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Ook voor het openbaar bestuur lijkt het
informatietijdperk te zijn aangebroken.
Steeds vaker wordt informatie, evenals financiën en personeel, beschouwd als een van
de middelen die het bestuur ter beschikking
staan om zijn beleid uit te voeren. Juist die
bestuurlijke informatie krijgt steeds meer
aandacht. Zo zijn in Nijmegen in samenhang met de invoering van nieuwe geautomatiseerde systemen allerlei processen in
gang gezet om de informatievoorziening van
het college van b & w en de gemeenteraad
te verbeteren. Voor de begroting 1990 bijvoorbeeld werd als nieuw beleidsinstrument
de Dynamische Beleidsbegroting (DBB) geintroduceerd om de gemeenteraad bij zijn
beleidsafwegingen te ondersteunen. Voorlopig
gaat de gemeenteraad nog wat onwennig om
met deze abstrakte, weinig politieke materie
en ligt het initiatief vooral bij het ambtelijk
apparaat. Toch heeft de raad inzake de
eigen informatievoorziening een eigen verantwoordelijkheid. Ze is wat dit betreft
partij naast en tegenover college en ambtelijk apparaat.
In het onderstaande wil ik daar een eerste aanzet toe
geven door in algemene bewoordingen een hoofdstructuur te schetsen van de informatievoorziening van
het bestuur van een openbaar lichaam, met dien verstande dat, hoewel de schets voor een belangrijk deel
is geënt op de mij vertrouwde Nijmeegse situatie, dat
niet wil zeggen dat de strekking ervan zich daartoe
beperkt. Integendeel, de schets is gemakkelijk toe te
passen op andere lokale besturen en zelfs te generaliseren naar provinciaal of landelijk niveau.

Naar een hechtere eenheid van beleid,
beheer en uitvoering
De problemen bij de huidige informatievoorziening
werden voor een deel veroorzaakt door gebrek en
samenhang in de informatie over beleid, beheer en
uitvoering. De scheiding tussen deze drie bestuursfacetten is mijns inziens zover doorgeschoten, dat zij als
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in zichzelf gekeerde, zelfstandige "bestuurslagen" zijn
gaan functioneren. Met als gevolg dat de onderlinge
afstemming bij het doorgeven van informatie in het
gedrang is gekomen.
Dit proces wordt bovendien versterkt doordat de
raad te veel geneigd is zich met details (lees: beheerskwesties) te bemoeien, terwijl hij zich juist zou
moeten concentreren op de hoofdlijnen van beleid.
Iets vergelijkbaars geldt doorgaans ook voor het college. Inplaats van zich te concentreren op coördinatie,
initiëring, sturing, evaluatie, controle e.d., verliest het
zich in de details van de concrete uitvoering, terwijl
dat valt onder de competentie van de ambtenaar in de
lijn. Het ambtelijk apparaat zou daarentegen veel
effectiever kunnen werken als het college meer verantwoordelijkheden zou delegeren naar de ambtelijke
leiding van diensten en afdelingen in de vorm van
mandatering, budgetfinanciering, contractmanagement
e.d. Beide zaken lijken de (informatie)kloof tussen
beleid en uitvoering alleen nog maar verder te vergroten. Enerzijds komen de uitvoeringsbevoegdheden
"lager" in het bestuursapparaat te liggen, terwijl anderzijds juist de besluitvorming op een steeds "hoger",
abstracter niveau plaats moet vinden. Gelet op deze
bestuurlijke ontwikkeling moeten we er vooralsnog
rekening mee houden dat de toch al grote afstand
tussen beleid (gemeenteraad) en concrete invulling en
uitvoering op het laagste niveau (de ambtenaar) eerder groter zal worden, waardoor het huidige isolement
van de gemeenteraad als bestuursorgaan verder zal
worden versterkt.
