
Opzet simulatie gemeente Ten Boer 
 
 
1. Inleiding 
Momenteel wordt druk gebouwd aan het model Ten Boer. Een belangrijke stap in 
het proces is de simulatie. De toekomstige werkelijkheid wordt met de simulatie 
tijdelijk een stukje naar voren gehaald. Daardoor kan de vraag beantwoord worden 
welke elementen van het model in de praktijk goed zullen werken en welke 
elementen aanpassing of nadere uitwerking behoeven.  
 
Iedere organisatie heeft zijn eigen taal en in de gesimuleerde toekomstige 
werkelijkheid van de samenwerking tussen Ten Boer en Groningen zullen we 
ongetwijfeld aanlopen tegen het feit dat verschillende talen gesproken worden. Een 
belangrijk element in deze simulatie is dan ook het ontwikkelen van een 
gemeenschappelijke taal. 
 
Het werken aan de simulatie is in drie fasen verdeeld. Dit document heeft 
betrekking op de eerste fase: de opzet. Aan de hand van de goedgekeurde opzet 
vindt in april de tweede fase plaats: de uitwerking. De derde fase, die voor mei 
gepland staat, bestaat uit de feitelijke simulatie en het verzamelen van de 
leerpunten. 
 
 
2. Doelstelling 
De doelstelling van de simulatie luidt: “ervaren en leren omtrent opdrachtgeving, 
monitoring van de uitvoering en verantwoording”.  
Deze drie zaken zijn sleutelelementen in het model Ten Boer. In de kern gaat het 
om het geven van opdrachten, het monitoren van de uitvoering en verantwoording 
over de uitvoering. Alle drie de zaken kunnen zowel vanuit het perspectief van Ten 
Boer als vanuit het perspectief van Groningen worden bekeken. In de simulatie 
worden beide perspectieven meegenomen. Beide perspectieven zijn immers van 
belang voor het welslagen van de samenwerking. 
 
 
3. Vooronderstellingen 
Bij de ontwikkeling van deze simulatie gaan we uit van een aantal 
vooronderstellingen: 

• Het is duidelijk hoe bij de beleidsontwikkeling de taakverdeling operationeel 
tussen Groningen en Ten Boer verdeeld is. 

• Het is duidelijk hoe de bestuursondersteuning van Ten Boer ten behoeve 
van raad en college georganiseerd is en hoe deze zich verhoudt tot de 
beleidsontwikkeling. 

• Er zijn duidelijke klachtenprocedures. 
• Niet alle toekomstige situaties in de samenwerking zijn van tevoren te 

bedenken. Dat is dan ook niet de ambitie met deze simulatie. Optimalisatie 
van de samenwerking zal gaandeweg plaatsvinden.  

• De simulatie heeft geen betrekking op het model als geheel, maar heeft 
betrekking op situaties die zich binnen het ontwikkelde model kunnen 
afspelen. De leerpunten uit de simulatie kunnen wel leiden tot aanpassingen 
aan het model. 

 



4. Hoofdlijnen van de casuïstiek  
De verschillende cases die in de simulatie worden gespeeld moeten een compleet 
beeld geven van de werking van het model. Dit betekent dat er een mix moet zijn 
van de in de vorige paragraaf genoemde verschillende typen opdrachten: 
standaard-productieprocessen,  beleidsontwikkeling, projectontwikkeling en –
uitvoering en incidentele opdrachten.  
Daar is bij de casuïstiek dan ook rekening mee gehouden. Er zijn vier cases die elk 
een type opdracht behandelen. Daarnaast is er een case waarin de afweging 
`uitbesteden of niet?` aan de orde is. 
 
Deze vier typen opdrachten kunnen vanuit drie perspectieven bekeken worden: 

• Besturing van de opdracht. In dit perspectief wordt bekeken op welke 
manier de aansturing van de opdracht plaatsvindt. 

• Operationele processen van de opdracht. In dit perspectief wordt bekeken 
hoe Groningen de uitvoering regelt. 

