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Onderwerp: Bestuurskrachtonderzoek 2011 Gemeente Eemnes 
 
Voorgestelde behandeling: Ter kennisname 
 

Geachte dames en heren, 
 
Inleiding 
 
Aanleiding 
In 2005 bleek uit een kwaliteitsmeting dat versterking van de bestuurskracht in de gemeenten 
Blaricum, Eemnes en Laren noodzakelijk was. De drie gemeenten besloten hierop per 1 januari 2008 
hun ambtelijke diensten samen te voegen en op die manier een intensieve samenwerking aan te gaan 
(de BEL-Combinatie). Er werd afgesproken dat in 2011 per gemeente zou worden gekeken of de 
samenwerking heeft geleid tot voldoende versterking van de bestuurskracht. Inmiddels zijn de drie 
onderzoeken afgerond en zijn de resultaten bekend. 
 
Essentie / samenvatting: 
De gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren hebben een bestuurskrachtmeting laten uitvoeren door 
Twynstra Gudde. Uit deze meting blijkt dat de gemeente Eemnes voldoende bestuurskracht vertoont 
op de vier rollen die in het rapport aan de orde komen:  

- de gemeente als bestuur van de gemeenschap 
- de gemeente als medeoverheid 
- de gemeente als dienstverlener 
- de gemeente als organisatie.  

Daarnaast bestaan er voor de gemeente Eemnes twaalf aandachtspunten. Uit de 
bestuurskrachtmetingen blijkt dat de BEL-Combinatie over het geheel genomen een positieve invloed 
heeft op het functioneren van de drie gemeenten. 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
In 2011 is door Twynstra Gudde een bestuurskrachtmeting uitgevoerd in de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren. Uit deze meting blijkt dat de bestuurskracht van Eemnes voldoende is versterkt ten 
opzichte van 2005. Over de BEL-Combinatie kan worden gezegd dat het samenwerkingsverband een 
grote bijdrage heeft geleverd aan het functioneren van de drie gemeenten. We stellen vast dat de BEL-
Combinatie functioneert en in deze vorm kan worden voortgezet. Ook de bestuurskracht van Blaricum 
en Laren zijn voldoende versterkt. De provincie Noord-Holland heeft hierop op positieve wijze 
gereageerd. 
 
Financiële consequenties 
Geen 
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Vervolgprocedure/voortgang 
Het bestuurskrachtonderzoek 2011 van de Gemeente Eemnes wordt u toegezonden om u te informeren 
over 1) de bestuurskrachtmeting van de gemeente Eemnes en 2) het functioneren van het BEL-model. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  
Wij verzoeken u het bestuurskrachtonderzoek 2011 van de Gemeente Eemnes voor kennisneming aan 
te nemen. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
De voorzitter, R.C. Robbertsen 
De secretaris, H. Goedhart 
 


