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2009BEM118 
Terugmelding uitkomsten discussie in Statencommissie Bestuur, Europa en 
Middelen van 7 september 2009 
 
De uitkomsten van de bespreking van de stellingen zijn hieronder cursief weergegeven.  
 
De algemene vraag is of het instrument Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur aanpassing 
behoeft. In de vorm van een viertal stellingen zijn onderdelen van het instrument aan de orde 
gesteld. 
 
Uitkomst algemeen 
De commissie is van oordeel dat het instrument kwaliteitsmeting een goed handvat biedt aan  
gemeenten om inzicht te krijgen in hun functioneren (bestuurlijk en ambtelijk). De uitkomsten 
van het functioneren van een gemeente worden verwoord  in een kwaliteitsrapport met 
aanbevelingen. Dit rapport vormt een goed moment voor het bestuur om in de openbaarheid 
te spreken over de verbeterpunten van het gemeentelijk functioneren.   
 

1.Vrijwillige deelname (van onderop) aan kwaliteitsmeting  
 
Toelichting
De uitvoering van een kwaliteitsmeting wordt niet door de provincie opgelegd. Deelname 
geschiedt op vrijwillige basis. Het gemeentebestuur neemt een besluit over het (laten) 
uitvoeren van een kwaliteitsmeting.  
Dient deze lijn te worden gehandhaafd of is er behoefte/noodzaak om deze benadering voor 
specifieke situaties meer dwingend/stimulerend te maken? Ter illustratie: in een regio van 5 
gemeenten voeren vier gemeenten een kwaliteitsmeting uit en één gemeente doet dat niet. Is 
zo’n situatie acceptabel/gewenst? 
 
Uitkomst 
De commissie is verdeeld. Een smaldeel van de commissie is van mening dat het instrument 
sturend moet worden toegepast. Vraagpunt is of de meting verplicht kan worden uitgevoerd. 
Een meerderheid voelt er niets voor om het instrument verplicht te laten uitvoeren. De 
gemeentelijke autonomie staat bij hen hoog is het vaandel. Het meer verplichtend opleggen is 
wel bespreekbaar. De meerwaarde van het instrument is dat op relatief eenvoudige wijze een 
spiegel wordt voorgehouden over het gemeentelijk  functioneren. Het gemeentebestuur neemt 
zelf een besluit over de verbeterstrategie en benoemt  zelf de verbeterpunten en zo mogelijk 
een plan van aanpak met tijdpad. Ook wordt opgemerkt dat bij dwang voorbij wordt gegaan 
aan het uitgangspunt dat het van onderop moet komen; de gemeente moet er zelf de 
meerwaarde van het instrument  inzien. 
Een meerderheid is ook van oordeel dat dit instrument losgekoppeld moet worden van een 
herindelingsdiscussie. Een kwaliteitsmeting mag  per definitie niet het voorportaal van een 
herindeling zijn. Bovendien doet deze benadering afbreuk aan de doelen van een 
kwaliteitsmeting namelijk het spiegelen van het gemeentelijk functioneren. Vanuit die 
benadering is het dwingend opleggen lastig. Anderzijds is de commissie ook niet helemaal 
voor totale vrijwilligheid. Een meer verplichtend karakter van het uitvoeren van het 
instrument zou wenselijk (kunnen) zijn maar dat kan weer op gespannen voet staan met de 
gemeentelijke autonomie. 
Ook is gedeeld dat dit instrument niet helemaal losgekoppeld kan worden van een 
herindelingsdiscussie omdat fusie de meest vergaande verbeterstrategie is. 
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2. De rol van de provincie in het proces van een kwaliteitsmeting blijft promoten van het 
instrument, faciliteren, en de voortgang bewaken van de uitvoering van de 
aanbevelingen/ verbeterpunten  

 
Toelichting
De gemeenten dienen zelf hun verbeterstrategie te bepalen. De provincie mag pas activiteiten 
ontplooien als het gemeentebestuur passief blijft! Er kan zich de situatie voordoen dat een 
gemeente zijn bestuurskracht wil verbeteren/versterken door middel van samenwerking, maar 
niemand wil met deze gemeente samenwerken. 
 