• Ondersteunende processen van de opdracht. In dit perspectief wordt 
bekeken hoe ondersteunende processen (bijvoorbeeld plannen van 
vergaderingen en stukkenloop) geregeld is. 

 
Dit levert onderstaand overzicht op waarin de cases geplaatst kunnen worden: 
 

Perspectief voorbereide
n 

besturen operationele 
processen 

ondersteunen
de processen 

     
Type opdracht     
Standaard-
productieprocessen 

    

Beleid     
Projecten     
Incidentele opdrachten     
 
5. Doelgroep en rollen 
Alle voor het model relevante rollen moeten vertegenwoordigd zijn in de cases. Dat 
wil niet zeggen dat de rollen ook gespeeld moeten worden door de personen zelf. 
Personen kunnen een rol spelen die anders is dan hun feitelijke rol in de (nieuwe) 
organisatie. 
Relevante rollen zijn: 

• Collegelid Ten Boer 
• Raadslid Ten Boer 
• Griffier Ten Boer 
• Stafmedewerker Ten Boer 
• Algemeen directeur Groningen 
• Afdelingshoofd Groningen 
• Beleidsmedewerker Groningen 
• Uitvoerend medewerker Groningen 

 
De doelgroep  
De voorlopige doelgroep bestaat uit:  

• College van B&W Ten Boer  
• Managementteam Ten Boer 
• Een algemeen directeur Groningen  
• Drie afdelingshoofden Groningen  

 



6. Globaal programma 
In de cases zijn twee groepen van rollen te onderscheiden: de groep rollen Ten 
Boer en de groep rollen Groningen. Er wordt in twee fasen gewerkt, waarin deze 
groepen wanneer de casuïstiek daarom vraagt apart werken. Dit is het geval bij de 
cases 2 en 4. Een nadere uitwerking van het programma vindt in de volgende fase 
plaats (zie volgende paragraaf). 
 
Uitleg (15 minuten) 
Er wordt begonnen met een uitleg van de simulatie. 
 
Leespauze (15 minuten) 
Iedereen krijgt de gelegenheid zich in te lezen in de van haar of hem verwachte 
rollen in de verschillende cases. 
 
Fase 1 Simulatie in groepen (1 uur)  
In de eerste fase gaan de twee groepen uit elkaar om cases 2 en 4 te simuleren. 
 
Fase 2 Simulatie plenair (1 uur) 
In fase 2 komen de twee groepen bij elkaar en worden de 5 cases behandeld. 
 
Evaluatie (2 uur) 
De resultaten tot nu toe worden besproken. Op basis van de resultaten en 
indrukken van deelnemers worden de rollen aangepast voor de 2e ronde. In de 2e 
ronde worden dezelfde cases gespeeld, maar worden de leerervaringen uit de 
eerste ronde meegenomen. 
 
7. Volgende fasen 
Het vervolg is onder te verdelen in twee fasen: ten eerste de uitwerking en ten 
tweede  uitvoering en leerpunten.  
 
Uitwerking 
In de maand april wordt de feitelijke simulatie ontworpen en worden logistieke en 
praktische keuzen omtrent de uit te voeren simulatie gemaakt. Het betreft dan de 
volgende zaken: 

• Nadere uitwerking van de casuïstiek. Op basis van de in de opzet bepaalde 
hoofdlijnen worden de cases inhoudelijk uitgewerkt.  

• Bepalen en uitnodigen van de deelnemers. De deelnemers krijgen ter 
voorbereiding huiswerk met betrekking tot de cases en hun rol toegestuurd. 

• Het opstellen van de “spelregels”. Op basis van input uit de andere 
werkgroepen worden de spelregels van het model Ten Boer opgenomen in 
de simulatie. 

• Bepalen van tijdsduur en locatie. Een indicatie: 24 uur (van 13.00 tot 13.00) 
met mogelijkheid tot uitloop. 

