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 0 Samenvatting
 
 0.1 Inleiding

In 2007 besloten de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren om hun samen-
werking te versterken door hun ambtelijke organisaties samen te voegen tot 
één gezamenlijke werkorganisatie. Bij deze samenvoeging stonden de 
versterking van de kwaliteit van de ambtelijke organisatie en het verminderen 
van de kwetsbaarheid met behoud van de zelfstandigheid van de drie lokale 
besturen centraal. Deze vorm van samenwerking – afgeleid van Samen en toch 
apart (SETA) – was en is nog steeds uniek voor Nederland en staat bekend als 
het BEL-model. In 2005 hebben Blaricum, Eemnes en Laren hun bestuurs-
kracht, dan wel kwaliteit, gemeten. Deze metingen leidden tot een aantal 
conclusies en ‘verbeterstrategieën’.

De BEL-werkorganisatie is op 1 januari 2008 van start gegaan. Op 15 oktober 
2008 is in een bestuurlijk overleg overeenstemming bereikt tussen de 
gemeenten en de provincies Utrecht en Noord-Holland over de wijze waarop 
in 2011 de evaluatie van de BEL-samenwerking zou plaatsvinden. Er is 
besloten dat de bestuurskracht van Blaricum, Eemnes en Laren na drie jaar 
zou worden geëvalueerd om te beoordelen of deze unieke samenwerkings-
vorm tot verbetering van de bestuurskracht zou leiden. 

 0.2 De gemeente Eemnes wil het huidige samenwerkingsverband   
  voortzetten

De betrokken gemeenten zijn er aan gelegen de samenwerking in de huidige 
vorm voort te zetten. De afzonderlijke gemeenten zijn zelf niet volledig toe-
gerust om alle interne en externe opgaven te realiseren. Samenwerking met 
de directe omgeving is dus vereist. Het geniet de voorkeur om samen te 
werken met partners van gelijke vorm. 

Opgaan in een fusie of terechtkomen in een samenwerking onder een 
grootstedelijke partner, wordt als niet wenselijk ervaren. Dit laatste zou een 
verlies aan eigenheid en autonomie betekenen. Bovendien zouden de 
gemeenten de kwaliteit van dienstverlening aan burgers niet meer kunnen 
garanderen. Daar komt bij dat dergelijke fusies een bedreiging zouden 
kunnen zijn voor het dorpskarakter. De BEL-gemeenten zetten zodoende sterk 
in op de huidige samenwerkingsvorm. Om deze vorm te kunnen garanderen, 
is inzicht nodig in de kracht van de verschillende besturen en het aandeel van 
de BEL Combinatie hierin. 

 0.3 Bestuurskrachtmeting geeft actueel inzicht in bestuurs-
  prestaties 

In 2005 is een kwaliteitsmeting uitgevoerd. Vervolgens hebben de drie 
gemeenten in 2010 hun bestuurskracht met een ‘quick scan’ op hoofdlijnen 
laten onderzoeken. De basis die gelegd is in 2005, in combinatie met de 
resultaten van 2010, geeft input en richting voor een bestuurskrachtmeting in 
2011. Dit rapport bevat de bestuurskrachtmeting 2011. 
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Over de periode van maart tot juni 2011 hebben adviseurs van Twynstra 
Gudde Adviseurs en Managers per BEL-gemeente een bestuurskrachtmeting 
uitgevoerd. 
Deze bestuurskrachtmeting geeft antwoord op de volgende vragen:

Wat zijn het pro� el en de (bestuurlijke) opgaven van Eemnes?• 
Wat is de bestuurskracht van Eemnes en wat is het aandeel van de    • 
BEL-samenwerking hierin?
Wat zijn punten van aandacht voor de gemeente?• 

De antwoorden op deze drie vragen geven samen antwoord op de kernvraag 
“wat is de bestuurskracht van de gemeente Eemnes in 2011?” .

 0.4  Prestaties onafhankelijk getoetst aan uitvoerig normenkader
Een onderzoek naar de bestuurskracht is voor alle interne en externe stake-
holders een interventie, meer of minder ingrijpend. De resultaten van het 
onderzoek leggen immers een ‘waarheid’ op tafel en dienen als basis voor de 
eventuele bijstellingen voor de toekomst. Er is daarom gekozen voor een 
zorgvuldige aanpak, niet alleen door het verzamelen van gegevens uit 
documenten, maar juist ook door interne en externe stakeholders aan het 
woord te laten. Zorgvuldig betekent dat de onderzoeker onder andere met 
een onafhankelijke en kritische blik analyseert en beoordeelt, het principe van 
hoor en wederhoor toepast en vanuit een onafhankelijke en positief kritische 
blik de resultaten beziet en conclusies trekt.

Dit rapport is gebaseerd op een uitgebreid onderzoek dat de prestaties van 
de gemeente toetst aan een uitvoerig normenkader. Op basis van dit bestuur-
lijk tussen gemeenten en provincies overeengekomen normenkader, is voor 
een onderzoeksaanpak gekozen die feitelijk en objectief is, re� ectief en 
betekenisgevend is én gericht is op leren en ontwikkelen. Zo zijn, naast een 
uitvoerig documentenonderzoek, een groot aantal interviews, kwaliteits-
debatten en enquêtes gehouden met zowel interne als externe belang-
hebbenden, zoals raad, college, TMT, medewerkers, maatschappelijke 
partners en medeoverheden. Op grond van de op deze wijze verzamelde 
gegevens is de analyse uitgevoerd en zijn de oordelen gevormd. 

In dit onderzoek is zo veel als mogelijk getoetst aan de hand van feiten en 
resultaten en niet aan de hand van voornemens. Het gaat dus om een mo-
mentopname van de huidige stand van zaken. Per aspect is geen uitgebreide 
doorlichting uitgevoerd. Er zijn op grond van het normenkader vragen gesteld 
in enquêtes, interviews en debatten waardoor op basis van de antwoorden het 
formuleren van een overall conclusie over de bestuurskracht mogelijk is. 

Ook zijn er door middel van een online enquête vragen gesteld aan de 
inwoners. Het aantal reacties hierop was te beperkt om een representatief 
beeld te geven. De enquêteresultaten zijn daarom niet als bronmateriaal 
gebruikt voor deze meting. Er is wel gekeken of de uitkomsten (sterk) afwijken 
van de bevindingen van deze meting. Dat is niet het geval.
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 0.5 Bijzondere samenwerking, bijzondere bestuurskrachtmeting
Bijzonder aan dit onderzoek is het feit dat drie gemeenten parallel zijn 
onderzocht. Drie gemeenten met een eigen karakter die echter als een 
Siamese drieling verbonden zijn door één gemeenschappelijke ambtelijke 
organisatie. Bij het analyseren van de gemeente en het meten van de 
bestuurskracht is gekozen voor het raamwerk van de verschillende rollen die 
gemeenten kunnen en moeten spelen. Deze indeling van deze rollen is als 
volgt: 

de gemeente als bestuur. Hierbij gaat het onder meer om de aanwezigheid • 
van een strategische visie, de taakverdeling tussen raad, college en ambte-
lijke organisatie, de bestuurlijke regie en de transparantie
de gemeente als medeoverheid. De gemeente maakt deel uit van een • 
groter bestuurlijk geheel. Veel gemeentelijke taken en activiteiten worden 
in intergemeentelijk verband uitgevoerd. De strategie van de gemeente 
hierin en de kennis en capaciteit om hieraan goed invulling te geven, zijn 
daarin belangrijke aandachtspunten
de gemeente als dienstverlener. De gemeente is aanbieder en producent • 
van publieke goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om de 
fysieke dienstverlening aan het loket en dienstverlening op internet, maar 
ook om de publiek-private samenwerking, de handhaving en het maken en 
uitvoeren van beleid. De kwaliteit van de uitoefening van deze taken staat 
centraal
de gemeente als organisatie. Bij deze rol wordt de gemeente als organisa-• 
torische eenheid beoordeeld. Het personeelsbeleid van de organisatie, de 
ICT-voorzieningen, de e� ectiviteit en de cultuur van de organisatie zijn 
aspecten die hier naar voren komen.

In deze indeling van rollen vervult de gemeenschappelijke ambtelijke 
organisatie in hoge mate de rollen van dienstverlener en organisatie. De 
resul-taten van deze metingen komen dan ook voor alle drie de gemeenten 
van de BEL in hoge mate overeen. 
Dit laatste heeft consequenties voor de perceptie van de resultaten van dit 
onderzoek. Hoewel het om de meting van de bestuurskracht van drie 
gemeenten gaat, kan het onderzoek ook worden gezien als een onderzoek 
naar het presteren van vier organisaties: de drie gemeenten én hun gemeen-
schappelijke ambtelijke organisatie, de BEL Combinatie. In de beschrijving van 
de resultaten is gekozen voor de insteek dat dit een bestuurskrachtmeting 
van een gemeente betreft, in de wetenschap dat in de rollen dienstverlener 
en organisatie de BEL Combinatie voor de drie gemeenten hieraan belangrijke 
uitvoering geeft. De drie metingen vertonen voor deze rollen dan ook veel 
overeenkomsten.
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 0.6  Resultaten van het bestuurskrachtonderzoek 2011
Bij de beoordeling van de gemeente op haar bestuurskracht hebben wij de 
volgende schaalverdeling toegepast: 

voldoende: de gemeente voldoet grotendeels aan de gestelde normen • 
van het gehanteerde prestatiepro� el
matig: de gemeente voldoet op een aantal aspecten niet aan de gestelde • 
normen van het gehanteerde prestatiepro� el
onvoldoende: de gemeente voldoet grotendeels niet aan de gestelde • 
normen van het gehanteerde prestatiepro� el.

 0.6.1 Eemnes als bestuur 
Eemnes beschikt over een strategische visie die haar doorwerking krijgt in 
doelstellingen en personele inzet. De vertaling naar doelstellingen en 
personele inzet kan worden verbeterd. Eemnes monitort en evalueert 
regelmatig de in de programmabegroting en in visiedocumenten geformu-
leerde doelstellingen. Eemnes voert concrete activiteiten uit om de strate-
gische visie bekend te maken bij – in ieder geval - de direct betrokken 
medewerkers. Wat in 2010 en begin 2011 aan de orde is geweest in de raad en 
het college wordt door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in de program-
mabegroting en dienstverleningsovereenkomsten. De programmabegroting 
wordt door het college en de beleidsregie getoetst aan de strategische visie. 

Eemnes doet het ook zeer goed als het gaat om een heldere taakverdeling 
tussen raad, college en de ambtelijke organisatie. Er is sprake van een 
vastgesteld besturingsmodel, waarin de taakverdeling tussen raad, college en 
ambtelijke organisatie wordt beschreven. Eemnes gebruikt hiervoor de 
Gemeentewet, de Wet dualisering en de GR Werkorganisatie BEL-gemeenten 
als basis voor haar besturingsmodel. Eemnes wordt vervolgens bestuurd en 
gemanaged conform dit vastgestelde besturingsmodel. De besluitvaardig-
heid en bestuurlijke regie van Eemnes zijn eveneens getoetst. Het overgrote 
deel van de collegevoorstellen leidt tot besluitvorming door de raad. Het 
gemeentebestuur heeft doelstellingen vastgesteld voor geformuleerde 
opgaven en ziet actief toe op de realisatie van deze doelstellingen. De 
bestuursorganen hebben inzicht in de vastgestelde planning. Eemnes heeft 
formeel geen mogelijkheden om de planning door te zetten. 
Dit leidt echter zelden tot problemen omdat het besturingsmodel van de 
BEL Combinatie voldoende andere mogelijkheden biedt. 

Eemnes heeft als opgave geformuleerd dat zij wil zorgen voor een goede 
communicatie tussen gemeente en burger. Eemnes heeft sinds kort de Nota 
Burgerparticipatie met daarin haar visie hoe zij het maatschappelijk midden-
veld en burgers wil betrekken bij de formulering en vorming van beleid. 
Eemnes heeft als opgave geformuleerd om vroegtijdig in het beleidsproces te 
overleggen met maatschappelijke groeperingen en inspraak te organiseren, 
teneinde de uitkomsten daarvan mee te nemen bij de formulering van beleid. 
Bij beleidsvorming overlegt Eemnes met betrokken maatschappelijke 
groeperingen, maar dit gebeurt nog onvoldoende structureel. 
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Samenvatting
Dit onderzoek toont aan dat Eemnes als bestuur een positieve ontwikkeling 
heeft doorgemaakt. De resultaten van de kwaliteitsmeting in 2005 schetsen 
een weinig positief beeld van Eemnes als bestuur. Dat beeld is in deze meting 
ten positieve veranderd. De laatste jaren heeft Eemnes hard gewerkt om als 
bestuur haar zaken op orde te krijgen en dat is in belangrijke mate gelukt. 
Er zijn nog enkele verbeterpunten, maar daardoor raakt de bestuurskracht 
van Eemnes niet in het geding. 
Eemnes weet waar zij heen wil, is in staat haar ideeën te vertalen naar inzet 
van middelen en weet de realisatie ervan voldoende door te zetten. Zij 
hanteert een actueel sturingsmodel dat helder is voor de interne belang-
hebbenden. Zij kan haar prestaties verbeteren door de strategische lange-
termijnvisie verder te concretiseren en zo breed mogelijk bekend te stellen. 
Indien gewenst kan zij haar mogelijkheden om de planning door te zetten, 
in overleg met de BEL-gemeenten vormgeven. Ten slotte dient zij op meer 
structurele wijze invulling te geven aan de participatie van/met maatschap-
pelijke partners bij de beleidsvoorbereiding en beleidsvorming. 

Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Eemnes als bestuur als 
voldoende.

