het kan omgekeerd ook nodig zijn dat de regisseurs 
zich in Groningse netwerken laten zien ten behoeve van de uitoefening van hun taak. Dat zal 
overigens vast maar zeer  beperkt nodig zijn. 
Concreet beantwoord wordt daarbij de vraag: 

• Welke netwerken zijn voor Groningen van essentieel belang voor hun 
roluitoefening. 

• Welke netwerken binnen de gemeente Groningen kunnen een positieve 
bijdrage leveren aan het functioneren van de regisseurs? 
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