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herindeling gemeente 
Utrechtse Heuvelrug 
(TNS-Nipo) 
-kwaliteitsrapport 
Utrechtse Heuvelrug 

Onderwerp: afdoening motie evaluatie herindeling Utrechtse Heuvelrug 
 
Voorgestelde behandeling: ter kennisname 
 

Aan Provinciale Staten, 
 

Inleiding 
 
Aanleiding 
In Motie M1 van uw vergadering op 9 december 2004, ingediend bij de behandeling van het ontwerp-
herindelingsadvies Heuvelrug, verzoekt u ons college om: “vanuit de provinciale taak en 
verantwoordelijkheid bij gemeentelijke herindeling te bevorderen dat na vier jaar de herindeling met 
een actieve betrokkenheid van de burgers wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld een burgerpeiling, met in 
elk geval als thema’s: bestuurscultuur, kernenbeleid, voorzieningenniveau en prijs-
kwaliteitverhouding van het gemeentelijk beleid.” 
In overleg met de gemeente hebben we dit vorm gegeven door middel van een burgerpeiling en een 
kwaliteitsmeting, uitgevoerd tussen juni en december 2009.  
 
Essentie / samenvatting: 
De eerste drie punten van de motie, bestuurscultuur, betrokkenheid van burgers en 
voorzieningenniveau zijn onderzocht in de burgerpeiling, uitgevoerd door TNS-Nipo. Over het 
algemeen zijn de inwoners van Utrechtse Heuvelrug op deze gebieden positief over de gemeente. Wel 
is het zo dat zij vaak vinden dat zaken in de voormalige gemeenten (iets) beter waren en er dus 
verbeterpunten liggen voor de gemeente. Door de aard van het onderzoek en het ontbreken van een 
nulmeting kunnen uit de vergelijking met de oude situatie niet teveel conclusies getrokken worden. 
 
Het laatste punt, de prijs/kwaliteitverhouding van het gemeentelijke beleid, is onderzocht in de 
kwaliteitsmeting. Ten opzichte van het provinciaal gemiddelde hebben inwoners van alle kernen nu 
lagere lasten dan voor de herindeling. Meestal is dit gepaard gegaan aan een beter bestuur. De 
gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft in haar eerste raadsperiode veel voor elkaar gekregen, waarbij er 
uiteraard nog een aantal zaken verbeterd moet worden. Uit het onderzoek is naar voren gekomen dat 
de schaalvergroting positief is geweest voor de bestuurskracht.  
 

Meetbaar / beoogd beleidseffect 
Met de Utrechtse kwaliteitsmetingen trachten we inzicht te krijgen in het gemeentelijk functioneren en 
uitzicht te krijgen op versterking van het gemeentelijk functioneren. Met name de versterking van de 
bestuurskracht in Utrechtse Heuvelrug is een beoogd beleidseffect. 
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Financiële consequenties 
N.v.t. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
De kwaliteitsmeting (waar de burgerpeiling een onderdeel van is gemaakt) is uitgevoerd in opdracht 
van de gemeenteraad. 8 april jl. hebben zij naar aanleiding hiervan het volgende besluit genomen: 

- Het college van B&W bereidt een discussienota voor over de rol in de regio van de gemeente 
Utrechtse Heuvelrug; 

- Over vier jaar wordt er opnieuw een kwaliteitsmeting uitgevoerd. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
• Motie M1 uit de PS-vergadering van 9 december 2004 als afgedaan te beschouwen 
• De kwaliteitsmeting van de gemeente Utrechtse Heuvelrug voor kennisgeving aan te nemen 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, drs. H.H. Sietsma  
 