 0.6.2 Eemnes als medeoverheid
Eemnes beschikt sinds kort over een bestuurlijk vastgestelde strategie met 
betrekking tot samenwerking. Het is op het moment van de bestuurs-
krachtmeting niet vast te stellen of deze visie voor alle samenwerkingsrelaties 
het uitgangspunt vormt, omdat de nota onlangs is vastgesteld door de raad. 
Lokale opgaven die Eemnes niet zelf kan oppakken, realiseert zij door 
samenwerking in BEL-verband en in regionaal verband. Eemnes kiest voor 
transparante en e� ectieve samenwerkingsrelaties, waarin duidelijk is wie 
waarvoor verantwoordelijk is, met aandacht voor de regierol van de gemeente. 
Zij hanteert heldere doelen voor de e� ectiviteit van samenwerkingsrelaties.

Om haar externe opgaven vanuit het Rijk en de provincie te realiseren zoekt 
Eemnes in zowel de provincie Utrecht als de regio Gooi en Vechtstreek de 
samenwerking op. Eemnes heeft de organisatie van haar opgave ‘uitvoering 
Wet Veiligheidsregio’s’ weten te realiseren door participatie in de Veiligheids-
regio Utrecht. Zij weet aandacht te krijgen in de regio voor de A27-problema-
tiek om haar opgave ‘verbeteren bereikbaarheid Regio Amersfoort’ te kunnen 
realiseren. Eemnes draagt bij aan de provinciale opgaven door het HOV 
Hilversum-Huizen mede uit te voeren. 

Eemnes is een volwaardige partner naar andere overheden omdat zij over 
voldoende kennis beschikt om volwaardig partner te zijn in samenwerkings-
relaties en ten opzichte van 2005 actiever en adequater opkomt voor haar 
belangen richting medeoverheden. Eemnes werkt samen met andere 
gemeenten over de provinciegrenzen heen. Zij is actief in zowel de regio 
Utrecht als de regio Gooi en Vechtstreek. 
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Samenvatting
De resultaten uit 2005 geven een wisselend beeld van een samenwerkend 
Eemnes. Dit onderzoek laat een zeer positieve ontwikkeling zien. Was Eemnes 
in 2005 nog een in zichzelf gekeerde gemeente, nu laat Eemnes een geheel 
ander beeld zien. Eemnes heeft heldere beelden en doelen met betrekking 
tot samenwerking en realiseert haar opgaven waar nodig in BEL- of regionaal 
verband. Zij is een gewaardeerd samenwerkingspartner en schuwt waar 
nodig niet de trekkersrol of regierol.

Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Eemnes als medeoverheid als 
voldoende.

 0.6.3 Eemnes als dienstverlener
Eemnes heeft zich als opgave gesteld om te zorgen voor een goede digitale 
dienstverlening voor haar inwoners. Eemnes beschikt over een digitaal loket, 
waarmee 58% van de dienstverlening op dit moment elektronisch beschik-
baar is en 85% eind dit jaar beschikbaar zal zijn. Eemnes beschikt over een 
volledige en actuele productencatalogus en een visie op dienstverlening 
die zij heeft vertaald in concrete projecten waarvan de inzet van personeel en 
� nanciële middelen zijn beschreven. Eemnes beschikt over doelstellingen 
voor snelheid van dienstverlening en stuurt actief op de realisatie daarvan. 
Ook Eemnes meet regelmatig haar klanttevredenheid en heeft concrete 
doelstellingen geformuleerd over de wijze en de frequentie van communica-
tie met de burger.

In haar woonvisie heeft Eemnes als opgave geformuleerd ‘het goede wonen 
in Eemnes voor de toekomst te behouden’. Om deze opgave te realiseren 
bouwt Eemnes 500 nieuwe woningen. Eemnes heeft haar woonvisie vertaald 
naar het project Zuidpolder. De start van de eerste woningen is gepland in 
2013. Eemnes heeft bij grote projecten invloed op private partijen. Eemnes 
weet vooral in de initiatie� ase van grote projecten met private partijen 
zodanig invloed uit te oefenen dat zij haar doelstellingen gerealiseerd weet.

Eemnes beschikt over een integraal handhavingprogramma dat bestuurlijk 
is vastgesteld, met daarin een vertaling naar personele inzet en � nanciële 
middelen. De in het integraal handhavingprogramma geformuleerde doel-
stellingen worden gerealiseerd. 

De beleidsontwikkeling en –voorbereiding binnen Eemnes zijn als vol-
doende beoordeeld. Eemnes vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele 
inzet en inzet van � nanciële middelen, echter haar doelstellingen zijn nog 
onvoldoende concreet geformuleerd. De uitvoering wordt grotendeels 
doorgezet conform de door het bestuur vastgestelde planning. 
Eemnes realiseert het merendeel van haar doelstellingen, echter de realisatie 
van de beoogde maatschappelijke e� ecten is onbekend. Het beleid van de 
gemeente op de onderzochte beleidsterreinen komt op integrale wijze tot 
stand. Eemnes evalueert en monitort met regelmaat haar beleid.
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Samenvatting
Ook in de rol van dienstverlener laat Eemnes een positieve ontwikkeling zien, 
mede dankzij de professionalisering die de BEL Combinatie heeft kunnen 
doorvoeren. Eemnes is mede door de BEL Combinatie een sterke dienstver-
lener met visie, en is in contact met haar omgeving. Eemnes is ook gegroeid 
als handhaver. Ten slotte laat Eemnes zien dat zij beleid kan maken en 
uitvoeren. Het kan nog beter. Eemnes kan haar prestaties verbeteren door 
haar doelstellingen concreter te formuleren en een nadrukkelijke koppeling 
aan te brengen tussen de beoogde maatschappelijke e� ecten en deze 
doelstellingen.

Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Eemnes als dienstverlener als 
voldoende.

 0.6.4 Eemnes als organisatie
Eemnes heeft als opgave geformuleerd dat zij wil blijven toezien op de 
verdere ontwikkeling van de BEL Combinatie. Eemnes heeft samen met 
Blaricum en Laren de werking van het BEL-model laten evalueren en weet de 
verbeterpunten die daaruit voortvloeien samen met de partnergemeenten in 
praktijk te brengen. Een voor de BEL-constructie apart element is de organisa-
torische en juridische ontkoppeling van gemeente en ambtelijk apparaat. 
Beide partijen zijn nu gelieerd door een eigenaar- en opdrachtgever-op-
drachtnemerrelatie. De opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie is relevant voor 
de bepaling van de bestuurskracht omdat deze de koppeling is tussen de 
bestuurlijke ambities en de ambtelijke realisatie die door middel van opdrach-
ten van de bestuursstaf van Eemnes worden gecontracteerd met de opdracht-
nemer van de BEL Combinatie. Eemnes vervult het opdrachtgever-opdracht-
nemerschap uitstekend. De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van opdrachtgever en opdrachtnemer zijn helder. De beleidsregisseurs 
vervullen in hun rol als opdrachtgever een belangrijke � lterfunctie tussen 
bestuurlijke wensen en de ambtelijke realisatie en zien toe op de correcte 
naleving. Eemnes kan in haar bestuursopdrachten de verwachte kwaliteit 
meer formuleren. 

Eemnes beschikt over bestuurlijk vastgesteld personeelsbeleid en het 
daarbij behorende instrumentarium waarmee zij de ontwikkeling van 
medewerkers volgt. Dit instrumentarium is BEL-concernbreed. Eemnes volgt 
hierin. Het management van de BEL Combinatie stuurt actief op het gebruik 
van het personeelsinstrumentarium en dit instrumentarium is voldoende 
bekend bij de medewerkers. De BEL Combinatie stuurt actief op aansluiting 
van de doelstellingen van de organisatie op de persoonlijke ontwikkeling van 
medewerkers. Er wordt gestuurd op competenties op concern- en afdelings-
niveau. Het personeelsbeleid van de bestuursstaf vraagt om aandacht. Zeker 
omdat de bestuursstaf in dit model een essentiële rol speelt. Op stafniveau zijn 
geen doelstellingen geformuleerd voor de ontwikkeling van medewerkers. 
Er worden afspraken gemaakt met de medewerkers in de werk- en ontwikkel-
plannen, waar vervolgens op wordt gestuurd. De bestuursstaf beschikt niet 
over managementinformatie over haar personeel omdat in de kwartaal-
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rapportages van de BEL Combinatie niet wordt gerapporteerd over de 
bestuursstaf. 

Eemnes gooit mede door toedoen van de BEL Combinatie hoge ogen op het 
aspect ICT-voorzieningen. Eemnes beschikt over een uitgewerkt en bestuurlijk 
vastgesteld ICT-beleid dat in de vorm van projecten is vertaald in concrete 
doelstellingen, personele inzet en � nanciële middelen. Zij beschikt over 
adequate ICT-voorzieningen die technisch in staat zijn om een juiste en 
volledige gegevensvastlegging te garanderen.

Eemnes in combinatie met de BEL Combinatie toont zich als een e� ectieve 
en � exibele organisatie in termen van werkwijzen, managerial informatie-
voorziening, administratieve organisatie. Beide hebben een integraal P&C-
instrumentarium dat de doorvertaling van gemeentelijke doelstellingen naar 
operationele taken faciliteert. De integrale P&C-cyclus zorgt ervoor dat 
Eemnes haar beleidsuitvoering beter plant, de ontwikkeling van het perso-
neelsbeleid volgt en goed inzicht heeft in haar � nanciële situatie. Er zijn 
twijfels over de verschillende systemen en er zijn verschillende systemen waar 
gegevens uit gegenereerd moeten worden om kwartaalrapportages op te 
stellen. Dat kan e� ectiever. 
 
Eemnes heeft met de BEL Combinatie een gezonde ambtelijke organisatie. 
De taken en bevoegdheden van de medewerkers zijn helder. Er is geen sprake 
van structurele over- of onderbezetting en in de afgelopen twee jaar hebben 
geen vacatures langdurig opgestaan. De BEL Combinatie heeft geen nega-
tieve afwijkingen in de zin van leeftijd en opleiding. De gemiddelde leeftijd 
stijgt de komende jaren wel fors. De BEL Combinatie besteedt voldoende 
middelen aan de ontwikkeling van medewerkers. Eemnes heeft met de BEL 
Combinatie voldoende en gekwali� ceerd personeel.  
 
De cultuur van de ambtelijke organisatie is een aandachtspunt. De BEL 
Combinatie is in 2008 van start gegaan. Drie gemeentelijke ‘bloedgroepen’ 
zijn samengebracht in één organisatie. Dit is geen sinecure, waarbij in het 
geval van de BEL Combinatie bovendien een omslag naar verzakelijking nodig 
is om het (ambtelijk) opdrachtnemerschap tot tevredenheid van de drie 
(bestuurlijk) opdrachtgevers te laten functioneren. Elders in deze conclusie is 
al aangegeven wat het positieve e� ect van deze omslag is geweest op 
bijvoorbeeld de dienstverlening. Eemnes heeft de laatste jaren samen met de 
andere BEL-gemeenten en de BEL Combinatie een grootschalig cultuur-
traject doorlopen, een traject dat overigens nog niet is afgerond. Het 
management van de BEL Combinatie heeft de gewenste doelstellingen voor 
cultuur gede� nieerd en onderneemt – als onderdeel van haar P&C-cyclus – 
actief stappen om deze te realiseren. Een deel van de medewerkers ervaart 
angst om kritiek te uiten op het management. Dit verdient aandacht omdat 
dit een potentiële ondermijning is van de gewenste competentie ‘openheid’. 

Het ziekteverzuim in de BEL Combinatie is hoog. Dit wordt mede veroorzaakt 
door langdurig ziekteverzuim en vraagt om aandacht. Er vindt regelmatig een 
medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats in de BEL Combinatie.

8

TG_Eemnes_compleet.240611.indd   8 26-06-2011   13:36:21



9

Aandachtspunt is dat de medewerkers van de bestuursstaf daar niet bij 
worden betrokken. Er worden maatregelen genomen naar aanleiding van de 
medewerkerstevredenheid, echter niet structureel. 

Een van de opgaven die het bestuur van Eemnes heeft geformuleerd is ‘de 
structurele inkomsten en uitgaven op de begroting met elkaar in evenwicht 
brengen’. Uit de � nanciële analyse die in dit onderzoek is uitgevoerd, blijkt dat 
Eemnes deze opgave heeft weten te realiseren. Eemnes heeft haar � nanciën 
goed op orde. Zij scoort zeer goed op het aspect begroting en meerjaren-
raming. De begroting 2011 en de meerjarenraming 2011-2014 zijn in even-
wicht. Ook scoort Eemnes goed op het aspect vermogen. Het weerstandsver-
mogen van Eemnes is positief en geeft inzicht in de algemene reserve per 
inwoner. Op de gehanteerde � nanciële stuurinformatie is niets aan te merken. 
Dit geldt ook voor haar � nanciële rapportages: die volgen de geldende wet- 
en regelgeving.

Samenvatting
In 2005 draaide de ambtelijke molen met kunst en vliegwerk, maar zij draaide. 
Eemnes laat in 2011 een positiever beeld zien. Mede dankzij de BEL Combina-
tie hebben een cultuuromslag en een professionaliseringsslag kunnen 
plaatsvinden en is de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie anno nu 
een non-item. De score voor Eemnes als organisatie is dan ook in belangrijke 
mate te herleiden naar prestaties van de BEL Combinatie. Eemnes voelt zich 
als opdrachtgever thuis in het BEL-huis. Het personeelsbeleid is voldoende 
structureel en e� ectief. De organisatie wordt voldoende ondersteund met ICT 
en een integrale P&C-cyclus. Er wordt actief gestuurd op de gewenste cultuur-
omslag. Ten slotte wijst de � nanciële analyse uit dat Eemnes in control is. 

