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Stellingen voor de Commissie BEM 
 
De algemene vraag is of het instrument Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur aanpassing 
behoeft. In de vorm van een viertal stellingen worden onderdelen van het instrument aan de 
orde gesteld. 
 

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? 
 

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. 
 

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 van wordt daarnaast een visitatiecommissie ingevoerd van externe 
deskundigen die het gemeentelijk functioneren beoordeelt en gesprekken voert met 
betrokkenen.  
 

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? 