• Uitwerking programma op detailniveau. Het programma dat onder meer een 
introductie, cases en het delen van leerpunten omvat wordt tot op 
detailniveau uitgewerkt.  

• Ontwikkelen en beschrijven “feedback-loop”. Er wordt beschreven hoe de 
leerpunten van de simulatie worden vastgelegd en gedeeld. Tevens wordt 
bekeken in hoeverre en op welke wijze ze kunnen leiden tot aanpassingen 
van het model. 

• Testen van de simulatie. In klein verband, bijvoorbeeld op kantoor bij 
WagenaarHoes, wordt de simulatie getest. 

 



Uitvoering en leerpunten 
Op 23 en 24 mei 2005 vindt de simulatie plaats en worden leerpunten vastgelegd 
volgens de in de uitwerking ontwikkelde feedback-loop. Een mogelijk leerpunt is 
een proces dat in de praktijk toch anders blijken te lopen dan vooraf op papier 
bedacht. Het kan ook gaan om een contractuele afspraak tussen de gemeente Ten 
Boer en de gemeente Groningen die in de praktijk niet blijkt te werken. 
 
Hierna volgen de beschrijvingen van de cases die zijn gesimuleerd. 



Case 1 Zienswijzen komst camping 
 
Beschrijving situatie 
De gemeente is van plan een vergunningaanvraag in behandeling te nemen van 
een campinghouder. Deze wil een camping beginnen in Winneweer. Veel inwoners 
vrezen overlast van auto´s en feestende jongeren. Er zijn maar liefst 150 
zienswijzen ingediend tegen de komst van de camping (Een zienswijze is een 
gelegenheid die burgers krijgen om hun mening te uiten over een bepaald 
onderwerp waarover in de nabije toekomst door de gemeente een besluit zal 
worden genomen). Vele van de zienswijzen gaan in op specifieke situaties in 
bepaalde straten. 
In een uitgebreid portefeuillehoudersoverleg wordt ingegaan op de ontstane 
situatie. Daarbij is een belangrijke vraag welke eisen dit specifieke vraagstuk stelt 
als het gaat om benodigde expertise en communicatie. 
 
Overleggen 

1. Voorbereidingsoverleg Ten Boer (college-overleg)/Voorbereidingsoverleg 
Groningen 

2. Uitgebreid portefeuillehoudersoverleg 
 
Opdracht 

1. Besluitvorming over al dan niet uitbesteden van afhandeling zienswijzen 
2. Het maken van praktische afspraken over het vervolg 

 
Te verdelen rollen 

• Wethouder Ruimtelijke Ordening Ten Boer 
• Burgemeester Ten Boer 
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer 
• Manager vergunningverlening Groningen 
• Juridisch beleidsmedewerker vergunningverlening Groningen 

 
 
Bijlage  

• Krantenbericht 
 



Case 1 Zienswijzen komst camping 
krantenbericht 
 
Dagblad van het Noorden, 10 december 2006 
 
 
Winneweer in de weer tegen 
camping 
Door Jan de Groot 
 
Feestende jongeren, parkeeroverlast en slapeloze 
nachten. We hebben het niet over de Groningse 
binnenstad maar over het pittoreske Winneweer in de 
zomer van 2007. Dat is in ieder geval de angst van een 
groot aantal inwoners dat een bezwaarschrift heeft 
ingediend tegen de vergunning die het college wil 
verlenen aan exploitant Felix de Vries voor een 
camping met 1500 plaatsen. De Vries: `ik wil vooral 
jongeren trekken. Het platteland wordt steeds 
populairder onder randstedelijke jongeren. Onder het 
motto `Kamperen bij Ten Boer` wil ik ze overdag 
kennis laten maken met het rustieke plattelandsleven, 
terwijl ze ´s avonds helemaal los kunnen gaan`. 
Buurtbewoners zien de komst van de camping met 
angst en beven tegemoet. Buurtbewoner Conny 
Zeldenrust: `als die camping komt is het gedaan met 
onze rust. Wij zullen alle middelen aangrijpen om de 
komst tegen te houden.` Zij staat niet alleen. Inmiddels 
hebben 150 buurtbewoners een zienswijze ingediend 
bij de gemeente Ten Boer. Anderen gaan nu al verder. 
Een buurtbewoner die anoniem wil blijven: `als een 
vergunning verleend wordt, zullen we onze tenten 
opslaan op het bouwterrein om de graafmachines het 
werk te verhinderen. 
 