Uitkomst 
De provincie kan het uitvoeren van een kwaliteitsmeting niet dwingend voorschrijven. Het 
gemeentebestuur neemt zelf een besluit over het uitvoeren van een kwaliteitsonderzoek en zal 
in dat systeem de uitkomsten van het onderzoek en de aanbevelingen in de openbaarheid 
bespreken en desgewenst een verbeterstrategie formuleren. De gemeenten moeten ook zelf de 
meerwaarde van het instrument inzien.  
De rol van de provincie blijft primair het faciliteren en het stimuleren van het uitvoeren van 
een kwaliteitsmeting. Maar het kan niet zo zijn dat het kwaliteitsrapport met aanbevelingen 
wel wordt besproken en vastgesteld maar vervolgens geen actieve uitvoering krijgt. De rol 
van de provincie is in de fase van uitvoering van het verbeterplan dat vanuit de regionale 
context/belangen  de voortgang van de verbeterpunten in onderling overleg met de betrokken 
gemeenten actief wordt bewaakt. GS hebben een actieve procesbewaking en doen  regelmatig 
terugmelding aan de commissie BEM over de voortgang van de (regionale) verbeterpunten 
van de betrokken gemeenten. De provincie heeft een meerwaarde met name daar waar het 
gaat om via samenwerking de regionale vraagstukken op te pakken en regionale ambities te 
realiseren. In die situatie is een pro-actieve houding van de provincie gerechtvaardigd.   
 

3. Uitvoering door gemeente èn provincie of daarnaast ook een visitatiecommissie in de 
methodiek invoeren? 

 
Toelichting
In de huidige methodiek is er een (ambtelijk) projectteam waarin gemeenten en provincie 
zitting hebben. Dit is een vorm van zelfevaluatie die laagdrempelig werkt, lage kosten (enkel 
de kosten van en externe gespreksleider voor de kwaliteitsdebatten) en ruimschoots voldoet 
aan de doelstelling t.w. het entameren van een interne discussie over het gemeentelijk 
functioneren (bestuurlijk en ambtelijk).  
In een andere methodiek wordt daarnaast een visitatiecommissie ingevoerd van externe 
deskundigen die het gemeentelijk functioneren, beoordeelt en gesprekken voert met 
betrokkenen.  
 
Uitkomst 
Deze stelling is nauwelijks in discussie geweest. Er is geen voorkeur uitgesproken voor een 
visitatiecommissie of ambtelijke projectgroep. Impliciet heeft de commissie wel aangegeven 
dat de huidige methodiek goed werkt i.c. met een ambtelijke projectgroep. 
De huidige methodiek met een projectteam en een externe discussieleider voor de 
kwaliteitsdebatten wordt voortgezet. 
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4. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het verbetertraject en bepalen zelf hun 
verbeterstrategie; de provincie bepaalt niet de verbeterstrategie. 

 
Toelichting
Een kwaliteitsmeting is een autonome aangelegenheid van de gemeenten. Het doel van meten 
is leren en ontwikkelen en daarnaast te gebruiken voor de horizontale verantwoording. De 
provincie heeft dan ook geen rol! Hoe verhoudt zich dat bij lokale versus regionale belangen 
en de provinciale verantwoordelijkheid? 
 
Uitkomst 
De commissie onderschrijft het primaat van de gemeente voor de verbeterstrategie. Dit past 
ook in de doelen van kwaliteitsmeting en de gemeentelijke autonomie. Het is echter denkbaar 
dat als er regionale belangen spelen en andere (buur-)gemeenten afhankelijk zijn de 
betrokkenheid  van de provincie toeneemt en mogelijk de regie overneemt als er geen of 
weinig voortgang wordt geboekt bij versterken van de bestuurskracht. De provincie dient 
zorgvuldig te opereren als er een situatie ontstaat waarbij lokale belangen en regionale 
belangen tegenover elkaar komen te staan. Voor dergelijke situaties is maatwerk, 
zorgvuldigheid, duidelijke rolverdeling en transparantie van het proces vereist. Maar in die 
situatie is een pro-actieve rol van de provincie gerechtvaardigd. Zie ook de uitkomsten  
onder 2. 

Conclusies/afspraken GS:
- De kwaliteitsmeting Utrechts bestuur is een goed instrument voor gemeenten gericht 

om de kwaliteit van het gemeentelijk functioneren te verbeteren en heeft daarvoor zijn 
waarde tot nu toe bewezen; 

- In verband hiermee gaan GS door met het faciliteren en promoten van het instrument 
Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur bij de Utrechtse gemeenten en het bewaken van de 
voortgang van het uitvoeren van de aanbevelingen/verbeterpunten;  

- De “Utrechtse”methodiek behoeft vooralsnog geen aanpassing. Het instrument is een 
vorm van  zelfevaluatie dat door een projectteam wordt uitgevoerd; 

- Een punt van aandacht vormt de vrijwilligheid  versus gedwongenheid van een 
kwaliteitsmeting in regionale context. De portefeuillehouder neemt hierover contact 
op met de VNG afdeling Utrecht. Zij zal met het VNG-bestuur bespreken het voorstel  
om periodiek (eens per 4 jaar ) een kwaliteitsmeting clustergewijs/regiogewijs uit te 
voeren. De uitkomst van het overleg metde VNG wordt aan de commissie BEM 
teruggemeld. 


