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De Rekenkamer Utrecht voerde in 2012 een onderzoek uit naar de 
organisatievernieuwing bij de gemeente Utrecht. Met de organisatievernieuwing wil 
de gemeente bezuinigen op de kosten van het uitvoeren van haar taken én haar 
functioneren verbeteren. Om dit te realiseren moet de gemeente haar werkzaamheden 
anders organiseren. Volgens het gemeentebestuur kan dat bijvoorbeeld door binnen 
de gemeentelijke organisatie beter samen te werken, te investeren in digitalisering, 
het wijkgericht werken te versterken en de inkoop van producten en diensten te 
verbeteren. Het gemeentebestuur verwacht dat het door de verbeteringen minder 
ambtenaren nodig heeft om de taken uit te voeren. 
 
De Rekenkamer constateert dat de gemeente de knelpunten in de organisatie goed in 
beeld heeft en een passende aanpak heeft bedacht. De Rekenkamer constateert ook 
dat de gemeente onvoldoende stuurt op de gewenste verbeteringen in de werkwijze 
van de organisatie. Zo is niet duidelijk wat de gemeente precies wil verbeteren aan 
haar manier van werken en hoe de burger dit zal merken. Welke problemen in de 
stad moeten bijvoorbeeld worden verholpen met méér wijkgericht werken? Bij welke 
taken is het belangrijk dat medewerkers beter leren samenwerken? En hoe wil het 
gemeentebestuur er voor zorgen dat deze samenwerking tot stand komt? De 
Rekenkamer beveelt aan om de doelen concreter uit te werken. Daarmee ontstaat een 
handvat om, samen met de medewerkers, te beoordelen of de organisatievernieuwing 
op de goede weg is. En kan het gemeentebestuur zo nodig bij sturen.  
 
De Rekenkamer wijst er op dat de gemeente onvoldoende oog heeft voor 
omstandigheden (risico's) die een belemmering kunnen vormen voor de 
organisatievernieuwing. Dit maakt het voor de gemeente lastig om tijdig te reageren 
op de risico's. Ook de gemeenteraad is niet voldoende op de hoogte gebracht van 
risico's. Zo komen op korte termijn vanuit de rijksoverheid meer bezuinigingen op de 
gemeente af en dalen naar verwachting de inkomsten uit grondexploitaties. De 
Rekenkamer benadrukt dat de gemeenteraad zich moet buigen over de aanvullende 
keuzes die dan gemaakt moeten worden. 
 
In het rapport doet de Rekenkamer diverse concrete aanbevelingen. De gemeente kan 
deze benutten om beter te sturen op de organisatievernieuwing en om risico's beter te 
beheersen. Op de raadsinformatieavond van 12 maart 2013 zal de Rekenkamer een 
toelichting geven op haar rapport.  
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UTRECHT, 28 februari 2013 - De gemeente Utrecht heeft een goede start 
gemaakt met de organisatievernieuwing die zij nastreeft. Dit constateert de 
Rekenkamer Utrecht in haar rapport Een lange adem. De gemeente wil een 
besparing realiseren van jaarlijks EUR 55 miljoen vanaf 2014 én er voor 
zorgen dat de gemeentelijke organisatie beter functioneert. De Rekenkamer 
is positief over deze ambitie, maar stelt dat de gemeente pas aan het begin 
staat. Ook wijst de Rekenkamer op risico's, bijvoorbeeld dat door 
onvoldoende sturing de beoogde verbetering in het functioneren van de 
gemeente niet wordt gerealiseerd.  