De gemeente wilde vanmiddag alleen kwijt dat er 
morgen vergaderd wordt over de ontstane situatie. 



Case 2 Vraagtekens bij klantgerichtheid bij vergunningverlening 
 
Beschrijving situatie 
Bij de gemeente Ten Boer komen regelmatig klachten binnen over de bejegening 
van inwoners die een vergunningaanvraag indienen. De gemeente Ten Boer heeft 
de betreffende dienst in Groningen hier regelmatig op aangesproken, maar er is 
vooralsnog geen sprake van verbetering.  
In de service level agreement tussen Ten Boer en Groningen is de volgende 
passage over bejegening opgenomen: “Medewerkers van de gemeente Groningen 
staan inwoners van de gemeente Ten Boer vriendelijk, respectvol en duidelijk te 
woord”. 
De maat voor de gemeente Ten Boer is echt vol na een klacht van inwoner Piet 
Brouwer. 
 
Overleggen 

3. Voorbereidingsoverleg Ten Boer/Voorbereidingsoverleg Groningen 
4. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

3. Het maken van praktische afspraken over het vervolg 
 
Te verdelen rollen 

• Hoofd afdeling BWT Groningen 
• Manager algemeen Groningen 
• Medewerker Bouw- en woningtoezicht Groningen (Rutters) 
• Stafmedewerker control Ten Boer 
• Stafmedewerker bedrijfsvoering Ten Boer 
• Stafmedewerker bestuursondersteuning Ten Boer 
• Wethouder Inwonerszaken Ten Boer 

 
Bijlage  

• Klacht Piet Brouwer 
 



Case 2 Vraagtekens bij klantgerichtheid bij vergunningverlening 
 
 
         Ten Boer, 25 juli 
2006 
 
Geachte wethouder, 
 
15 mei jongstleden vervoegde ik mij bij de gemeente Groningen voor het aanvragen 
van een bouwvergunning. Gezien de complexiteit van de aanvraag kon deze niet bij het 
loket in Ten Boer worden afgehandeld. Vervelend, maar het was niet anders. 
Ik had een afspraak om 14:00. Pas om 14:45 werd ik geholpen. Geen excuses, geen 
koffie. En helpen is een groot woord. De manier waarop ik te woord werd gestaan was 
werkelijk schandalig. Ik vraag me werkelijk af of de behandelend ambtenaar, Henk 
Rutters van de afdeling vergunningverlening, met het verkeerde been uit bed is gestapt 
die morgen. Mij werd onder meer verweten dat ik de aanvraag niet digitaal deed, dat ik 
brutaal was omdat ik vroeg of er voor een snelle afhandeling gezorgd kon worden en 
dat ik zelf had kunnen bedenken dat naast de bouwvergunning ook een sloopvergunning 
nodig was. 
Maar meer nog dan de inhoudelijke punten stoorde het mij het totale gebrek aan 
klantvriendelijkheid of zelfs maar de meest basale omgangsvormen. 
Bij deze doe ik dan ook mijn beklag over de betreffende ambtenaar. 
Daar komt nog bij dat de betreffende bouwvergunning nog niet is verstrekt: de heer 
Rutters heeft een aantal voorbehouden gemaakt. De achtergrond daarvan is mij niet 
duidelijk. Een collega van mij die ook in Ten Boer woont heeft onlangs zonder 
problemen precies dezelfde aanvraag gehonoreerd gekregen. 
 