De bestuurlijke informatievoorziening dient mijns
inziens zo georganiseerd te worden, dat beleid en
uitvoering niet nog verder uit elkaar groeien. Eerste
vereiste is dan dat de drie bestuursfacetten dichter bij
elkaar worden gebracht en beter op elkaar worden
aangesloten. Om dat te realiseren moet de informatievoorziening allereerst een algemene, uniforme en
eenduidige structuur krijgen en dwars door beleid,
beheer en uitvoering heen gaan lopen
Eenieder die informatie levert, verstrekt of presenteert, of dat nu een rapportage is van een uitvoerend
ambtenaar, een verantwoording van een budgethouder,
of een opdracht van een wethouder, dient die informatie overeenkomstig de structuur van de informatievoorziening te structureren. Natuurlijk zal niet elk
bestuursonderdeel al die informatie nodig hebben.
Meestal zal informatie getransformeerd worden naar
een 'aggregaat', waarin veel informatie is samengebracht; maar een dergelijk aggregatieproces vooronIcke66 nr.1 1990
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derstelt wel de aanwezigheid van een algemene structuur waarin alle informatie verzameld wordt. De
informatie dient bovendien voor iedereen binnen het
bestuurlijk apparaat vrij toegankelijk te zijn.
In de tweede plaats dient de bestuurlijke informatievoorziening ruimte te laten voor organisatorische
veranderingen in het ambtelijke apparaat. Uitgangspunt dient te zijn dat de structuur van de ambtelijke
organisatie een middel is voor het bestuur. Bij elke
structuur wordt een keuze gemaakt over de wijze
waarop bestuurlijke beslissingen ten uitvoer worden
gebracht. De structuur kan naar gelang de omstandigheden veranderen. Dit mag echter niet de continuïteit van de bestuurlijke informatievoorziening bedreigen. Ik kom hier later nog op terug.

Naar een basisstructuur van de informatievoorziening van de gemeenteraad
Ik ben van mening dat de oorzaak van de slechte
informatievoorziening gelegen is in de slechte structuur van de informatievoorziening. De informatie die
geleverd wordt is te onsamenhangend. Er moet daarom gezocht worden naar een basisstructuur die de
grondslag voor een betere en meer samenhangende
informatievoorziening moet vormen.
Als aanzet voor een dergelijke basisstructuur neem
ik de tegenstelling tussen de vak-wethouders en de
middelen-wethouders. Dat lijkt wat vreemd gezien het
feit dat we in Nederland, in het algemeen, volgens het
principe van 'collegiaal bestuur' besturen. Het bestuur
opereert als een gezamelijk eenheid en niet op grond
van interne tegenstellingen. Maar tegenstellingen zijn
er natuurlijk altijd. Het collegiaal bestuur verdoezelt
het feit dat de taakstelling van een concreet beleid en
de middelen ter uitvoering van dat beleid twee verschillende invalshoeken vormen die principieel op gespannen voet met elk~r staan. Vanuit de beleidsinhoudelijke kant wordt gestreefd naar maximalisering
van de middelen, ten behoeve van een optimale uitvoering; terwijl vanuit de middelen kant een globaal
financieel beheer gevoerd wordt dat de middelen zo
effectief mogelijk tracht te benutten. Dat leidt in het
algemeen tot het minimaliseren van de inzet van
middelen voor de diverse beleidsterreinen. Met name
in tijden van financiële krapte, komen het uitvoeringsniveau van een taakstelling, maar ook taakstellingen zelf onder druk. Hier is dus eerder sprake van
polariteit dan van harmonie.
Natuurlijk, het gezamelijke college bepaalt uiteindelijk door middel van zijn standpunt een afgewogen
evenwicht in dit spanningsveld. Maar zoals iedere
bestuurder weet, gaat aan de 'frictieloze harmonie'
waarin dit standpunt wordt uitgedragen, een 'gevecht
van geven en nemen' vooraf. De tegenstelling tussen
vak-wethouder en middelen-wethouder is in feite
gebaseerd op de aloude tegenstelling tussen specialist
en generalist. De beleidsspecialist is de deskundige op
een specifiek (en dus, beperkt!) beleidsterrein. Alleen
een specialist is in staat op het eigen gebied taakstellingen te definiëren en beleid ten uitvoer te brengen.
Hij/zij zal zich volledig inzetten op dat eigen terrein
zoveel mogelijk zaken geregeld te krijgen.