Eemnes kan haar prestaties verbeteren door rapportagemogelijkheden van 
de systemen beter te benutten en de beschrijving van haar werkprocessen te 
updaten. Zij kan langdurig ziekteverzuim aanpakken en het geven van kritiek 
op leidinggevenden faciliteren. Eemnes kan verder het personeelsbeleid voor 
de bestuursstaf expliciteren en uitwerken in meetbare doelstellingen. 
Daarmee kan zij de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers koppelen aan 
de organisatiedoelstellingen van de bestuursstaf. 

Wij beoordelen de prestaties van de gemeente Eemnes als organisatie als 
voldoende.

 0.7 Conclusie
 
 0.7.1 Bestuurskracht Eemnes anno nu geeft vertrouwen in de toekomst

De bestuurskracht van Eemnes waarderen wij op de vier rollen bestuur, 
medeoverheid, dienstverlener en organisatie als voldoende. Wij identi� ceren 
daarnaast onderwerpen waarop Eemnes haar bestuurskracht verder kan 
verbeteren. De bestuurskrachtontwikkeling sinds de vorige meting en het 
huidige niveau van bestuurskracht geven volop vertrouwen in de toekomst. 

 

9
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 0.7.2 Positieve bijdrage van BEL-model aan bestuurskrachtontwikkeling
Voor de realisatie van haar opgaven is de gemeente afhankelijk van de 
capaciteit van de BEL Combinatie. Ze heeft één werkorganisatie die zij moet 
delen met twee zustergemeenten. Bij de vorming van de BEL Combinatie is 
een duidelijk klant-leverancier-ontkoppelpunt in de relatie tussen het bestuur 
van een BEL-gemeente en de BEL Combinatie geïntroduceerd. Alle (bestuurs-)
opdrachten vanuit de drie gemeenten aan de BEL Combinatie verlopen via 
het ontkoppelpunt, dat is georganiseerd als het gemeenschappelijk manage-
mentteamoverleg. In dit overleg worden (bestuurs)opdrachten omgezet in 
benodigde personele en � nanciële middelen en gekoppeld aan kwaliteits-
eisen. 
De directeur van de BEL Combinatie is opdrachtnemer van de BEL-gemeenten 
en heeft de taak om een leveranciersorganisatie te bouwen en te onderhou-
den die haar opdrachtgevers naar tevredenheid en binnen de gestelde kaders 
bedient. Bij de vorming van de BEL heeft dat ontkoppelpunt ertoe geleid dat 
de BEL Combinatie zich heeft kunnen richten op de ontwikkeling van haar 
opdrachtnemerschap. De cultuuromslag naar een klantgerichte en professio-
nele werkorganisatie is in onze ogen van grote betekenis gebleken in de 
positieve ontwikkeling van de bestuurskracht van Eemnes. 
Van even grote betekenis is in onze ogen de ontwikkeling aan de zijde van de 
opdrachtgevers. Het ontkoppelpunt heeft er tevens voor gezorgd dat 
opdrachtgevers steeds professioneler zijn geworden. Zo formuleren zij hun 
opdrachten explicieter, toetsen zij opdrachten aan hun strategische visies en 
prioriteren zij gezamenlijk met de andere BEL-gemeenten en de BEL Combi-
natie en geven dus soms voorrang aan de uitvoering van de opgaven van een 
andere BEL-gemeente.

Ook positief is dat in deze samenwerking op bestuurlijk en ambtelijk niveau 
gezamenlijke afstemming plaatsvindt op realisatie en gekeken wordt naar 
mogelijkheden om samen op te trekken. Voorbeelden zijn de Nota Burger-
participatie, handhaving en het BEL-zwembad. 

Door de expliciete opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen het bestuur-
lijke deel en het ambtelijke deel van de gemeente is in onze ogen een sterk 
samenspel ontstaan dat zich heeft bewezen op meerdere opgaven. 

Wij waarderen de samenwerking zoals deze is vormgegeven in het BEL-model 
als zeer positief op de ontwikkeling van de bestuurkracht van Eemnes.  
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Pro� el en opgaven van Eemnes

Dit hoofdstuk zet het pro� el en de opgaven van Eemnes uiteen. De eerste 
paragraaf bevat de pro� elschets van de gemeente anno 2011 en de tweede 
paragraaf het opgavenpro� el van de gemeente. 

 1.1 Pro� elschets van Eemnes

 1.1.1 De gemeenschap
Eemnes ontstond na een toevallige gebeurtenis, een stormvloed in de 
twaalfde eeuw. Ruim acht eeuwen later zijn de kleine nederzettingen aan de 
Eem uitgegroeid tot een gemeente met een roerige historie. De naam Eemnes 
is een samentrekking van de Eem (de rivier) en het woord Nes, wat landtong 
aan de binnenbocht van een rivier betekent.

Waar Eemnes nu ligt, was in de twaalfde eeuw een moerassig gebied aan de 
monding van de Eem. Hierin kwam verandering na een hevige stormvloed 
waardoor het waterpeil in korte tijd veel lager werd. Vanaf het moment dat 
het waterpeil laag genoeg was, kon men beginnen met de ontginning van het 
grondgebied van Eemnes. Er ontstonden twee nederzettingen: aan de 
oostkant Ter Eem en aan de westkant dat wat later Eemnes zou gaan heten. 
Het oudst bekende document waarin de naam Eemnes genoemd wordt, 
stamt uit 1269.

De eerste inwoners legden naast kades en dijken ook kavels land aan. Vanaf 
ongeveer 1300 trokken veel inwoners van Ter Eem naar Eemnes, vooral naar 
de strook die nu Wakkerendijk en Meentweg heet. 
In de zeventiende eeuw leefden de inwoners met name van het boerenbe-
drijf, de turfwinning en het wolspinnen. In 1673 kwam er verandering in de 
rust: een leger Franse plunderaars vernielde veel huizen en zorgde voor veel 
doden en gewonden. In 1811 voegde Napoleon Eemnes-Buiten en Eemnes-
Binnen (die beide ergens halverwege de veertiende eeuw waren ontstaan) 
samen tot één gemeente, Eemnes. De nieuwe gemeente Eemnes telt op dat 
moment ongeveer 1.100 inwoners. 

Het gezicht van Eemnes is sterk veranderd sinds de jaren zeventig van de 
vorige eeuw. Woningbouw in de Zuid- en Noordbuurt en de rijksweg A27, die 
dwars door het landelijke gebied tussen de dijk en Laren loopt, veranderden 
het aangezicht de� nitief. 

Door ruilverkaveling werden sinds 1990 melkveehouderijbedrijven rond de 
Meentweg en de Wakkerendijk verplaatst naar de grote, open polder. Boerde-
rijen werden omgetoverd tot riante woonhuizen, zonder boerderijfunctie. 
Naast de historische dorpscultuur heeft Eemnes ook natuur: de Eemnesser 
polder staat bekend als een van de mooiste polders van Europa.

 1
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 1.1.2 De bevolking
De gemeente Eemnes telt per 1 januari 2010 8.837 inwoners waarvan 50.4% 
vrouw is. De inwoners zijn verdeeld over de volgende vier leeftijdscatego-
rieën.

Leeftijdscategorie Eemnes Provincie 
Utrecht

Provincie 
Noord-Holland 

Nederland

0 t/m 19 jaar 27.2 24.8 23.0 23.7

20 t/m 39 jaar 19.8 27.8 26.8 25.3

40 t/m 64 jaar 39.9 34.0 35.6 35.6

65 jaar en ouder 13.1 13.5 14.6 15.3

De afgelopen jaren is het aantal inwoners van de gemeente Eemnes gestaag 
toegenomen. Het gaat om enkele tientallen per jaar; zo telde Eemnes in 
januari 2004 8.670 inwoners. 

De gemeente Eemnes is een relatief jonge gemeente. Uit bovenstaande tabel 
blijkt dat de demogra� sche opbouw van de gemeente in de categorie 0 t/m 
19 jaar iets boven het landelijk gemiddelde ligt. Dit is bij de categorie 20 t/m 
39 jaar omgedraaid: hier scoort Eemnes lager dan gemiddeld in Nederland of 
de aangrenzende provincies. De bevolking van Eemnes is iets ouder dan 
gemiddeld voor wat betreft de categorie 40 t/m 64 jaar en net iets jonger dan 
gemiddeld waar het gaat om 65-plussers. 

De prognose voor 2025 voor de bevolking is dat het aantal inwoners van 
Eemnes toeneemt tot 9.384. Het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 0 t/m 
20 jaar neemt af naar 22%, het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 20 t/m 
64 jaar neemt af naar 55% en het aantal inwoners in de leeftijdscategorie 65 
jaar en ouder neemt toe naar 23%.

Wanneer gekeken wordt naar de etnische verhoudingen binnen gemeente, 
valt het op dat de gemeente Eemnes hoofdzakelijk bestaat uit een autoch-
tone bevolking. Net iets meer dan 12% van de bevolking behoort tot de 
niet-autochtone bevolking en nog geen 4.5% van de totale bevolking behoort 
tot de groep niet-westerse allochtonen. 

Eemnes zit met een gemiddelde waarde onroerende zaken (WOZ-waarde) van 
€ 333.000 ruim boven het landelijk gemiddelde van € 216.000 (gemeten over 
2007).
Eemnes is een zeer welvarende gemeente. Dat blijkt onder meer uit het feit 
dat slechts 40 van de bijna 9.000 inwoners in de bijstand zitten en de bevol-
king in totaal ongeveer 250 werklozen telt.

 1.1.3 Voorzieningen
Eemnes heeft drie basisscholen die gehuisvest zijn in een clusterschool. 
Daarnaast heeft de gemeente drie basisscholen in de Noordbuurt op twee 
locaties, wat het totaal op zes brengt. Voor het voortgezet onderwijs moet 
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men uitwijken naar de omgeving, bijvoorbeeld naar Huizen, Laren of Hilver-
sum. 
De gemeente heeft één kinderdagverblijf, tweemaal een buitenschoolse 
opvang en eveneens twee peuterspeelzalen. Voor de jeugd zijn er 29 speel-
tuinen.

Tergooiziekenhuizen is het ziekenhuis voor alle inwoners van de Gooi en 
Vechtstreek en dus ook voor Eemnes. Het ziekenhuis kent twee vestigings-
plaatsen: Blaricum en Hilversum.
De vestiging in Blaricum huisvest 22 verschillende poliklinieken, de vestiging 
in Hilversum heeft er 20. 

Voor de meer culturele inslag heeft de gemeente drie theaters. Daarnaast 
heeft de gemeente de beschikking over een eigen buurtcentrum, een 
gezondheidscentrum, een bibliotheek en twaalf verschillende sportverenigin-
gen. Het aanbod aan voorzieningen beslaat niet het volledige spectrum. Zo 
zijn de inwoners van de gemeente Eemnes voor een zwembadbezoek 
aangewezen op de buurgemeenten Huizen, Laren en Baarn.

 1.1.4 Werkgelegenheid
De potentiële beroepsbevolking bestaat uit 5.853 personen (15 tot 65 jaar). 
Van de potentiële beroepsbevolking hebben 13 van de 1.000 personen een 
bijstandsuitkering en 19 van de 1.000 personen een WW-uitkering. Ongeveer 
13% is gepensioneerd. 

In Eemnes werkten in 2007 bijna 3.000 mensen (parttime en fulltime). 
Daarmee is de werkgelegenheid niet groot. Er zijn weinig arbeidsplaatsen ten 
opzichte van de aanwezige beroepsbevolking. In 2010 heeft de gemeente per 
100 mensen in de leeftijdcategorie 15 tot 65 jaar, 48 arbeidsplaatsen (zowel 
parttime als fulltime). 

De meeste werkgelegenheid is te vinden in de zakelijke diensten, meer dan 
25% van de werkgelegenheid is afkomstig uit deze sector. Verder heeft 
Eemnes na Woudenberg het hoogste aandeel werkzame personen in de 
bouw. Ook in de landbouw en in de horeca ligt het aandeel werkzame 
personen in Eemnes hoger dan het Kamergemiddelde 1. Het werkgelegen-
heidsaandeel in de industrie, de zorg en het onderwijs ligt in Eemnes relatief 
laag.

De top 5 van het aantal bedrijven, gevestigd en actief in de gemeente 
Eemnes, ziet er als volgt uit:

dienstverlening   - 47%• 
adviesdiensten  - 22%• 
bouw   - 17%• 
persoonlijke diensten  - 13%• 
groothandel   - 10%• 

1 Dit is het gemiddelde van de regio Gooi, Eem- en Flevoland van de Kamer van Koophandel.
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 1.1.5 Bedrijvigheid
Begin 2008 telde Eemnes 961 bedrijfsvestigingen. Het aantal bedrijfsvestigin-
gen per 1.000 inwoners in Eemnes bedraagt 107. Dat ligt aanzienlijk hoger 
dan het gemiddelde van 83 in de Kamerregio. In 2007 is het aantal bedrijfs-
vestigingen in Eemnes met ruim 8% toegenomen. Dit is vergelijkbaar met de 
groei in de Kamerregio (8%) en hoger dan geheel Nederland (7%). Met een 
groei van bijna 9% is het aantal bedrijfsvestigingen in Eemnes in 2004 het 
hardst gegroeid.

Het aandeel starters van alle bedrijven in Eemnes is op 2004 na steeds lager 
dan het landelijke en regionale gemiddelde (gemeten t/m 2007). In 2007 telde 
Eemnes 59 starters tegen 36 ophe�  ngen. Hiermee heeft Eemnes sinds 2004 
een startersoverschot.

 1.1.6 Veiligheid
De belangrijke ontwikkelingen die bijdragen aan de veiligheid in de gemeen-
te zijn onder meer de regionalisering van de brandweer en de Wet veiligheids-
regio’s. Daarnaast zet de gemeente professionele bemiddelaars in bij esca-
lerende buurtproblemen en worden de bewoners ondersteund bij het vinden 
van een gezamenlijke en gedragen oplossing. 