In afwachting van uw reactie. 
 
Piet Brouwer 



Case 2 2010 
Vraagtekens bij klantgerichtheid bij vergunningverlening 
 
Beschrijving situatie 
Bij de gemeente Ten Boer komen regelmatig klachten binnen over de manier 
waarop vergunningaanvragen worden afgehandeld. Er wordt geklaagd dat de 
behandeling traag verloopt en dat mensen onvriendelijk te woord worden gestaan. 
Dit is een onderwerp dat al jaren speelt en telkens niet tot een bevredigende 
oplossing gebracht wordt. In plaats van praten overweegt Ten Boer nu dan ook het 
nemen van hardere maatregelen.  
 
Overleggen 

5. Voorbereidingsoverleg Ten Boer/Voorbereidingsoverleg Groningen 
6. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

4. Komen tot een structurele oplossing voor het hoge aantal klachten 
 
Te verdelen rollen 

• Hoofd afdeling bestuursondersteuning Groningen 
• Hoofd afdeling vergunningverlening Groningen 
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer 
• Stafmedewerker planning&control Ten Boer 
• Wethouder Inwonerszaken Ten Boer 
• Wethouder Inwonerszaken Groningen 

 



Case 3 Bezoek prinses Maxima 
 
Beschrijving situatie 
Koninklijke bezoeken vergen doorgaans een voorbereidingstijd van minimaal enkele 
maanden. 
Het loopt nu echter anders. Vorige week haalde een basisschool in Ten Boer het 
nieuws, omdat van de zeven leraren er vier allochtone vrouwen zijn.  
Maxima is lid van de Commissie participatie van vrouwen uit etnische 
minderheidsgroepen (Pavem) en heeft via haar secretariaat laten weten dat ze 
volgende week langs wil komen voor een werkbezoek op de school. De gemeente 
heeft hier positief op gereageerd. Het programma voor het bezoek moet nog nader 
worden ingevuld. 
 
Overleggen 

7. Uitgebreid portefeuillehoudersoverleg Ten Boer/overleg hoofd-medewerker 
Groningen 

8. Gezamenlijk overleg 
 
Opdracht 

5. Overeenstemming over het programma van het bezoek van Maxima 
6. Het komen tot praktische afspraken 

 
Te verdelen rollen 

• Hoofd afdeling bestuursondersteuning Groningen 
• Medewerker bestuursondersteuning Groningen  
• Stafmedewerker bestuursondersteuning Ten Boer 
• Stafmedewerker beleidszaken Ten Boer 
• Burgemeester Ten Boer 

 
 



Case 4 Multifunctioneel centrum Sint Annen 
 
Beschrijving situatie 
Er is een uitgebreid burgerparticipatietraject geweest over het voorzieningenniveau 
in Sint Annen. De conclusie is dat het schort aan culturele- en sportvoorzieningen. 
Op basis van een notitie geschreven door een stafmedewerker van Ten Boer is door 
de raad besloten tot de bouw van een multifunctioneel centrum in Sint Annen, 
waarbij de (financiële) details nog verder moeten worden ingevuld. In de notitie is 
een aantal uitgangspunten geformuleerd: 
 

• Er moet ruimte zijn voor sport en cultuur. 
• Er moet ruimte zijn voor een uitgaansgelegenheid. 
• In overleg met de betrokken verenigingen worden programma’s van 

eisen opgesteld. 
• Woningbouw in de directe omgeving van het multifunctioneel 

centrum is toegestaan als dit nodig is voor de financiering. 
• Procedures met betrekking tot de aanbesteding moeten transparant 

zijn, ook als het gaat om kleinere bedragen. 
 
Er moeten nu afspraken gemaakt gaan worden over de uitvoering van dit project. 
Groningen heeft overigens nog vraagtekens bij de exploitatie van het 
multifunctioneel centrum. 
 