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Aangezien alle specialisten zo denken en er een
beperkt aanbod aan middelen is, ontstaat vanzelf een
conflictsituatie. Zoeken naar het juiste midden in dit
spanningsveld van belangen is precies het werk van de
generalisten. Zij missen de detailkennis van specialisten, zijn daarentegen meester in het afwegen van
beleidsvelden tegenover elkaar. De generalisten zijn de
mensen met visie. Denken in hoofdlijnen en van
daaruit de beschikbare middelen over de diverse beleidsvelden verdelen. Met andere woorden het toekennen van budgetten aan de diverse taakstellingen,
de verdeling van de middelen is bij uitstek een taak
voor generalisten. Generalisten zullen daarom bepaalde financiële expertise bezitten.
Overigens, financiële experts zijn natuurlijk niet per
definitie generalisten. Een financieel expert die meent
dat zijn enige taak is het gezond houden van de
gemeentelijke financiën is geen generalist maar een
boekhouder. Generalisten bezitten visie. Generalisten
zijn ook zeer begaan met goede samenhangende
informatie, want zonder dat kunnen ze onmogelijk
een goede algemene beoordeling maken.
Ik wens de structuur van de informatievoorziening
aan de Raad te baseren op dit spanningsveld tussen
taakstelling en budget, tussen inhoudelijk beleid en de
verdeling van middelen, tussen de specialist en de
generalist. Voor de goede orde, een dergelijk uitgangspunt betekent niet dat de raad tegenstrijdige
informatie zou moeten ontvangen. Geenszins, de
informatie moet een consistent geheel zijn. Slechts de
vormgeving van de informatievoorziening verandert.
Op grond van dit spanningsveld valt de informatievoorziening in twee hoofd-assen uiteen.

Informatie met betrekking tot de generalistische invalshoek: jaarboeken
De informatievoorziening vim de generalist wordt
gekenmerkt door de beschrijving van de visie en het
beleid op hoofdlijnen dat gevoerd wordt. Deze visie
moet "vertaald" worden in een globale verdeling van
middelen. Die middelen zijn personeel, financiën,
organisatie en informatie. De laatste twee, de structuur van de organisatie van het bestuursapparaat en
de geproduceerde informatie worden nog nauwelijks
op hun instrumentele waarde geschat. Ik beschouw ze
echter als zeer belangrijke middelen voor een generalist, die, zeker bij een toenemende automatisering, van
groot belang moeten worden geacht.
De visie op hoofdlijnen is te beschouwen als een
kwalitatieve beschrijving, die vervolgens kwantitatief
wordt uitgedrukt via de vier algemene beleidsaspecten
(Personeel, organisatie, financiën en informatie: POFI
aspecten). Deze vier aspecten behoren niet los van
elkaar te worden gezien. De generalist wil juist een
totaalbeeld hebben waarin beleid en aspecten in een
samenhangend geheel kunnen worden beoordeeld.
Daarbij staat de dienst-overstijgende invalshoek van
de informatie steeds op de voorgrond. Het gaat om
een blik in de breedte, over het gehele beleid. Een
blik die bovendien elk jaar terugkeert bij de vaststelling van een nieuwe begroting. In het algemeen geldt
dat het werk van de generalist strikt repeterend van
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aard is: begroten van middelen aan het begin van het
jaar, beleids- en begrotingswijzigingen alsmede nieuw
beleid gedurende dat jaar toevoegen en tenslotte het
jaar afsluiten, evalueren en de rekening opmaken.
Deze jaarcycli dienen wat betreft de informatie steeds
dezelfde structuur te bezitten want alleen met een
vaste gestandaardiseerde structuur van zo'n jaarcyclus
kan hij/zij beoordelen hoe de verschillende jaren zich
tot elkaar verhouden.