Andere voorbeelden van manieren waarop de gemeente bijdraagt aan het 
vergroten van de veiligheid zijn bijvoorbeeld het hebben van een Integraal 
Veiligheids Plan, Burgernet en een integrale samenwerking met de politie en 
het OM, onder meer in het Veiligheidshuis.
In het veiligheidsplan worden de rollen en taken benoemd van de betrokken 
partijen. De meest voorkomende incidenten dan wel overtredingen in de 
gemeente zijn:

vernieling• 
verkeersovertredingen (met name snelheids- en parkeerovertredingen)• 
(woning)inbraken.• 

 1.1.7 Burger en bestuur
Onderstaande tabel geeft het opkomstpercentage van de afgelopen drie 
verkiezingen (2002, 2006 en 2010) weer en zet deze af tegen het landelijk 
gemiddelde.

Opkomstpercentage 2002 2006 2010

Eemnes 70.9 67.9 63.2

Nederland 57.9 58.6 54.1 

Bovenstaande gegevens laten goed zien dat het opkomstpercentage in de 
gemeente Eemnes navenant hoog is. Gedurende elk van de afgelopen drie 
verkiezingen was het percentage dat een stem uitbracht hoger in Eemnes dan 
gemiddeld in Nederland. Wat opvalt is dat de opkomstpercentages elke vier 
jaar zijn afgenomen ten opzichte van de voorgaande verkiezingen. 
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De BEL Combinatie levert alle producten en diensten voor de gemeente 
Eemnes. Het bezoekadres is ook op de Zuidersingel te Eemnes. Het loket 
Burgerzaken is geopend op maandag van 13.30-20.00 uur en op dinsdag tot 
en met vrijdag van 08.30-12.30 uur. Voor aangifte bij de burgerlijke stand 
(geboorte, overlijden, huwelijk, echtscheiding en naturalisatie) geldt dat men 
op maandag van 13.30-16.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 
08.30-12.30 uur terecht kan bij het loket. 

 1.1.8 Grondgebied en omgeving
De totale oppervlakte van de gemeente is 33.67 km2. Bijna 8% van de totale 
gemeenteoppervlakte wordt beslagen door water, de rest bestaat uit land. 
Het gebied is van oudsher te verdelen in twee delen: Eemnes-Binnen en 
Eemnes-Buiten. Het binnengedeelte bestaat uit verschillende boerderijen 
langs de Wakkerendijk; het buitengedeelte kenmerkt zich door de bouw van 
enkele forse nieuwbouwwijken. De scheiding tussen de Eempolder en de rest 
van Eemnes wordt gevormd door het cultuur-historisch waardevolle bebou-
wingslint aan de Wakkerendijk en de Meentweg.

Eemnes heeft een groot areaal aan agrarisch gebied. Het is een van oorsprong 
agrarische gemeente met (dubbele) stadsrechten. De bebouwing is gecon-
centreerd in een compacte kern. Er is sprake van enige verspreide bebouwing 
in de Heidehoek en Eembrugge. Door ruilverkaveling is een aantal agrarische 
bedrijven verplaatst naar de Eempolder. 

Eemnes beschikt over twee bedrijventerreinen: Zuidbuurt (ongeveer 7,7 ha 
waarop circa 100 bedrijven gevestigd zijn) en Eembrugge. Voor het bestaande 
bedrijventerrein Zuidbuurt is een revitaliseringsplan uitgevoerd (met subsidie 
van de provincie) met de opzet om een vorm van parkmanagement in te 
voeren. Tegelijkertijd is het bestemmingsplan herzien en is het openbaar 
gebied aangepast, met name met het oog op het parkeren.

De gunstige ligging in het land en ten opzichte van de snelweg, maakt 
Eemnes een aantrekkelijke forenzengemeente, voornamelijk van/naar 
Amsterdam en Utrecht. De gemeente heeft geen eigen treinstation.

 1.1.9 De gemeentelijke organisatie

Gemeentebestuur
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de 
gemeente. De burgemeester, R. van Benthem, is lid van de VVD, één wethou-
der is lid van de PvdA en twee wethouders zijn lid van DorpsBelang. 
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De gemeenteraad
De gemeenteraad telt dertien zetels die verdeeld zijn over vijf verschillende 
fracties.

Partij 1998 2002 2006 2010

DorpsBelang 4 4 3 5

VVD 3 3 4 3

CDA 4 3 2 2

PvdA - - 2 2

D66 - - - 1

D66 – PvdA 2 1 - -

HartGroen - 2 2 -

De raad wordt ondersteund door de gri�  e. Dit gebeurt door de raad te 
informeren, te adviseren en secretarieel te ondersteunen. De gri�  e bestaat uit 
de gri�  er en haar medewerkers. De gemeenteraad benoemt een gri�  er en is 
ook de directe opdrachtgever. 
De gri�  er is ook secretaris van het presidium en van de commissies. Hij of zij 
heeft geen stemrecht.

Ambtelijke organisatie
De ambtelijke organisatie van de gemeente Eemnes is als volgt opgebouwd.

Organisatieonderdeel Formatie (in fte’s) per 1 april 2011 2

Secretaris 0.6

Gri�  er (inclusief medewerker gri�  e) 1,0

Beleidsregisseur 2.4

Controller 0.5

Medewerker bestuurssecretariaat 1.0

Gemeente Eemnes (totaal) 5.5

Rekenkamercommissie
De rekenkamercommissie is onafhankelijk en onderzoekt het functioneren 
van de gemeente. Een dergelijk onafhankelijk onderzoeksinstituut is verplicht 
voor elke gemeente. De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren 
hebben elk een rekenkamercommissie ingesteld. In 2007 hebben de gemeen-
ten besloten de Stichting Rekenkamercommissie BEL op te richten. De 
onderliggende samenwerkingsovereenkomst is in 2010 opnieuw vastgesteld. 
Het stichtingsbestuur bestaat uit drie externe leden en vanuit elk van de drie 
gemeenteraden is er een plaatsvervangend voorzitter aangewezen als 
bestuurslid van de stichting. De commissie kan per gemeente verschillende 
onderzoeken uitvoeren.

2 De omrekening naar fte’s is gebaseerd op een 36-urige werkweek en afgerond op één cijfer na de 

komma. 
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De rekenkamercommissie van een gemeente kan zelf besluiten welk onder-
zoek wordt uitgevoerd. Vereiste is wel dat het onderzoek zich richt op het 
gevoerde beleid en de besteding van geld. De vragen die de rekenkamer-
commissie stelt, hebben betrekking op de doelmatigheid, doeltre� endheid 
en rechtmatigheid van het beleid van de gemeente.

Het BEL-model
Eemnes heeft haar ambtelijke krachten gebundeld met twee andere gemeen-
ten: Blaricum en Laren. Samen vormen ze de BEL Combinatie. Het bestuur 
daarvan bestaat uit vertegenwoordigers van de drie BEL-gemeenten; zij 
hebben een controlerende en toezichthoudende rol. 

Blaricum, Eemnes en Laren (BEL) blijven zelfstandige gemeenten. Elke 
gemeente heeft dus een eigen gemeenteraad, een college van burgemeester 
en wethouders, een kleine ambtelijke staf en een gemeentehuis. Daarmee 
kan Eemnes nog steeds beleid voeren dat is afgestemd op de behoeften van 
de eigen inwoners.

Elke gemeente heeft een eigen bestuursstaf die bestaat uit de gemeente-
secretaris, enkele beleidsregisseurs en een controller. De beleidsregisseurs 
vormen de schakel tussen de BEL Combinatie en de colleges van Blaricum, 
Eemnes en Laren. Zij zorgen er onder andere voor dat de opdrachten van 
burgemeester en wethouders worden vertaald naar opdrachten richting de 
BEL Combinatie. 

Dagelijks bestuur
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de burgemeesters van de drie 
BEL-gemeenten:

mevrouw J.N. de Zwart-Bloch, burgemeester Blaricum• 
de heer R. van Benthem, burgemeester Eemnes• 
de heer E. Roest, burgemeester Laren.• 

Het dagelijks bestuur heeft een controlerende en toezichthoudende rol. 
De directeur van de BEL Combinatie is secretaris van het BEL-bestuur. De 
gemeentesecretarissen nemen deel aan het dagelijks bestuur als adviseurs 
van de burgemeesters. 

Algemeen bestuur
Het algemeen bestuur bestaat uit het dagelijks bestuur en de heer 
R. Posthumus (wethouder Blaricum), de heer E. van IJken (wethouder Eemnes) 
en de heer E. de Jong (wethouder Laren). De gemeentesecretarissen nemen 
deel aan het algemeen bestuur als adviseurs.
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De BEL Combinatie 
De BEL-organisatie wordt aangestuurd door het managementteam 
(directeur en afdelingshoofden) en bestaat uit vier afdelingen: Aanleg & 
Beheer, Publiek, Vergunningverlening en Handhaving, Staf en Ondersteuning, 
Welzijn en Ruimte.
De BEL Combinatie staat onder leiding van mr. C. Aalders, directeur van de 
BEL Combinatie. 

De organisatie van de BEL Combinatie is als volgt opgebouwd.

Organisatieonderdeel Formatie (in fte’s) per 1 april 2011 3

Directeur      1.0

Afdelingsmanager      1.0

Team Welzijn     9.5

Team Ruimte   12.2

Afdeling Welzijn en Ruimte   22.7

Afdelingsmanager     1.0

Team Publiekszaken   21.1

Team Vergunningen   12.7

Team Handhaving   13.4

Afdeling Publiek, Vergunningen en Handhaving   48.2

Afdelingsmanager     1.0

Team Openbare Ruimte   12.6

Team Buitendienst   35.5

Afdeling Aanleg en Beheer   49.1

Team Juridische Kwaliteit en Veiligheidszaken      8.3

Team Personeel & Organisatie en Communicatie   10.5

Team Informatie & Automatisering en Facilitair   21.0

Team Administratie     9.3

Team Planning en Control     8.3

Afdeling Staf en Ondersteuning   57.4

Rekenkamercommissie     0.0

GR Werkorganisatie Gemeenten BEL 178.4

 1.1.10 Samenwerkingsrelaties
De belangrijkste partijen waarmee de gemeente Eemnes samenwerkings-
verbanden is aangegaan, zijn:

Gemeenschappelijke regeling Werkorganisatie BEL-gemeenten• 
Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale zaken c.a. SoZa HBEL, • 
bestaande uit een samenwerking tussen de gemeenten Huizen, Blaricum, 
Eemnes en Laren
Servicebureau | Gemeenten• 
Veiligheidsregio Utrecht.• 

3 De omrekening naar fte’s is gebaseerd op een 36-urige werkweek en afgerond op één cijfer na de 

komma. 
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 1.2 Opgavenpro� el van Eemnes
Het opgavenpro� el brengt de gemeentelijke opgaven van nu en in de 
toekomst in beeld. Het opgavenpro� el beschrijft de eigen (interne) opgaven, 
die de gemeente heeft geformuleerd én haar externe opgaven. De interne 
opgaven zijn ambities en doelstellingen uit collegeprogramma’s, strategische 
visies en andere richtinggevende (beleids)documenten van de gemeente. De 
externe opgaven zijn wettelijke of gedecentraliseerde taken van het Rijk en de 
provincie. Externe opgaven zijn ook opgaven geformuleerd op regionaal 
niveau, waaraan de gemeente zich committeert. 

Wij beschrijven de opgaven aan de hand van de vier rollen die de gemeente 
heeft: medeoverheid, bestuur, dienstverlener en organisatie: telkens gesplitst 
naar eigen (interne) opgaven en externe opgaven.

 1.2.1 Opgaven van Eemnes als medeoverheid

Eigen opgaven 
Eemnes werkt intensief samen met andere overheden en (publieke en private) 
organisaties. Dat doet zij onder meer met haar (buur)gemeenten, maar ook 
met de provincie Utrecht, Sociale Zaken HBEL, GGD Midden-Nederland en 
Veiligheidsregio Utrecht. Uit de Nota Strategische Samenwerking Eemnes blijkt 
dat de resultaten voor de burger, nu en op langere termijn voorop staan. 
De opgave waarvoor de gemeente zich gesteld ziet is dan ook om samen te 
werken vanuit haar bestuurlijke autonomie en vanuit haar ambities ten 
aanzien van een goed kwaliteitsniveau van haar dienstverlening voor 
inwoners van Eemnes.
Eemnes wil samenwerken op zowel operationeel als beleidsmatig en strate-
gisch niveau. In combinatie met de toenemende verzwaring van gemeente-
lijke taken vraagt deze opgave van de gemeente om rondom verschillende 
vraagstukken keuzes voor samenwerking te maken.

Externe opgaven vanuit provincie en Rijk 
Eemnes maakt deel uit van verschillende samenwerkingsverbanden, gericht 
op het uitvoeren van wettelijke taken. Zo voert de Gemeenschappelijke 
regeling Tomingroep de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit. Verder werkt 
de gemeente sinds 2002 met de gemeenten Blaricum, Huizen en sinds 2008 
ook met Laren samen in de Gemeenschappelijke regeling uitvoering sociale 
zaken (SoZa HBEL) voor de uitvoering van de Wwb en aanverwante sociale 
wetgeving. Ook koopt de gemeente een aantal welzijnstaken in via het 
gewest Gooi en Vechtstreek.

In 2008 heeft Eemnes met andere Utrechtse gemeenten en de provincie 
Utrecht een samenwerkingsagenda vastgesteld. Hierin zijn afspraken 
gemaakt over het uitvoeren van de Wet algemene bepaling omgevingsrecht 
(Wabo), de Wet op de jeugdzorg en een deel van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning (Wmo). Het Servicebureau|Gemeenten in Amersfoort voert 
namens Eemnes uitvoerende Wmo-taken en diverse milieutaken uit.
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Met het samenwerkingsverband met Veiligheidsregio Utrecht geeft Eemnes 
invulling aan de Wet veiligheidsregio’s die op 1 oktober 2010 in werking trad. 
Daarnaast laat Eemnes wettelijke taken op het gebied van openbare gezond-
heidszorg uitvoeren door de Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) 
Midden-Nederland. 