Overleggen 

9. Overleg Ten Boer/overleg Groningen 
10. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

7. Overeenstemming over de opdrachtverlening aan Groningen 
8. Het komen tot praktische afspraken 

 
Te verdelen rollen 

• Manager projectenbureau Groningen 
• Projectleider Groningen 
• Loco-secretaris Groningen 
• Manager cultuur Groningen 
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer  
• Stafmedewerker bestuurondersteuning Ten Boer 
• Stafmedewerker projecten Ten Boer 

 
 



Case 5 Ontwikkeling agrarische gronden 
 
Beschrijving situatie 
Door nieuwe wetgeving zijn er mogelijkheden ontstaan om agrariërs tegen zeer 
gunstige voorwaarden uit te kopen om de vrijgekomen gronden te benutten voor 
recreatie en toerisme. De gemeenteraad van Ten Boer wil onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn om gebruik te maken van deze wetgeving met behoud van de 
agrarische uitstraling en vraagt om een beleidsnotitie. Daarbij is uitgangspunt dat 
niet alleen wordt gekeken naar de (juridische) mogelijkheden, maar ook naar de 
gevoeligheden: een meerderheid van de raad en van de bevolking hecht sterk aan 
de agrarische uitstraling. Tegelijk is duidelijk dat van recreatie en toerisme een veel 
sterkere economische impuls zal uitgaan. Een impuls die gezien de hoge 
werkloosheid in Ten Boer meer dan welkom is. 
 
In een uitgebreid portefeuillehoudersoverleg worden twee zaken besproken. Ten 
eerste komt aan de orde of het beleid in eigen huis ontwikkeld moet worden of dat 
het aan Groningen uitbesteed moet worden. Indien besloten wordt het aan 
Groningen uit te besteden, dan dient besproken te worden welke opdracht in dit 
kader aan Groningen gegeven moet worden.  
Die opdracht omvat naast de inhoudelijk component afspraken over de manier 
waarop burgers betrokken worden. 
Verder worden in geval van uitbesteding aan Groningen afspraken gemaakt over de 
volgende zaken:  

• tussentijdse overlegmomenten  
• agenda tussentijdse overlegmomenten  
• praktische zaken (stukkenloop, planning van vergaderingen en 

dergelijke) 
 
 
Overleggen 
 

11. Overleg Groningen/Uitgebreid portefeuillehoudersoverleg. Dit overleg kan 
tussentijds geschorst worden voor overleg met Groningen. In dat geval is 
het hoofd afdeling stedelijke ontwikkeling van Groningen het 
aanspreekpunt. 

 
 
Opdracht 

9. Overeenstemming over zelf doen of uitbesteden aan Groningen 
10. Het komen tot praktische afspraken 

 
Te verdelen rollen 

• Burgemeester Ten Boer 
• Wethouder Ruimtelijke ordening Ten Boer 
• Stafmedewerker bestuursondersteuning Ten Boer 
• Stafmedewerker beleidsontwikkeling Ten Boer 
• Hoofd afdeling stedelijke ontwikkeling Groningen 
• Manager algemeen Groningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Case 6 Wijziging Wet Werk en Bijstand (WWB) 
 
In 2007 komt er een belangrijke wijziging in de Wet Werk en Bijstand (WWB). 75% 
van het huidige uitkeringsniveau blijft gehandhaafd. De overige 25% van het 
huidige budget mag door gemeente zelf verdeeld worden onder de ontvangers van 
WWB. Dit dient te gebeuren op basis van objectieve criteria. Het is medio 2006 en 
gemeenten worstelen met de invoering van de nieuwe WWB. De wet heeft al veel 
maatschappelijke onrust veroorzaakt. De gemeente Groningen heeft er vorige week 
voor gekozen iedereen in ieder geval 90% te betalen. De overige 10% wordt 
verdeeld op basis van leeftijd: hoe ouder de ontvanger, hoe hoger de uitkering. De 
facto betekent dit dat een jonge ontvanger (tot 20 en 30 jaar) vanaf januari 2007 
90% van de laatst ontvangen uitkering ontvangt en oude (tussen 55 en 65 jaar) 
110%. 
De gemeente Ten Boer moet beslissen hoe met de geboden ruimte wordt 
omgegaan. De stafmedewerker heeft daarbij de beschikking over een memo (zie 
bijlage) Vervolgens vindt overleg plaats met Groningen. 
 