Gezien de aard van de informatie en wijze waarop
de generalist ermee omgaat is het logisch de informatie te presenteren met behulp van een losbladig jaarboek. Jaarboeken beginnen met de beschrijving van
het beleidsplan (op hoofdlijnen) en de jaarbegroting
van de middelen per beleidsonderdeel (= beschikbaar
gestelde budgetten, personeelsinzet per onderdeel, te
besteden mensuren, informatieproduktie, structuur van
de organisatie). Dit vormt de primitieve basis van het
jaarboek. Gedurende het jaar zullen pagina's uit dat
jaarboek worden vervangen of toegevoegd. Deze zijn
het resultaat van bijvoorbeeld de behandeling van een
deelplan waaruit beleids- dan wel begrotingswijzigingen voortkomen. Ook dienen alle raadsvoorstellen van
dat jaar inclusief begrotingswijzigingen, onttrekkingen
aan fondsen, subsidieverstrekkingen, accrestoevoeging,
formatieontwikkelingen, enzovoort in het jaarboek te
worden opgenomen.
Het jaarboek wordt dus een continu groeiend en
zich telkens wijzigend geheel waarin toch in één
enkele band de samenhang voor een bepaald jaar
wordt vastgehouden en kan worden nagekeken. Het
jaarboek wordt afgesloten met de rekeningcijfers. Ook
deze vormen geen apart boekwerk. We moeten ook
hier denken aan losse pagina's die toegevoegd worden
aan bestaande pagina's of door nieuwe pagina's met
nieuwe uitgebreide gegevens worden vervangen. Op
deze wijze behoort een hecht en overzichtelijk geheel
te ontstaan. (Dus niet alleen een begroting in een
oogopslag, maar veeleer begroting, wijzigingen en
rekening in een oogopslag). Vermeden moet worden
teveel inhoudelijke beleidszaken te herhalen die ook
in dossiers genoemd worden (zie verderop). Een
simpele verwijzing is beter.
Kracht van het jaarboek is de integratie van de beIeids-, beheers- en uitvoeringsinformatie. Dat wil
zeggen: pagina's beleidsinformatie dienen uitgebreid te
worden met 'passende' pagina's beheersinformatie, die
weer worden opgevolgd door 'passende' pagina's uitvoeringsinformatie. Bestuurders, beheerders en uitvoerders dragen voor elk van de betreffende pagina's
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de verantwoordelijkheid. Een gemeentelijke controller
of informatie-manager, die het beheer van het jaarboek onder zich zou moeten krijgen, dient zorg te
dragen voor voldoende structuur in de informatie die
de diverse bestuursfacetten met elkaar integreert.
Ander kenmerk van dit jaarboek is dat informatie
op elk willekeurig moment van het lopende jaar kan
worden toegevoegd. Dit is niet alleen een 'kunnen'
maar ook een 'moeten'. Het jaarboek moet op elk
moment van het jaar de meest actuele toestand van
de financiële huishouding van de gemeente weergeven.
Het aantal beoordelingsmomenten neemt toe van de
huidige twee (voorjaarsnota en begroting) naar een
willekeurig en flexibel aantal.
Het jaarboek wordt een zeer uitgebreid stuk, maar
het vervangt en integreert dan ook tevens een groot
aantal raadsstukken. Daarmee wordt het generalistische aspect versterkt. Om echter een goed overzicht
op dit omvangrijke jaarboek te krijgen is het van
essentieel belang dat aan het jaarboek indexen worden
toegevoegd en bijgehouden. Indexen kunnen worden
gemaakt op nummer van raadsvoorstel, begrotingswijzigingen, fondsnummer, accresnummer, begrotingspost,
onttrekkingen, enzovoort. Deze indexen verschaffen
niet alleen ~p een snelle wijze diverse ingangen tot
het (omvangrijke) jaarboek, maar zij geven ook
"dwarsdoorsneden" van het jaarboek. Deze kunnen in
de vorm van tabellen of grafieken worden gepresenteerd. Er zitten grote voordelen aan een goed systeem
van indexen. Op eenvoudige wijze kunnen tabellen
worden onttrokken aan het jaarboek en zij kunnen
bovendien op een willekeurig tijdstip aan het jaarboek
worden onttrokken om bijv. een momentopname te
krijgen. Tabellen kunnen naar eigen inzicht gestructureerd worden door diverse indexen met elkaar te
combineren. Tekst en cijfer worden geïntegreerd door
een simpele verwijzing naar de pagina van het jaarboek.