Regionale opgaven
Eemnes maakt deel uit van het Bestuursconvenant Regio Amersfoort 
(opvolger gewest Eemland). Het bestuursconvenant heeft een regioagenda 
2009-2011 met daarin de volgende regionale opgaven:

regionale economie: werklocaties• 
bereikbaarheid: pakketstudie en digitale bereikbaarheid• 
groen, recreatie en toerisme: toeristische regio• 
ruimtelijke en duurzame ontwikkeling: update gebiedsuitwerking.• 

De Nota Strategische Samenwerking Eemnes bevat twee andere regionale 
opgaven die Eemnes samen met haar partners in de Regio Amersfoort en de 
Gooi en Vechtstreek wil realiseren: de ruimtelijke ordening, waaronder 
mobiliteit en woningbouw, maar ook natuurbeheer en economische ontwik-
keling. 
Een ander samenwerkingsverband waar Eemnes deel van uitmaakt, is de NV 
Utrecht (Noordvleugel Utrecht). Hierin werkt de gemeente samen met andere 
gemeenten en de provincies aan mobiliteitsprojecten als Verder. 

Ten slotte maakt Eemnes deel uit van het Nationaal Landschap Arkemheen-
Eemland. Namens Eemnes heeft het projectbureau Samen vernieuwen in de 
Gelderse Vallei en Eemland een visie op het nationaal landschap ontwikkeld. 
Deze visie, Open en Vitaal, bevat twee regionale opgaven die voor Eemnes van 
belang zijn, namelijk:

behoud en ontwikkeling van de landschappelijke en cultuurhistorische • 
kernkwaliteiten
versterking van de ecologische en sociaal-economische vitaliteit.• 

 1.2.2 Opgaven van Eemnes als bestuur

Eigen opgaven
De raad noemde in het Raadsprogramma 2006-2010 een aantal opgaven dat 
betrekking heeft op de relatie tussen raad en college. Invulling geven aan 
dualisme is een speerpunt: de raad streeft ernaar meer vorm en inhoud te 
geven aan dualisme, waarbij de raad zich zal richten op kaderstelling en (bij-)
sturing. Het Raadsprogramma 2006-2010 bevatte tevens de doelstelling om 
meer transparantie en controleerbaarheid in de opzet van de begroting te 
realiseren.
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Het college stelde zich in het Coalitieakkoord 2006-2010 ten doel de begroting 
inzichtelijk en controleerbaar te maken. Ook ambieerde het college de 
structurele inkomsten en uitgaven op de begroting met elkaar in evenwicht te 
brengen. Het huidige college wil bezuinigen en samen met de raad de 
begroting SMART maken. Het Collegeprogramma 2010-2014 bevat verder de 
opgave om middels de reguliere planning- en controlcyclus de raad te 
informeren over de voortgang van de � nanciële ontwikkelingen, inclusief de 
bezuinigingstaakstelling.

De resultaten van de Quick scan bestuurskracht BEL-gemeenten (2010) bevatten 
tevens een aantal opgaven voor de gemeente als bestuur. Twee voorbeelden 
daarvan zijn:

het verder structureren van de bestuurlijke stukkenstroom, de totstand-• 
koming hiervan en het naleven van de afgesproken termijnen
het stroomlijnen van contacten tussen raadsleden en ambtelijke organisatie.• 

Zowel in 2006 als in 2010 hebben de gemeentebesturen verschillende 
opgaven benoemd die gaan over de relatie tussen burger en overheid. Zo 
staat in het Raadsprogramma 2006-2010 dat met de inwoners optimaal actief, 
en waar mogelijk interactief, wordt gecommuniceerd. Ook vraagt de raad in 
2006 het college om duidelijkheid te verscha� en over een eventueel voor 
Eemnes in te stellen jongerenraad. Het Collegeprogramma 2010-2014 noemt 
de ontwikkeling van communicatie met de gemeenschap als een opgave. Zo 
wil het college tweewekelijks spreekuur houden in het lokale ontmoetings-
centrum. Ook wordt het organiseren van informatieavonden vast onderdeel 
van de beleidsvoorbereiding van nieuwe thema’s en wordt het communicatie-
plan (inclusief participatiebeleid) geactualiseerd. Verder wil het college de 
succesvol gebleken wijkschouwen continueren.

De raad stelde in 2011 de Nota Burgerparticipatie vast. Deze nota vertaalt de 
opgaven op dit terrein in zes stappen c.q. opgaven die de gemeente zichzelf 
stelt:

opstellen omgevingsanalyse• 
toepassen afwegingskader Instituut voor Publiek en Politiek• 
opnemen participatieparagraaf in bestuursopdrachten richting de BEL • 
Combinatie
publiceren van de bestuursopdracht, inclusief participatieparagraaf• 
uitwerken van de participatieparagraaf in een communicatieplan• 
uitvoeren van het participatietraject, besluitvorming en terugkoppeling.• 

Externe opgaven vanuit provincie en Rijk
Tussen 2005 en 2011 heeft de wetgever een aantal bestaande wetten 
aangepast en nieuwe wetten geïntroduceerd die van invloed zijn op de rol 
van de gemeente als bestuur. Zo is in december 2006 de Gemeentewet 
gewijzigd in verband met de evaluatie van de dualisering van het gemeente-
bestuur. 
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Volgens de VNG zijn de belangrijkste inhoudelijke wijzigingen als volgt:
de dualiseringscorrectie (terugbrengen van het aantal raadsleden)• 
de aanwezigheid van de wethouder in de raadsvergadering • 
de regels met betrekking tot de besteding van gelden voor fractie-• 
ondersteuning 
de tijdbestedingsnorm van wethouders.• 

In maart 2006 is de Wet dualisering gemeentelijke medebewindsbevoegd-
heden in werking getreden. Deze wet versterkt het dualistische karakter van 
het lokale bestuur en geeft het college meer de rol van uitvoerende macht en 
de raad de rol van controlerende macht. 

 1.2.3 Opgaven van Eemnes als dienstverlener

Eigen opgaven (korte en lange termijn)
Eemnes heeft zich tussen 2006 en 2011 uiteenlopende (beleids)opgaven ten 
doel gesteld voor zowel collectieve als individuele diensten. Deze opgaven 
zijn vastgelegd in diverse documenten, waaronder het Coalitieprogramma 
2006-2010, het Collegeprogramma 2010-2014, de Programmabegroting 
2011-2014, het Structuurplan 2015, de Toekomstvisie Eemnes 2020, de Toekomst-
visie Eemnes 2030 en de Woonvisie 2007. Het voert voor dit opgavenpro� el te 
ver om alle in deze documenten beschreven opgaven te herhalen. Daarom 
maken wij een beknopte selectie van deze opgaven, met daarin een scheiding 
tussen de lange termijn (> 4 jaar) en de korte termijn (0-4 jaar).

Opgaven voor de lange termijn
In 2000 heeft Eemnes de toekomstvisie Eemnes: een eigentijdse gemeente met 
karakter vastgesteld. Deze toekomstvisie streeft naar het volgende wensbeeld 
voor 2020: 

… een dorp met:
• een landelijke omgeving
• een groen karakter
• gemeenschapszin
• kwalitatief goed wonen
• een goed voorzieningenniveau
• een aantrekkelijke leefomgeving
• oog voor het verleden en een rustige groei naar de toekomst.

In 2008 stelde Eemnes een nieuwe toekomstvisie vast: Behoud met ruimte voor 
dynamiek, die de lijn van de vorige visie doortrekt naar 2030. De opgaven voor 
de lange termijn zijn hierin verdeeld in twee perspectieven:

het landelijke karakter, gemeenschapszin, groenvoorzieningen en de • 
leefomgeving van het huidige Eemnes behouden
tegelijkertijd binnen dat kader ruimte bieden voor dynamiek op het gebied • 
van wonen, voorzieningenniveau (vooral door vergrijzing), bedrijvigheid en 
infrastructuur.
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Ook het Structuurplan 2015 bevat opgaven voor de lange termijn. Deze 
opgaven zijn verwoord in het volgende streefbeeld voor 2030.

Het streefbeeld voor 2030 is gebaseerd op vijftien bouwstenen, gegroepeerd aan 
de hand van de lagenbenadering. Aan de basis van het streefbeeld staat de 
scheiding van Eemnes in een open, buitendijks gelegen poldergebied en een 
binnendijks gelegen zone waarin de ontwikkelingen zich concentreren. Groen en 
water worden daarbij op een actieve manier in het landschap tot ontwikkeling 
gebracht, door de mogelijkheden voor natuur en duurzaam waterbeheer te 
benutten. Het verkeer wordt middels een vorkstructuur op het interlokale 
wegennet gebracht. 

Deze vorm van ontsluiting, gelegen tegen en parallel aan de snelweg, zorgt voor 
een goede ontsluiting bij een geringe doorsnijding van het landschap. Voor een 
goede ontsluiting van deze structuur wordt de aansluiting op de A27 verbeterd. 
Ontwikkeling van nieuwe woon- en werkgebieden vindt plaats in de zones ten 
noorden en ten zuiden van de kern, waarbij een integrale ontwikkeling met het 
landschap het belangrijkste uitgangspunt is. Door een afwisseling van rode en 
groene functies, geplaatst binnen de historische langgerekte verkavelingstruc-
tuur, worden de kwaliteiten van Eemnes verder uitgebouwd. Ook in Eembrugge 
wordt een samenhangend woon- en werkmilieu nagestreefd. De zone, gelegen 
tussen de A27 en de westelijke gemeentegrens, ontwikkelt zich verder tot een 
recreatiezone, met diverse recreatieve activiteiten langs een in ere herstelde 
Goyergracht, waarbij water, groen en langzaam verkeer een belangrijke rol 
spelen.

Opgaven voor de korte termijn
Het gemeentebestuur wil de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers, 
bedrijven en instellingen verbeteren. In het Coalitieakkoord 2006-2010 schreef 
het college dat zij één lokaal Wmo-loket in Eemnes operationeel wil laten zijn 
bij invoering van deze wet, inclusief telefonische en digitale bereikbaarheid. 
Het Raadsprogramma 2006-2010 bevat de ambitie om de digitale dienstverle-
ning te verbeteren. Het Collegeprogramma 2010-2014 benoemt de opgave om 
als BEL Combinatie afspraken te maken over de kwaliteitseisen inzake 
dienstverlening van de BEL aan de gemeente. Daarnaast wil het college 
samen met de andere BEL-gemeenten een kwaliteitshandvest opstellen 
waarin de kwaliteit van de dienstverlening aan de burger nader is omschre-
ven en geborgd. 

De respectievelijke colleges willen qua collectieve diensten aandacht hebben 
en houden voor het landelijke karakter, gemeenschapszin, groenvoorzienin-
gen en de leefomgeving van het huidige Eemnes. Dat houdt onder meer in 
dat de colleges in de periodes 2006-2010 en 2010-2014 de volgende opgaven 
noemen: overlast en criminaliteit door jongeren verminderen, buurtpreventie 
stimuleren en waar mogelijk uitbreiden, en Burgernet invoeren. 
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Ook spreken de colleges zich uit voor het realiseren van supersnel breedband 
internet, het uitbreiden van bestaande bedrijventerreinen, het behouden van 
de bibliotheek voor het dorp, het opstellen en uitvoeren van een nieuw 
gemeentelijk verkeer- en vervoersplan, het zorgen voor goed openbaar 
vervoer, het helpen verbeteren van de doorstroming in de driehoek Utrecht-
Hilversum-Amersfoort, het beperken van de geluidsoverlast voor omwonen-
den van de A27 en zich hard maken voor duurzaamheid in Eemnes. Verder wil 
het college ook een volwaardig Centrum voor Jeugd en Gezin realiseren, een 
nieuw dorpshart (laten) ontwikkelen en haar subsidiebeleid herijken. 

Een andere opgave is het nieuwbouwproject Zuidpolder, waarmee staps-
gewijs zowel 500 woningen als 2 ha bedrijventerrein worden gerealiseerd. 
Daarnaast wil de gemeente een update maken van haar woonvisie en 
prestatieafspraken met de woningcorporaties maken. 

De Woonvisie 2007 moet Eemnes helpen om het goede wonen in Eemnes voor 
de toekomst te behouden. De woonvisie beschrijft drie opgaven:

huisvestingsbeleid voor mensen met een zorgbehoefte• 
jongeren op de woningmarkt• 
leefbaarheid. • 

In het kader van deze woonvisie ontwikkelt het college projecten die moeten 
leiden tot senioren- en/of startersappartementen (De Weiden en Torenzicht).

Externe opgaven vanuit provincie en Rijk
Uiteenlopende wetten en regels beïnvloeden de opgaven van Eemnes in haar 
rol van dienstverlener. De gemeente voert veel van deze wetten, zoals de 
Wmo en de Wwb, samen met andere gemeenten uit. Deze zijn daarom al 
benoemd in de rol van de gemeente als medeoverheid.