Overleggen 

12. Overleg Ten Boer/overleg Groningen 
13. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

11. Besluitvorming over inrichting vrije beleidsruimte 
12. Het maken van afspraken tussen Ten Boer en Groningen  

 
Te verdelen rollen 

• Burgemeester Ten Boer 
• Wethouder sociale zaken Ten Boer 
• Stafmedewerker sociale zaken Ten Boer (Cees Alders) 
• Manager algemeen Groningen 
• Hoofd Informatie, Plannning & Control dienst SOZAWE Groningen  
• Beleidsmedewerker sociale zaken Groningen (Henk Kramer) 

 
Bijlage 

• Memo beleidsmedewerker Groningen aan stafmedewerker Ten Boer  
 



Case 6 Wijziging Wet Werk en Bijstand (WWB) 
Memo 
 
Gemeente Groningen 
Afzender: Henk Kramer, beleidsmedewerker sociale zaken gemeente Groningen  
Gericht aan: Cees Alders, stafmedewerker Ten Boer 
 
Beste Cees, 
Zoals je weet valt deze week in onze raad een beslissing over de invulling van de vrije 
ruimte in de WWB vanaf 1 januari 2007. Vooruitlopend op jullie besluitvorming wil ik 
alvast meegeven dat de scenario´s die hier in de politiek de ronde doen op enorme 
problemen in de uitvoering stuiten. We houden dus ook ons hart vast wat er uit gaat 
komen. Misschien handig als je dit in de voorbereiding van de behandeling in de raad 
meeneemt, zonder daarbij nodeloos deuren dicht te gooien, ergernis over Groningen op 
te wekken en dergelijke. 
 
Groet, 
 
Henk Kramer 
 
 
 



 
Case 6 2010 Evaluatie Wet Werk en Bijstand  
 
Beschrijving situatie 
In 2007 heeft een belangrijke wijziging plaatsgevonden in de Wet Werk en Bijstand 
(WWB). 75% van het toenmalige uitkeringsniveau bleef gehandhaafd, maar de 
overige 25% van het huidige budget mocht vanaf dat moment door gemeenten zelf 
verdeeld worden onder de ontvangers van WWB. Dit diende te gebeuren op basis 
van objectieve criteria. In 2007 zijn er afspraken gemaakt tussen Groningen en Ten 
Boer over de invulling hiervan. Inmiddels is het 2009 en heeft een evaluatie 
plaatsgevonden. Verrassend genoeg heeft Groningen op basis van de evaluatie 
besloten over te gaan op de systematiek waar Ten Boer in 2007 voor heeft 
gekozen. 
 
Overleggen 

14. Voorbereidingsoverleg Ten Boer/Voorbereidingsoverleg Groningen 
15. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

13. Besluitvorming over aanpassing afspraken Ten Boer/Groningen 
 
Te verdelen rollen 

• Hoofd planning&control Groningen 
• Hoofd afdeling sociale zaken Groningen 
• Beleidsmedewerker sociale zaken Groningen  
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer 
• Stafmedewerker Planning&control Ten Boer 

 
 



Case 7 Veiligheidsregio 
 
Naar aanleiding van de leerpunten die de grote rampenoefening “Bonfire” in 2005 
heeft opgeleverd, is in de veiligheidsregio Groningen vorige maand besloten dat 
alle deelnemende gemeenten een regionale ramp zullen oefenen in de maand juni. 
Het is nu april en in Ten Boer wordt nagedacht wat nodig is om tot een succesvolle 
oefening te komen.  
 