Informatie voor de beleidsspecialistische
invalshoek: dossiers
De beleidsspecialist heeft een totaal andere informatiebehoefte dan de generalist. Waar de generalist
vooral vraagt om POFI-aspecten van alle beleidsvelden die cyclisch dienen te worden gepre~enteerd,
vraagt de specialist om specifiek-inhoudelijke informatie, die zowel teruggaat in de tijd, als ver in de
toekomst reikt en juist in een evolutionair (lineair)
perspectief moet worden gepresenteerd. Essentieel
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Zo gaat het in vele gemeenten nog steeds

voor de benadering van de specialist is, dat hij het
beleid ziet als een zich in de tijd uitstrekkend geheel.
Kenmerkend zijn hier een duidelijk initiatiemoment,
ontwikkeling en groei, toenemende complexiteit en
differentiatie van beleidsterreinen, opsplitsing van
beleidsdelen in kleinere delen, en de eventuele afbouw
van beleid tot aan een formeel vastgelegd eindpunt.
Het kan gaan om gedetailleerd beleid, een enkel
beleidsveld of een ruimer, doch samenhangend geheel
van beleidsvelden. Het specifieke inhoudelijke beleid
wordt door de specialist als een gesloten eenheid
beschouwd. Wanneer ik over specifiek inhoudelijk
beleid spreek, heb ik niet een algemeen stuk als het
gemeentelijk beleidsplan op het oog, maar moet men
denken aan een specialistisch en beperkt terrein. Deze
specifieke zaken komen vooral in commissieverband,
met deskundigen afkomstig uit alle fracties, aan de
orde.
Het begin van een specifiek beleidsproces, de duur
van de voorbereiding, de omvang van de voorbereiding
(hoeveel en welke ambtenaren zijn erbij betrokken),
de status van een ambtelijk produkt, het moment
waarop een stuk in het college, c.q. de raad besproken wordt, de duur van de uitvoering en het evaluatiemoment zouden gedurende het hele proces - dat
jaren kan omvatten - als een pakket randvoorwaarden onder de aandacht moeten blijven. Dat vraagt om
een heel andere structuurversterking dan de generalistische invalshoek. Het jaarboek is een periodiek.
Een (specialistisch) beleidsproces is een, in principe
beperkt, lineair traject van voorbereiding, beslissing,
uitvoering en evaluatie met een welomschreven begin
en eind, dat slechts eenmaal plaatsvindt. Om de formele en materiële eenheid van een (welbegrensd)
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beleidsveld te versterken, is het gewenst ook hier alle
relevante gegevens en beslissingen in één enkel boek
op te nemen. Zo'n boek heeft niet het karakter van
een jaarboek maar van een dossier. Zo'n dossier is
een losbladig systeem waarin een totaaloverzicht wordt
gemaakt en bijgehouden over een bepaald beleidsonderdeel. Ik zou het dossier niet een beleidsdeel of een
deelplan willen noemen, zoals veel gebeurt, aangezien
daarmee geen recht wordt gedaan aan het integrale
karakter van het beleidsterrein. Ik spreek liever van
een beleidsdossier.
Het beleidsdossier begint met het formuleren van de
doelen en de taakstelling van het op te starten beleid.
Dit vormt de primitieve basis van een dossier. Vervolgens wordt èn het beleid, èn de daaraan gekoppelde inzet van de middelen (POFI) beschreven. Gaandeweg zullen, in de loop der jaren, steeds stukken ten
aanzien van dat beleid worden geproduceerd, waaronder raadsvoorstellen, notities, nota's en dergelijke die
alle in het dossier thuis horen. Het is echter wenselijk
dat men zich zoveel mogelijk beperkt tot het aanwezige dossiermateriaal, dit om een groeiende, zich
herhalende papierstroom in te dammen. Ook hier kan
men een losbladig systeem invoeren met versienummers per vel, addenda en dergelijke. Deelplannen
krijgen daarmee een volstrekt ander karakter. Waar
een deelplan nu vooral op zichzelf staat, als onderdeel
van het beleidsplan van dat jaar, krijgt het hier veel
meer betrekking op voorgaande deelplannen. Groot
voordeel is dat het beleid zo een in de tijd samenhangend geheel vormt, dat een snel en goed overzicht
biedt van het totale gedachtengoed binnen een bepaald beleid, alsook van de groei of afname in de tijd
van de middeleninzet. Tevens wordt het mogelijk
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expliciet vast te stellen of een bepaald beleid als
afgerond kan worden beschouwd, dan wel als onderdeel bij een ander beleidsveld dient te worden ondergebracht. Dit is van belang, enerzijds om het beleidsveld overzichtelijk te houden, anderzijds juist door zijn
beperktheid te kunnen relativeren aan andere beleidsvelden. Het spreekt voor zich dat bepaalde beleidsdossiers omvangrijker zullen zijn dan andere, terwijl
sommigen nooit afgesloten zullen worden, omdat het
om een primaire gemeentelijke taak gaat.