Een relevante externe opgave voor de gemeente als dienstverlener is het 
Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en e-overheid (NUP). Het NUP 
zorgt voor focus op het verbeteren van de dienstverlening in de e-overheids-
agenda. Onderdeel van het NUP is het project Antwoord©. Met dit project:

verbetert de overheid haar dienstverlening. De belevingswereld van • 
burgers en ondernemers staat centraal
zijn gemeenten in 2015 de herkenbare ingang tot de overheid• 
hebben gemeenten een KCC met een 14+netnummer, Antwoord© en de • 
Antwoord© Contentcollectie
krijgen burgers en ondernemers via elk kanaal een begrijpelijk, betrouw-• 
baar en eenvoudig antwoord
geven overheden invulling aan het NUP.• 

TG_Eemnes_compleet.240611.indd   14 26-06-2011   13:36:26



15

Daarnaast heeft de provincie Noord-Holland het initiatief genomen om een 
rechtstreekse hoogwaardige openbaarvervoerverbinding (HOV) tussen 
Huizen en Hilversum te realiseren. Eemnes werkt met de provincie en de 
gemeenten Hilversum, Huizen en Blaricum samen aan de realisatie van de 
HOV-plannen. Volgens de samenwerkingspartners is HOV een serieus 
alternatief voor de auto en kan het een bijdrage leveren aan het op peil 
houden van de bereikbaarheid, de economische positie en de leefbaarheid 
van de regio. De plannen voor HOV houden rekening met het realiseren van 
één halte in Eemnes. 

In 2008 is de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (nieuwe Wro) in werking 
getreden. Eemnes behoort deze wet uit te voeren. Met de komst van de 
nieuwe Wro is de gemeente verplicht om alle ruimtelijke plannen te digitalise-
ren. Hiervoor is het landelijke project Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke 
Processen (DURP) opgezet. Dit project streeft naar het zoveel mogelijk digitaal 
en vergelijkbaar uitwisselen van ruimtelijke plannen (zoals gemeentelijke 
bestemmingsplannen, provinciale omgevingsplannen, rijksplannen, 
et cetera). 

Verder is in 2010 de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) in 
werking getreden. De Wabo moet zorgen voor integrale vergunningverlening 
en handhaving én minder regels en administratieve lasten: dit bespaart 
burgers, bedrijven en overheden veel geld en zorgt voor minder administra-
tieve rompslomp en een betere dienstverlening. Bovendien kan de aanvraag 
digitaal worden ingediend via Omgevingsloket online.

Ten slotte is vanaf 2008 de Wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) 
van kracht. Deze wet moet eraan bijdragen dat de overheid burgers en 
bedrijven voortaan slechts eenmalig vraagt om gegevens te verstrekken. 
Sinds november 2009 heeft het Rijk de BAG gekoppeld aan de Gemeentelijke 
basisadministratie (GBA). Het Rijk verwacht dat gemeenten deze wetten 
uitvoeren en de koppeling realiseren. Ook heeft de invoering van de BAG 
gevolgen voor de waardering onroerende zaken (WOZ), het Geogra� sch 
Informatiesysteem (GIA) en de Regeling periodieke audit GBA.

 1.2.4 Opgaven van Eemnes als organisatie

Eigen opgaven
De samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren bestaat 
sinds 1995 en is sindsdien geïntensiveerd. In 2007 besloten de gemeentera-
den van deze drie gemeenten hun ambtelijke organisatie samen te voegen 
tot één werkorganisatie: de Gemeenschappelijke regeling BEL Combinatie. 
Het college van Eemnes heeft in haar Coalitieakkoord 2006-2010 vastgelegd 
dat deze samenwerking medio 2007 moest zijn gerealiseerd: de coalitie wil de 
samenwerking intensiveren en uitbreiden tot één e�  ciënt en goed georgani-
seerde ambtelijke dienst van de BEL-gemeenten. Deze ambtelijke dienst zou 
in de nieuwbouw van het gemeentehuis van Eemnes worden gehuisvest.
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Het Collegeprogramma 2010-2014 en de Nota Strategische Samenwerking 
beschrijven een aantal opgaven dat relevant is voor deze ambtelijke werk-
organisatie: de BEL Combinatie. Zo schrijft het college het volgende: het 
college ziet in overleg met het DB van de BEL Combinatie actief toe op de 
verdere ontwikkeling van de BEL Combinatie. Dienstverlening, marktconfor-
me tarieven, professionele standaards, projectmatig werken en een bedrijfs-
kundige, outputgerichte benadering zijn daarbij uitgangspunt.

Ook neemt het college naar aanleiding van de voorstellen van de BEL 
Combinatie besluiten over de opgelegde taakstelling voor 2012 en 2013. 
In dat kader benoemt de Quick scan bestuurskracht BEL-gemeenten (2010) de 
volgende opgave: het maken van eenduidige afspraken met de gemeenten 
Blaricum en Laren over de verdeling van de kosten van de BEL-organisatie. 

Een andere opgave uit deze quick scan luidt: structureel aandacht hebben en 
houden voor het verloop en verzuim in de gemeentelijke organisatie en de 
BEL Combinatie. 

In 2010 heeft WagenaarHoes de besturing van de BEL Combinatie geëvalu-
eerd en aanbevelingen voor de toekomst geformuleerd. Het algemeen 
bestuur van de BEL Combinatie heeft besloten actie te ondernemen om deze 
aanbevelingen in praktijk te brengen. Deze aanbevelingen luiden als volgt:

meer aandacht voor het functioneren van het systeem door betere herken-• 
ning vraagstukken
verkleinen afstand gemeenten en de BEL Combinatie• 
vergroten afstand door rolverwarring te voorkomen en (potentiële) • 
rolcon� icten op te lossen 
meer aandacht voor: • 

samenhang tussen vraagstukken • 
strategische positie gemeenten.• 

Twee andere aanbevelingen die het college uit de quick scan van 2010 heeft 
overgenomen, gaan over de opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen 
Eemnes en de BEL Combinatie. Deze aanbevelingen zijn:

het opstellen van een Handboek Opdrachtgeven-Opdrachtnemen waarin • 
richtlijnen zijn opgenomen voor het organiseren van de werkrelatie tussen 
de gemeente en de BEL Combinatie
het afstemmen van de rolinvulling van de beleidsregisseurs met de ge-• 
meenten Blaricum en Laren.

In 2011 is het Startdocument doorontwikkeling beleidsregie BEL-samenwer-
king opgesteld. Hierin staat een aanvullende opgave beschreven, namelijk: 
het opstellen van een ontwikkelplan voor het collectief van beleidsregie en 
individuele ontwikkelplannen voor de afzonderlijke beleidsregisseurs.
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Externe opgaven vanuit provincie en Rijk
De wetgever noemt een aantal wettelijke opgaven dat de gemeente als 
organisatie behoort uit te voeren. De gemeente is bijvoorbeeld gehouden aan 
de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling en uitwerkingsovereenkomst 
gemeenten (CAO Gemeenten). De CAO Gemeenten bepaalt de randvoorwaar-
den voor de arbeidsvoorwaarden voor de medewerkers van Eemnes en de 
BEL Combinatie. De huidige CAO Gemeenten 2009-2011 loopt op 31 mei 2011 
af. Andere voorbeelden van wettelijke taken zijn de Wet op de ondernemings-
raden en de Arbowet.

 1.2.5 Toekomstige ontwikkelingen die invloed hebben op de opgaven van de   
  gemeente Eemnes

Relevante ontwikkelingen binnen Eemnes
De Kadernota 2012 bevat een aantal ontwikkelingen dat relevant is voor de 
toekomstige opgaven van de gemeente. Zo wil het college in 2011 de 
Toekomstvisie Eemnes 2030 actualiseren. Uitgangspunt voor deze toekomst-
visie is dat Eemnes een beheersgemeente met beperkte ambities qua groei en 
ontwikkeling is. Het college wil daarnaast het Structuurplan Eemnes 2015 in 
2013 actualiseren, waarbij zij het maatschappelijk middenveld en inwoners 
betrekt. 

Verder onderzoekt Eemnes met Blaricum en Laren in 2011 de mogelijkheden 
voor het realiseren van een BEL-zwembad.

Relevante ontwikkelingen vanuit regio, Rijk en provincie
In het Servicebureau|Gemeenten is een discussie gaande over de vorming van 
een regionale uitvoeringsdienst op de schaal van het servicebureau of op de 
schaal van de provincie Utrecht. Die eventuele opschaling kan gevolgen 
hebben voor de manier waarop Eemnes haar milieutaken uitvoert.

In april 2011 sloten de VNG en het Rijk een (voorlopig) bestuursakkoord. Dit 
akkoord heeft invloed op de toekomstige opgaven van Eemnes. Zo vermeldt 
het akkoord het volgende over de rol van de gemeente als medeoverheid: 
de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties komt met een 
aantal maatregelen, waaronder een voorstel om de Wgr te wijzigen om de 
(werking van) publiekrechtelijke samenwerking te verbeteren. Gemeenten 
kiezen waar mogelijk voor publiekrechtelijke samenwerking boven privaat-
rechtelijke.

Ook leidt het bestuursakkoord tot meer beleidsvrijheid voor gemeenten in de 
realisatie van hun opgaven. Het akkoord spreekt in dat verband ook van maat-
werk op decentraal niveau. Hiermee wordt bedoeld dat de lokale overheid 
haar kerntaken behoort uit te voeren, maar dat de uitvoering daarvan aan de 
gemeente zelf is. Zo kunnen gemeenten di� erentiëren in taken en onderling 
samenwerken om opgaven te realiseren.
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Met deze twee maatregelen en de vergroting van de beleidsvrijheid willen de 
VNG en het Rijk de e� ectiviteit, e�  ciëntie of legitimiteit van intergemeente-
lijke samenwerking verbeteren. 

Daarnaast bevat het regeerakkoord Vrijheid en verantwoordelijkheid (VVD en 
CDA, september 2010) diverse maatregelen. Vooral de maatregelen op het 
gebied van decentralisatie van jeugdzorgtaken naar gemeenten en de 
overheveling van de functies dagbesteding en begeleiding vanuit de Alge-
mene wet bijzondere ziektekosten (Awbz) vanaf 2013 hebben consequenties 
voor de meeste gemeenten en naar verwachting ook voor Eemnes.

Het huidige college van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht wil de 
verantwoordelijkheid voor de podiumkunsten overdragen aan gemeenten. 
Gemeenten zijn de juiste bestuurslaag om de maatschappelijke behoefte en 
betekenis op gebied van podiumkunsten te beoordelen. (Coalitieakkoord 
2011-2015 Focus, Vertrouwen en Oplossingsgericht.)

Ten slotte sluiten het kabinet en de waterschappen in 2011 een nieuw 
Bestuursakkoord Water. Naar verwachting richt dat akkoord zich op een meer 
doelmatig en rationeel waterbeheer. Dat kan onder meer inhouden dat 
gemeenten en waterschappen intensiever met elkaar gaan samenwerken in 
de waterketen, waaronder in het rioleringsbeheer. Eemnes ziet dit als een 
opgave en voert hierover in de toekomst gesprekken met het Waterschap 
Vallei en Eem.
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De bestuurskracht van Eemnes 2011

In dit hoofdstuk zullen de verschillende aspecten van de bestuurskracht-
meting aan de orde komen. Bijzonder aan dit onderzoek is het feit dat drie 
gemeenten ineens zijn onderzocht. Drie gemeenten met een eigen karakter 
die echter als een Siamese drieling verbonden zijn door één gemeenschappe-
lijke ambtelijke organisatie. Bij het analyseren van de gemeente en het meten 
van de bestuurskracht is gekozen voor het raamwerk van de verschillende 
rollen die gemeenten kunnen en moeten spelen. De indeling van deze rollen 
is als volgt: 

de gemeente als bestuur. Hierbij gaat het onder meer om de aanwezigheid • 
van een strategische visie, de taakverdeling tussen raad, college en ambte-
lijke organisatie, de bestuurlijke regie en de transparantie 
de gemeente als medeoverheid. De gemeente maakt deel uit van een • 
groter bestuurlijk geheel. Veel gemeentelijke taken en activiteiten worden 
in intergemeentelijk verband uitgevoerd. De strategie van de gemeente 
hierin en de kennis en capaciteit om hieraan goed invulling te geven, zijn 
daarin belangrijke aandachtspunten
de gemeente als dienstverlener. De gemeente is aanbieder en producent • 
van publieke goederen en diensten. Het gaat hierbij niet alleen om de 
fysieke dienstverlening aan het loket en dienstverlening op internet, maar 
ook om de publiek-private samenwerking, de handhaving en het maken en 
uitvoeren van beleid. De kwaliteit van de uitoefening van deze taken staat 
centraal
de gemeente als organisatie. Bij deze rol wordt de gemeente als organisato-• 
rische eenheid beoordeeld. Het personeelsbeleid van de organisatie, de 
ICT-voorzieningen, de e� ectiviteit en de cultuur van de organisatie zijn 
aspecten die hier naar voren komen.

Bijzondere samenwerking, bijzondere bestuurskrachtmeting
In deze indeling van rollen vervult de gemeenschappelijke ambtelijke 
organisatie in hoge mate de rollen van dienstverlener en organisatie. 
De resultaten van deze metingen komen dan ook voor alle drie de gemeenten 
van de BEL in hoge mate overeen. Dit laatste heeft consequenties voor de 
perceptie van de resultaten van dit onderzoek. Hoewel het om de meting van 
de bestuurskracht van drie gemeenten gaat, kan het onderzoek ook worden 
gezien als een onderzoek naar het presteren van vier organisaties: de drie 
gemeenten én hun gemeenschappelijke ambtelijke organisatie, de BEL 
Combinatie. Er is in de beschrijving van de resultaten gekozen voor de insteek 
dat dit een bestuurskrachtmeting van een gemeente betreft in de weten-
schap dat met name in de rollen dienstverlener en organisatie de BEL 
Combinatie voor drie gemeenten hieraan belangrijke uitvoering geeft. 