Met Groningen dient nu afgesproken te worden op welke wijze de oefening 
organisatorisch vorm gaat krijgen. Daarbij heeft Ten Boer de wens dat in de 
oefening ruimte wordt gemaakt voor het draaiboek primaire levensbehoeften en 
logistiek. In tegenstelling tot alle andere draaiboeken is dit draaiboek namelijk 
specifiek toegesneden op de situatie in Ten Boer met ver uiteen liggende 
bebouwing. 
 
Overleggen 

16. Overleg Ten Boer/overleg Groningen 
17. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

14. Besluitvorming over organisatorische invulling oefening 
 
Te verdelen rollen 

• Burgemeester Ten Boer 
• Stafmedewerker veiligheidszaken Ten Boer 
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer  
• Ambtenaar Openbare orde en veiligheid Groningen 
• Manager algemeen Groningen 
• Hoofd afdeling communicatie Groningen 
• Hoofd afdeling bestuursondersteuning Groningen 



Case 8 Overschrijding budget bij wegenbeheer  
 
De wegen in Ten Boer worden volgens een systematiek onderhouden waarbij er 
onderscheid is in kwaliteitsniveaus en in groot onderhoud en klein onderhoud. Bij 
groot onderhoud worden complete wegdelen opnieuw gelegd. Klein onderhoud is 
het onderhoud dat gepleegd wordt op basis van klachten (stoeptegels, naden en 
dergelijke) en inspecties. Ten Boer heeft voor het wegenonderhoud een bedrag van 
€ 300.000,- in de begroting staan. Tot nu toe is het wegenonderhoud altijd naar 
tevredenheid van Ten Boer door Groningen uitgevoerd.  
Uit de 2e marap van 2007 is echter een alarmerende conclusie te trekken: het 
eerste halfjaar is al € 250.000,- “verbruikt”. Hoe zich dit verhoudt tot het reeds 
uitgevoerde werk is niet geheel duidelijk. 
 
Overleggen 

18. Overleg Ten Boer/overleg management-medewerker Groningen 
19. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

15. Het verkrijgen van duidelijkheid over de bestedingen tot nu toe in relatie tot 
uitgevoerde werkzaamheden. 

 
Te verdelen rollen 

 
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer 
• Stafmedewerker beleidszaken Ten Boer 
• Stafmedewerker planning&control Ten Boer  
• Wethouder Grondgebiedzaken Ten Boer 
• Manager Ruimtelijke ordening Groningen 
• Beleidsmedewerker wegenbeheer Groningen 

 



Case 8 2010 Problemen met systeem bij wegenbeheer  
 
De wegen in Ten Boer worden volgens de landelijke systematiek onderhouden. Er is 
een onderscheid in groot onderhoud en klein onderhoud. Bij groot onderhoud 
worden complete wegdelen opnieuw gelegd. Klein onderhoud is het onderhoud dat 
gepleegd wordt op basis van klachten (stoeptegels, naden en dergelijke) en 
inspecties. Omdat er chronische problemen zijn met het systeem dat Groningen 
hanteert, wil Ten Boer dat Groningen overstapt op een ander systeem. Het huidige 
systeem kan eenvoudigweg niet datgene bieden waar Ten Boer om vraagt: een 
duidelijk overzicht van wat er is gebeurd en wat er nog moet gebeuren afgezet 
tegen het verbruikte budget. Groningen heeft hier weinig trek in omdat het huidige 
systeem voldoet voor de Groningse situatie. 
 
Overleggen 

20. Overleg Ten Boer/overleg Groningen 
21. Gezamenlijk overleg 

 
Opdracht 

16. Het nemen van een besluit over het hanteren van een ander systeem in 
Groningen. 

 
Te verdelen rollen 

• Stafmedewerker control Ten Boer  
• Stafmedewerker algemeen Ten Boer 
• Wethouder Ruimte Ten Boer 
• Manager wegenbeheer Groningen 
• Manager algemeen Groningen 
• Beleidsmedewerker wegenbeheer Groningen 
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