De kracht van het beleidsdossier ligt opnieuw in
een informatiestructuur die beleid, beheer en uitvoering op 'presentatie-niveau' integreert. Beleidsdoelen,
beheersdoelen en uitvoering worden hier naast elkaar
geordend en gepresenteerd. Op deze wijze wordt het
traject van beleid naar uitvoering helder en inzichtelijk gemaakt. Bovendien kunnen beleidsdoelen, met
het oog op de resultaten van voorgaand beleid, gemakkelijker worden aangescherpt en gewijzigd. Tenslotte kunnen beleidsdoelen steeds beter worden gedefinieerd in termen van concrete uitvoeringsprodukten; kunnen kengetallen worden gebruikt om nieuwe
streefcijfers vast te stellen, enzovoort.
Ook hier geldt dat informatie elk willekeurig moment kan worden toegevoegd. Het beleidsdossier hoort
elk moment van het bestaan van dat dossier de meest
actuele toestand van het beleid weer te geven. Het
aantal beoordelingsmomenten zal ook hier, hoewel
nog steeds op vaste tijdstippen aanwezig, in principe
uitbreidbaar zijn. Dit is voor flexibel bestuur een
eerste vereiste.
Ook een beleidsdossier dient aangevuld te worden
met een systeem van indexen die op een snelle en
effectieve wijze het dossier voor de lezer ontsluiten.
Net als bij het jaarboek vormen deze indexen essentieel onderdelen voor een specialist. Hij moet aan de
hand daarvan snel de ontwikkeling van de formatie
voor een bepaald beleidsonderdeel, de "produktiviteit"
van bepaalde afdelingen of dienstonderdelen, enz. enz.
kunnen aflezen.

De structurele samenhang tussen dossieren jaarboekinformatie
Informatie over de generalistische invalshoek, hierna
jaarboekinformatie te noemen en de informatie over
de specialistische invalshoek, hierna dossierinformatie
te noemen, hangen natuurlijk heel nauw met elkaar
samen. Ze zullen ook voortdurend naar elkaar moeten
verwijzen. De samenhang kan worden gevisualiseerd
met behulp van een raster. Op een vlak wordt een
assenkruis aangebracht. Het vlak stelt het totale gemeentelijke beleid voor, dat in twee richtingen uiteengelegd kan worden en beoordeeld, een tijdrichting
en een ruimterichting. Bij een generale, cyclisch terugkerende beoordeling van beleid werpt men een blik
in de breedte van het beleid. Het vlak wordt dan
benaderd vanuit de "horizontale" ruimte-as. Bij een
specifiek-beleidsinhoudelijke beoordeling bestudeert
men het beleid in de diepte. Dat wil zeggen het vlak
wordt nu benaderd vanuit de "verticale" tijd-as.
Jaarboeken en beleidsdossiers kunnen nu in dit vlak
worden voorgesteld als horizontale en verticale balken.
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De eerste liggen parallel aan de horizontale as, de
laatste aan de verticale as. Aldus ontstaat een soort
raster. De "kruispunten" zijn overlappingen tussen
beleidsdossiers en jaarboeken. Die betreffen bijvoorbeeld raadsvoorstellen en in het algemeen zaken die
zowel in beleidsdossier als jaarboek moeten worden
opgenomen.