Legenda
De aspecten zullen een voor een de revue passeren en elk aspect zal worden 
voorafgegaan door een korte samenvatting van de resultaten in tabelvorm. 
Met een kleurcode is aangegeven of de situatie die is aangetro� en voldoet 

 2
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aan de norm, waarbij de volgende normering is gehanteerd: 
groen: de geconstateerde situatie voldoet aan de norm• 
oranje: de geconstateerde situatie voldoet nagenoeg aan de norm; • 
er zijn aandachtspunten
rood: de geconstateerde situatie voldoet (nog) niet aan de norm; • 
er zijn gebreken geconstateerd
geen: geen beoordeling mogelijk.• 

Hoe zat het ook al weer in 2005? 
Tevens is – voor zover mogelijk – een vergelijking gemaakt met een eerdere 
kwaliteitsmeting in 2005. Deze kwaliteitsmeting is indertijd uitgevoerd door 
een gezamenlijke projectgroep van de gemeente Eemnes en de provincie 
Utrecht. Door te vergelijken wordt aangegeven of en hoe de bestuurskracht 
van Eemnes gedurende de afgelopen periode is gewijzigd. In de genoemde 
samenvatting in tabelvorm is in voorkomend met pijlen aangegeven hoe de 
situatie zich sinds 2005 heeft ontwikkeld: 

pijl wijst naar boven: de geconstateerde situatie heeft zich duidelijk • 
verbeterd sinds 2005
pijl horizontaal: de geconstateerde situatie heeft zich niet duidelijk verbe-• 
terd noch verslechterd sinds 2005
pijl naar beneden: de geconstateerde situatie heeft zich duidelijk verslech-• 
terd sinds 2005.

Hierna worden de resultaten van het bestuurskrachtonderzoek, gerangschikt 
per rol, in deze volgorde weergegeven: 
2.1  Eemnes als bestuur
2.2 Eemnes als medeoverheid
2.3 Eemnes als dienstverlener
2.4 Eemnes als organisatie

 2.1 Eemnes als bestuur 
In de rol die Eemnes als bestuur vervult, komen in deze bestuurskrachtmeting 
de volgende aspecten aan de orde: 

aanwezigheid strategische langetermijnvisie• 
heldere taakverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie• 
bestuurlijke regie• 
interactiviteit, betrekken maatschappelijk middenveld en burgers• 
transparantie.• 

Om een vergelijking met de kwaliteitsmeting in 2005 te maken volgt hierna 
een korte samenvatting van de resultaten uit 2005. 

 2.1.1 Resultaten in 2005 schetsen een weinig positief beeld van bestuur 
  Eemnes

De kwaliteitsmeting concludeert dat de gemeente in haar rol van bestuur 
voldoende toegankelijk is, een goede informatievoorziening heeft en redelijk 
zicht heeft op de behoeften van haar inwoners. Wel is de gemeente te typeren 
als reactief. 
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De kwaliteit van de democratische besluitvorming van Eemnes is volgens de 
kwaliteitsmeting onvoldoende. Op het terrein van het betrekken van inwo-
ners bij beleidsontwikkeling en planvorming blijkt uit de meting dat de 
gemeente zoekende is naar de wijze waarop interactieve besluitvorming kan 
worden vormgegeven. 

Ten slotte concludeert de kwaliteitsmeting dat de weerbaarheid van de 
gemeente onvoldoende was. Dat blijkt uit een laag vertrouwen van inwoners 
in het gemeentebestuur, een raad die makkelijk te beïnvloeden is en een 
gebrek aan eenduidigheid in de besluitvorming.

 2.1.2 Eemnes scoort voldoende op het aspect strategische langetermijnvisie 
Eemnes is op het aspect strategische langetermijnvisie beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor 
zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwali-
teitsmeting in 2005. 
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over een strategische visie 

2 De strategische langetermijnvisie is niet volledig 

vertaald naar concrete doelstellingen. Er vindt geen 

vertaling plaats naar personele inzet

3 Eemnes voert concrete activiteiten uit om de strategische 

visie bekend te maken bij – in ieder geval – de direct 

betrokken medewerkers 

4 Wat in 2010 en begin 2011 aan de orde is geweest in 

de raad en het college wordt door de ambtelijke 

organisatie uitgewerkt in de programmabegroting en 

dienstverleningsovereenkomsten. De programma-

begroting wordt door het college en de beleidsregie 

getoetst aan de strategische visie



Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect strategische langetermijnvisie.

 1 Eemnes beschikt over een strategische visie
 Beoordeelde norm De gemeente beschikt over een strategische visie. 

 Bevindingen Eemnes heeft in 2000 een langetermijnvisie op Eemnes in 2020 vastge-
legd in Eemnes: een eigentijdse gemeente met karakter (een visie op de 
toekomst). Drie jaren later heeft Eemnes een structuurvisie opgesteld, 
waarin een langetermijnvisie op het Eemnes van 2015 in ruimtelijk 
opzicht is opgenomen. Dit plan draagt de titel Ontwerp Structuurplan 
Eemnes 2015. Behoud door ontwikkeling. Het structuurplan is in 2007 voor 
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wat betreft het onderwerp wonen verder uitgewerkt in Zorg voor wonen. 
Woonvisie 2007. In 2008 heeft Eemnes een langetermijnvisie op Eemnes 
in 2030 ontwikkeld. Deze visie is beschreven in Behoud met ruimte voor 
dynamiek. Toekomstvisie Eemnes 2030. 

  In de beleving van het college beschikt Eemnes over een strategische 
visie. Hierbij geeft het college als voorbeeld de recente herijking van de 
structuurvisie (die loopt tot 2015, met een doorkijk naar 2030) en de 
toekomstvisie (die loopt tot 2030). De herijking van de toekomstvisie 
staat op de agenda van het college voor 2012. 

 Conclusie Eemnes beschikt over een strategische visie. De situatie is een duidelijke 
verbetering ten opzichte van 2005. 

 2 De strategische visie is niet volledig vertaald naar concrete 
  doelstellingen en is niet vertaald naar personele inzet
 Beoordeelde norm Strategische visie werkt door in concrete doelstellingen en personele 

inzet. 

 Bevindingen Het Ontwerp Structuurplan Eemnes 2015 bevat een uitvoeringsprogram-
ma. Hierin zijn de verschillende projecten van het structuurplan nader 
uitgewerkt. Volgens het plan gaat het om een eerste aanzet voor de 
verdere uitwerking van de projecten. De onderliggende doelstellingen 
zijn weinig concreet beschreven en niet vertaald in personele inzet.

  De doelen van de toekomstvisie Eemnes 2020 zijn vertaald in een aantal 
doelstellingen. Deze doelstellingen zijn vervolgens meer concreet 
ingevuld in het hoofdstuk Nadere invulling en keuzen. Een voorbeeld is: 
in de komende periode van 20 jaar moeten wij rekening houden met een 
bevolkingsgroei van 1.000 tot 2.000 huishoudens, waardoor een ruimere 
en meer gedi� erentieerde vraag ontstaat en tevens een breder aanbod 
van voorzieningen mogelijk wordt. De toekomstvisie is niet verder 
uitgewerkt in personele inzet.

  Het college geeft aan dat Eemnes haar toekomstvisie vertaalt naar de 
programmabegroting met concrete doelstellingen. In die begroting 
staan ook prestatie-indicatoren die momenteel nog verder worden 
ontwikkeld. De concrete vertaling van strategische documenten naar 
tactische en operationele documenten is volgens het college voor 
verbetering vatbaar. De raad geeft aan dat de doelstellingen niet altijd 
concreet worden gemaakt en dat zij beperkt zicht heeft op de vertaling 
naar personele inzet. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht.
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 Conclusie De strategische langetermijnvisie is niet volledig vertaald naar concrete 
doelstellingen. Er vindt geen vertaling plaats naar personele inzet. 

 3 Eemnes voert concrete activiteiten uit om de strategische visie 
bekend te maken bij – in ieder geval – de direct betrokken 

  medewerkers
 Beoordeelde norm Concrete activiteiten om strategische visie bij alle medewerkers bekend 

te maken. 

 Bevindingen Op twee manieren wordt de strategische visie van Eemnes bekend- 
gemaakt de medewerkers. Dat gebeurt door middel van portefeuille-
overleggen tussen de wethouders, beleidsregisseurs en de medewerkers 
van de BEL Combinatie en door de vertaling van strategie naar bestuurs-
opdrachten die door de BEL Combinatie worden uitgevoerd. 

  Het college is van mening dat zij voldoende concrete activiteiten 
uitvoert om de strategische visie bekend te maken bij alle relevante 
medewerkers. Dat zijn vooral managers, teamleiders en beleidsmede-
werkers van de BEL Combinatie. Het college geeft verder aan dat Eemnes 
te maken heeft met de BEL Combinatie, waarbij zij de directeur van de 
BEL Combinatie in eerste instantie verantwoordelijk acht voor het 
bekendmaken van onderwerpen bij de medewerkers. 

  De raad heeft een minder uitgesproken beeld en is er niet van overtuigd 
dat alle medewerkers bekend zijn met de visie. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht.

 Conclusie Eemnes voert concrete activiteiten uit om de strategische visie bekend te 
maken bij – in ieder geval - de direct betrokken medewerkers. 

 4 Wat in 2010 en begin 2011  aan de orde is geweest in de raad en 
het college wordt door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in 
de programmabegroting en dienstverleningsovereenkomsten. 
De programmabegroting wordt door het college en de beleidsregie 
getoetst aan de strategische visie

 Beoordeelde norm Wat in 2010 en begin 2011 aan de orde is geweest in de raad en het 
college wordt uitgewerkt door de ambtelijke organisatie en is een 
uitwerking van de strategische visie en/of de programmabegroting.

 Bevindingen  Zowel de raad als het college als de beleidsregisseurs zijn van mening 
dat de uitwerking van raads- en collegebesluiten uit 2010 en begin 2011 
door de ambtelijke organisatie wordt gerelateerd aan de toekomstvisie 
en/of de programmabegroting. De programmabegroting is een uitwer-
king van het coalitieprogramma en bij de totstandkoming van het 
coalitieakkoord heeft het college van de beleidsregisseurs een over-
drachtsdossier ontvangen waar de doelen uit de toekomstvisie deel van 
uitmaakten. Het college zorgt ervoor dat bestuursopdrachten worden 
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getoetst aan de strategische visie en geeft aan dat de raad het college 
daarin ook scherp houdt. 

  De ambtelijke uitwerking vindt plaats in de programmabegroting en in 
de dienstverleningsovereenkomst (DVO) tussen Eemnes en de BEL 
Combinatie. De visie is bij de ontwikkeling van het coalitieakkoord als 
kader gebruikt. 

  De ambtelijke organisatie ofwel de BEL Combinatie werkt aan de hand 
van een jaarlijks vastgestelde DVO die wordt ontwikkeld in opdracht van 
het college door de gemeentesecretaris en de directeur van de BEL 
Combinatie. De DVO’s voor de jaren 2009, 2010 en 2011 bevatten 
afspraken tussen Eemnes en de BEL Combinatie over onder meer het 
uitwerken van de programmabegroting. 

  Eemnes heeft sinds 2005 een ontwikkeling doorgemaakt met de 
programmabegroting, in hoofdzaak te relateren aan de komst van de 
nieuwe portefeuillehouder Financiën in 2005. In het verleden was de 
programmabegroting meer een kwantitatief document en veel minder 
een kwalitatief stuk. Het college houdt nu vast aan het principe: eerst 
inhoudelijk beleid en daarna de cijfers.

 Conclusie Wat in 2010 en begin 2011 aan de orde is geweest in de raad en het 
college wordt door de ambtelijke organisatie uitgewerkt in de program-
mabegroting en DVO’s. De programmabegroting wordt door het college 
en de beleidsregie getoetst aan de strategische visie. De situatie is een 
duidelijke verbetering ten opzichte van 2005. 

 
 2.1.3 Eemnes scoort zeer goed op het aspect heldere taakverdeling tussen    
  raad, college en ambtelijke organisatie

Eemnes is op het aspect heldere taakverdeling tussen raad, college en 
ambtelijke organisatie beoordeeld en scoort daarbij als weergegeven in 
onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – de ontwikke-
ling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Als besturingsmodel gebruikt Eemnes de Gemeentewet, 

de Wet dualisering en de Gemeenteschappelijke 

regeling werkorganisatie BEL-gemeenten. Laatst-

genoemde is vastgesteld door de raad 

2 Eemnes wordt bestuurd en gemanaged conform 

vastgesteld besturingsmodel

3 Door het college voorbereide voorstellen leiden 

vaak tot besluitvorming in de raad
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Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect heldere taakverdeling tussen raad, college en 
ambtelijke organisatie.

 1 Eemnes gebruikt de Gemeentewet, de Wet dualisering en de 
  GR Werkorganisatie BEL-gemeenten als besturingsmodel
 Beoordeelde norm Er is een besturingsmodel vastgesteld waarin de taakverdeling tussen 

raad, college en ambtelijke organisatie is beschreven. 

 Bevindingen  De taakverdeling tussen raad en college is vastgelegd in de Gemeente-
wet. De burgemeester en de gri�  er spelen een belangrijke rol bij de 
besturing conform de Gemeentewet, de Wet dualisering en de Remeen-
schappelijke Regeling. In de Gemeentewet is de inrichting van het 
bestuur van gemeenten geregeld, de samenstelling en bevoegdheden 
van de gemeentelijke bestuursorganen, hun onderlinge verhouding en 
de verhouding tot het Rijk en de provincies. Sinds de invoering van het 
dualisme in 2002 zijn de rolverhoudingen veranderd.

  In januari 2006 heeft het college een intentieovereenkomst ondertekend 
waarin een plan van aanpak BEL-samenwerking is opgenomen. Een 
beschrijving van de besturings� loso� e en de basiscon� guratie is 
onderdeel van deze intentieovereenkomst. Op 6 februari 2007 onderte-
kende de gemeente de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie 
gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Deze gemeenschappelijke 
regeling bevat een beschrijving van het besturingsmodel van de BEL 
Combinatie. Deze regeling is vastgesteld in de raad. 