Er zijn nu twee duidelijke invalshoeken mogelijk:
men kan een enkel specifiek beleidsdossier openslaan
om het beleid door de jaren heen te volgen, of men
kan een enkel jaarboek openslaan om een overzicht
van het integrale beleid in dat jaar te krijgen. Door
een systeem van kruisrefererenties, waarbij men van
de ene invalsrichting op de andere over kan stappen,
ontstaat een compact, integraal geheel. Een dergelijke
structuur zal natuurlijk langzaam moeten groeien,
maar het bezit, althans in principe, de mogelijkheid
een goed en samenhangend overzicht op de totale
informatievoorziening aan de raad te leveren.
Veel zaken zullen hierop nog verder ingevuld dienen te worden. Zo zullen meerjarenbegrotingsgegevens, hoewel het gegevens zijn met een duidelijk
tijdsperspectief, toch aan een jaarboek toegekend
moeten worden, omdat de gegevens voor de generalistische invalshoek bedoeld zijn. Maar er bestaan
natuurlijk ook planningsgegevens voor beleidsspecialistische terreinen. Het zou te ver voeren hier nu al
diep op in te gaan. Kern van mijn betoog is de
noodzaak van het bestaan van een fundamentele
basisstructuur waaromheen uiteindelijk andere gegevens gestructureerd moeten worden.

Versterking kwaliteit van bestuur
Het lokale bestuur dient naast meer structuur in de
informatievoorziening ook te streven naar informatie
over zichzelf. Dit, om de kwaliteit van het bestuur al
dan niet te beoordelen. Deze informatie immers, kan
belangrijkë aanwijzingen geven over het goed functioneren van het lokale bestuur. Het tijdig signaleren
van knelpunten in het bestuursapparaat is van groot
belang voor democratie en bestuur.
Voor de beoordeling van het lokale bestuur is een
groot aantal meta-gegevens met betrekking tot het
werk van de raad nodig. Met betrekking tot de jaarboekinformatie bijvoorbeeld: het aantal begrotingswijzigingen per jaar, maar ook het aantal budgetoverschrijdingen, de totale omvang van de overschrijdingen
in procenten van de totale budgetten, het aantal
begrotingswijzingen per begrotingspost of per beleidsveld, enzovoort. Met betrekking tot dossierinformatie:
de metagegevens als de omvang van een beleidsdossier, uitgedrukt in mensjaren of budgetten, de gemiddelde voorbereidingstijd, het aantal raadsvoorstellen
per beleidsterrein, de produktiviteit, enzovoort.
Het gaat hier meestal om statistische gegevens. Dat
wil zeggen gegevens die kengetallen genoemd kunnen
worden met betrekking tot het besluitvormingsproces.
Door regelmatig deze gegevens te vergelijken kan
worden bekeken welke ontwikkelingen er zijn, welke
verbeteringen aangebracht kunnen of moeten worden
enzovoort. Op deze wijze kan gericht gewerkt worden
aan een verbetering van de kwaliteit van het bestuur.
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De organisatie van het ambtelijk apparaat
Zoals ik hiervoor opmerkte, dient de structuur van de
informatievoorziening enerzijds zo veel mogelijk 'los'
te staan van de organisatie van het ambtelijk apparaat, anderzijds is het een bekend credo dat informatie en organisatie nauw met elkaar samenhangen.
Eisen van de raad ten aanzien van de informatievoorziening, kunnen slechts gehonoreerd worden als de
ambtelijke organisatie zo gestructureerd is dat zij die
informatie effectief kan leveren.
De hier uiteengezette structuur voor de informatievoorziening legt minimale beperkingen op aan de
organisatiestruktuur van het ambtelijk apparaat, conform mijn opvatting, dat de organisatorische opbouw
van het ambtelijk apparaat zo flexibel mogelijk dient
te zijn.
Daar zijn een aantal argumenten voor. Om te beginnen zou ik willen constateren dat een te strikt
onderscheid tussen beleid, beheer en uitvoering een
kunstmatige is. Veeleer is er sprake van een glijdende
schaal van activiteiten. In de activiteiten van de raad
staan beleidsactiviteiten centraal, maar zijn ook al
beheers- en soms zelfs uitvoeringsactiviteiten aanwijsbaar. Bij beheer en uitvoering is vaak nog veel duidelijker aanwijsbaar waar beleidscomponenten een rol
spelen, zij het op gedetailleerd niveau. In wezen dienen dergelijke beleidsaspecten te worden voorgelegd
aan de raad, wat lang niet altijd gebeurt.
Ten tweede geldt, dat voor een effectief beheer of
adequate uitvoering van bepaalde taken, deze lang
niet altijd onder één en dezelfde bestuurslaag samengebracht hoeven te zijn. Er bestaat een veelheid aan
organisatieniveaus met steeds wisselende taken en
verantwoordelijkheden. De niveaus kunnen dicht bij
en ver van elkaar liggen. Dit betekent ook dat beleid,
beheer en uitvoering niet altijd eenduidig aan een en
dezelfde bestuurslaag zijn te koppelen. Er is geen
universeel concept.
De geschetste basisstructuur van de informatievoorziening biedt ruimte om de gewenste flexibiliteit in te
bouwen. Zij vormt, mijns inziens, een goed aanknopingspunt voor een verantwoordelijke invoering van
instrumenten als mandatering, contractmanagement,
budgetfmanciering, delegatie en dergelijke.
Voor het beheer van het jaarboek moet een persoon verantwoordelijk worden gesteld. Hij/zij dient
erop toe te zien dat de informatie van beleid, beheer
en uitvoering naadloos op elkaar aansluiten. De inhoud zelf wordt echter samengesteld door de versla!dee66 nr.2 1990

gen, rapportages, bijdragen enz. van de mensen die
verantwoordelijkheid dragen of bevoegdheid hebben.
En zo hoort het ook. Immers, zodra een ambtenaar
bepaalde bevoegdheden krijgt, (een mandaat, het budgethouderschap, of zelfs een taak gedelegeerd krijgt)
heeft hij of zij ook de plicht te rapporteren over zijn
activiteiten, in dit geval een rapportage aan het jaarboek dan wel dossier. Het verslag zal natuurlijk aan
een bepaalde vormgeving moeten voldoen, op te
stellen door de beheerder van het jaarboek. In het
jaarboek/dossier horen tevens de verschafte mandaten
en middelenbudgetten (door gemeenteraad, het college
van b&w of het ambtelijk management verstrekt) te
zijn opgenomen. Daartegenover komt dan het uitvoeringsverslag van de betreffende ambtenaar te staan.
Dat wil zeggen: opdracht en uitvoering in een oogopslag naast elkaar.
Datzelfde geldt voor beleidsdoelen, zoals geformuleerd door de gemeenteraad, en de uitwerking ervan
door bijvoorbeeld het college van b&w. Rapportage
door de verantwoordelijke over de uitvoering dient
planning en evaluatie te omvatten en zoveel mogelijk
in kwantitatieve gegevens te worden uitgedrukt. Zij
vormen de aanknopingspunten voor de gemeenteraad
als zij haar beleid wil aanpassen.
Jaarboeken en dossiers ontstaan dus door bijdragen
van vele personen. Deze personen behoren geen
onzichtbare ambtenaren meer te zijn. Nee, delegatie
en mandatering eisen dat deze personen rechtstreeks
aanspreekbaar zijn (in het geval van een mandaat), of
zelfs ter verantwoording geroepen kunnen worden (bij
delegatie). Welke gevolgen een en ander heeft voor
de relatie politicus/ambtenaar en voor het functioneren van de ambtelijke organisatie als geheel laat ik
hier voorlopig maar in het midden.

Noten
1. Deze term is overgenomen uit het rapport "Onderzoek naar doelmatiger functioneren van het ambtelijk apparaat" dat door het organisatie-adviesbureau
IME -consult in samenwerking met de gemeente
Nijmegen in 1988 werd opgesteld.

2. Gelet op de wijze waarop de in Nijmegen geïntroduceerde Dynamische Beleidsbegroting functioneert,
kan deze het beste met "mijn" jaarboek worden vergeleken.
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