  Deze gemeenschappelijke regeling beschrijft de rolverdeling tussen het 
college, de raad en de BEL Combinatie. De raad geeft aan dat de � nan-
ciële P&C-cyclus ook als besturingsinstrument wordt gebruikt, omdat de 
raad daarmee het college aanstuurt dan wel mandateert.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht.

 Conclusie Eemnes gebruikt de Gemeentewet, de Wet dualisering en de GR Werkor-
ganisatie BEL-gemeenten als besturingsmodel. Laatstgenoemde is 
vastgesteld in de raad. 

 2 Eemnes wordt bestuurd en gemanaged conform vastgesteld 
  besturingsmodel
 Beoordeelde norm Gemeente wordt bestuurd en gemanaged conform vastgesteld bestu-

ringsmodel.
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 Bevindingen Zowel college als raad zijn unaniem van mening dat de besturing van de 
gemeente conform het besturingsmodel plaatsvindt. De raadsleden 
geven aan elkaar ook aan te spreken als zaken niet conform het (de) 
model(len) verlopen. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. 

 Conclusie Eemnes wordt bestuurd en gemanaged conform vastgesteld besturings-
model.

 3 Door het college voorbereide voorstellen leiden vaak tot 
besluitvorming in de raad

 Beoordeelde norm Door het college voorbereide voorstellen leiden tot besluitvorming in de 
raad. 

 Bevindingen Het college en de raad zijn van mening dat door het college voorbereide 
voorstellen vaak leiden tot besluitvorming in de raad. Uit documenten-
onderzoek is gebleken dat het college verschillende voorstellen heeft 
voorbereid en ter besluitvorming aan de raad heeft aangeboden. Enkele 
voorbeelden van collegevoorstellen waarover de raad heeft besloten, 
zijn:

Startdocument ruimtelijk visie Zuidbuurt (juni 2008)• 
Regionalisering brandweer (juni 2008)• 
Milieubeleidsplan 2008-2012 (juni 2008)• 
Wmo-beleidsplan 2008-2012 (juni 2008)• 
Extra budget BEL Combinatie (maart 2009)• 
Wijziging verordening starterleningen (maart 2009)• 
Nota Strategische Samenwerking•  (april 2011)
Nota Burgerparticipatie•  (april 2011). 

  In Eemnes worden collegevoorstellen eerst in een raadscommissie 
besproken. Daarin wordt bepaald of het voorstel wel of niet ‘rijp is voor 
besluitvorming in de plenaire raadsvergadering’. Het overgrote deel van 
de collegevoorstellen wordt doorgeleid naar de raad voor besluitvor-
ming, waarbij de raad al dan niet gebruikmaakt van moties of amende-
menten.

  In de kwaliteitsmeting van 2005 is aangegeven dat de kwaliteit van de 
democratische besluitvorming voor verbetering vatbaar is. Hoewel dit 
speci� eke onderwerp toentertijd niet expliciet is onderzocht, is op dit 
moment weinig aan te merken op de democratische besluitvorming. De 
situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2005. 

 Conclusie Door het college voorbereide voorstellen leiden in de regel tot besluit-
vorming in de raad. De situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte 
van 2005. 
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 2.1.4 Eemnes scoort voldoende op het aspect bestuurlijke regie
Eemnes is op het aspect bestuurlijke regie beoordeeld en scoort daarbij als 
weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover 
mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteits-
meting in 2005. 
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Het Gemeentebestuur van Eemnes heeft concrete doel-

stellingen vastgesteld voor geformuleerde opgaven

2 Gemeentebestuur van Eemnes ziet actief toe op realisatie

3 Bestuursorganen hebben inzicht in de vastgestelde 

planning, maar Eemnes heeft formeel geen mogelijkheden 

om de planning door te zetten

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect bestuurlijke regie.

 1 Het Gemeentebestuur van Eemnes heeft concrete doelstellingen 
vastgesteld voor geformuleerde opgaven

 Beoordeelde norm Gemeentebestuur heeft concrete doelstellingen vastgesteld voor 
geformuleerde opgaven.

 Bevindingen Zowel voor de raadsperiode 2006-2010 als 2010-2014 heeft het college 
een collegeprogramma op- en vastgesteld. In de periode 2006-2010 
heeft de raad ook een raadsprogramma vastgesteld. In 2009 kwam het 
college vroegtijdig ten einde en is er een nieuw gemeentebestuur 
samengesteld. Dit nieuwe college heeft in december 2009 een aantal 
coalitieafspraken vastgelegd.

  In deze collegeprogramma’s, raadsprogramma en coalitieafspraken zijn 
de, volgens het bestuur, belangrijkste opgaven uiteengezet en doelstel-
lingen voor het realiseren van die opgaven beschreven. In het Coalitie-
akkoord 2006-2010 beschrijft het college een aantal verschillende 
doelstellingen SMART, maar een aantal blijft relatief vaag, zoals:

invulling oorspronkelijke locatie van het Wozoco in de Noordbuurt• 
doorsteek Wakkerendijk• 
planning Structuurplan en Woonvisie plannen.• 

  Het Collegeprogramma 2010-2014 heeft volgens het college het karakter 
van een uitvoeringsprogramma. In het uitvoeringsprogramma is een 
start gemaakt met het transparant maken van de activiteiten van 
Eemnes. In de programmabegroting zal dit verder doorontwikkeld 
worden waarbij tevens de relatie wordt gelegd met de doelstellingen 
van de gemeente. 
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  Daarmee ontstaat de trits: Doelstelling  Activiteit  Indicator. De 
Kadernota 2011 voegt daaraan toe dat het college een aantal begrotings-
regels hanteert, waaronder het oppakken van het SMART maken van de 
programmabegroting. De Programmabegroting 2011 bevat elf program-
ma’s die overeenkomen met programma’s uit het Collegeprogramma 
2010-2014. Per programma is onder Wat willen we bereiken? beschreven 
wat de concrete doelstellingen van Eemnes zijn. Elke doelstelling is op 
een SMART-wijze uitgewerkt in activiteiten en indicatoren. 

  Zowel het college als de raad is van mening dat opgaven worden 
vertaald naar concrete doelstellingen. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. 

 Conclusie Het gemeentebestuur Eemnes heeft concrete doelstellingen vastgesteld 
voor geformuleerde opgaven. 

 2 Gemeentebestuur Eemnes ziet actief toe op realisatie
 Beoordeelde norm Het gemeentebestuur ziet actief toe op de realisatie.

 Bevindingen Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college jaarlijks verant-
woording af aan de raad over de mate waarin de doelstellingen uit de 
programmabegroting zijn gerealiseerd. 

  De gemeentesecretaris voert namens het college overleg met het 
managementteam van de BEL Combinatie. Deze overleggen dragen de 
naam Gemeenschappelijk MT. In deze overleggen wordt onder meer 
gesproken over de realisatie van de doelstellingen van het college, zoals 
deze zijn verwoord in de DVO, het collegeprogramma, de kadernota, de 
jaarrekening en soortgelijke (sturings)documenten. Ook bespreekt het 
Gemeenschappelijke MT kwartaalrapportages c.q. periodieke manage-
mentrapportages.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. 

 Conclusie Het gemeentebestuur van Eemnes ziet actief toe op realisatie.

 3 Bestuursorganen hebben inzicht in de vastgestelde planning, 
  maar Eemnes heeft formeel geen mogelijkheden om de planning 

door te zetten
 Beoordeelde norm Sprake van doorzetten conform de door bestuursorganen vastgestelde 

planning.

 Bevindingen De bestuursorganen van Eemnes zijn de gemeenteraad en het college. 
De raad stelt de kaders voor het beleid en controleert het college. Het 
college legt verantwoording af aan de eigen raad. De besturing van de 
Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie verloopt via de bestuurs-
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organen ‘algemeen en dagelijks bestuur van de BEL Combinatie’. Deze 
bestuursorganen zijn ‘eigenaar’ van de BEL Combinatie. Eemnes heeft 
middels een mandaatregeling de directeur van de BEL Combinatie 
volmacht verleend om namens Eemnes diverse besluiten te nemen. 
In hoofdstuk 1 van dit rapport wordt een toelichting gegeven op deze 
bestuursorganen van Eemnes en de BEL Combinatie.

  Jaarlijks sluiten Blaricum, Eemnes en Laren een DVO af met de BEL 
Combinatie. De DVO’s zijn het sluitstuk van de reguliere planningssyste-
matiek van Blaricum, Eemnes en Laren. De kaders voor de DVO’s worden 
jaarlijks vastgelegd in een ‘kadernota’. De kadernota wordt voorbereid 
door de gemeentesecretaris en de directeur van de BEL Combinatie en 
wordt vastgesteld door colleges van de gemeenten en het dagelijks 
bestuur van de BEL Combinatie. De drie gemeenteraden stellen de 
kadernota vast. 

  De BEL Combinatie rapporteert per kwartaal aan de bestuursorganen 
van de BEL Combinatie en de bestuursorganen van Eemnes over de 
realisatie van de DVO. De gemeentesecretaris bespreekt elk kwartaal de 
stand van zaken van de DVO (focus op uren en planning) in het Gemeen-
schappelijk MT van de BEL Combinatie. 

  Er wordt gerapporteerd over en er zijn overleggen waarin de planning 
wordt besproken. Formeel gezien blijft het bij deze overleggen en heeft 
Eemnes geen mogelijkheden om de planning door te zetten. In de 
Gemeenschappelijke Regeling werkorganisatie gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren zijn hierover geen afspraken vastgelegd. Ook de 
jaarlijkse DVO bevat geen doorzettingsmogelijkheden voor Eemnes 
richting de BEL Combinatie. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Bestuursorganen hebben inzicht in de vastgestelde planning, maar 
Eemnes heeft formeel geen mogelijkheden om de planning door te 
zetten.
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 2.1.5 Eemnes scoort voldoende op het aspect interactie met en het betrekken   
  van het maatschappelijk middenveld en burgers

Eemnes is op het aspect interactie met en het betrekken van het maatschap-
pelijk middenveld en burgers beoordeeld en scoort daarbij als weergegeven 
in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – de 
ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes heeft uitgesproken om maatschappelijke 

groeperingen vroegtijdig te betrekken in het beleids-

proces, maar organiseert het niet structureel 



2 Bij beleidsvorming overlegt Eemnes met betrokken 

maatschappelijke groeperingen, maar nog onvoldoende 

structureel



In april 2011 heeft de raad Eemnes de Nota Burgerparticipatie vastgesteld. 
Volgens deze nota is het gewenst om burgerparticipatie structureel en 
duurzaam onderdeel te maken van het gemeentelijk beleidsproces. Niet 
alleen individuele burgers, maar ook andere participanten vormen de 
doelgroep van deze nota. Deelnemers kunnen zijn: individuele belangstellen-
den, georganiseerde belangstellenden, wijk- en buurtcomités, ondernemers, 
bedrijfs- en maatschappelijke organisaties en instellingen, en door het college 
of de raad ingestelde adviesorganen.

Eemnes stelt de mate van invloed van participanten in het beleidsproces voor 
als een participatieladder. Het gaat dan niet alleen om de beleidsfase waarin 
burgers worden betrokken, maar ook om de verantwoordelijkheid die burgers 
krijgen of, anders gezegd, om de rol die zij spelen of kunnen spelen. De ladder 
zorgt ervoor dat Eemnes, afhankelijk van de mate van betrokkenheid, op het 
juiste moment in het beleidsproces met maatschappelijke groeperingen 
overlegt.

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect interactie met en het betrekken van het 
maatschappelijk middenveld en burgers.

 1 Eemnes heeft uitgesproken om maatschappelijke groeperingen 
vroegtijdig te betrekken in het beleidsproces, maar organiseert het 
niet structureel 

 Beoordeelde norm Vroegtijdig in beleidsproces overleg met maatschappelijke groeperin-
gen. 

 Bevindingen Met haar recente Nota Burgerparticipatie geeft Eemnes aan hoe zij vorm 
wil geven aan vroegtijdig overleg met maatschappelijke groeperingen. 
In de beleving van het maatschappelijk middenveld wil Eemnes niet 
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altijd in overleg treden met hen. Zij geven aan wisselende ervaringen te 
hebben. Met betrekking tot bepaalde dossiers – met name op het gebied 
van ruimtelijke ordening – treedt Eemnes vroegtijdig in overleg, maar 
dat is nog niet altijd de regel. De raad geeft aan dat het zeker de intentie 
van Eemnes is om maatschappelijke partners en burgers, afhankelijk van 
de mate van betrokkenheid, vroegtijdig te betrekken in het beleidspro-
ces en geeft aan dat zij het college daarop aanspreekt. 

  In 2005 is tijdens de kwaliteitsmeting geconcludeerd dat Eemnes de 
inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming betrekt, maar nog 
zoekende was naar de wijze waarop interactieve beleidsvorming kon 
worden vormgegeven. 

  Omdat de nota zeer recent is vastgesteld, moet nog blijken hoe de nota 
in de praktijk wordt uitgevoerd. 

 Conclusie Eemnes heeft uitgesproken om maatschappelijke groeperingen vroeg-
tijdig te betrekken in het beleidsproces, maar organiseert het niet 
structureel.

 2 Bij beleidsvorming overlegt Eemnes met betrokken maatschappe-
lijke groeperingen, maar nog onvoldoende structureel

 Beoordeelde norm Bij beleidsvorming wordt overlegd met betrokken maatschappelijke 
groeperingen. 

 Bevindingen Eemnes geeft in de Nota Burgerparticipatie aan met betrokken maat-
schappelijke groeperingen te overleggen, wanneer: 

met het onderwerp grote belangen van burgers zijn gemoeid • 
het onderwerp maatschappelijk gevoelig ligt• 
het onderwerp zich in de directe leefomgeving van burgers afspeelt• 
het onderwerp niet (wettelijk) is dichtgetimmerd, maar ruimte laat • 
voor creativiteit van participanten.

  Een deel van het maatschappelijk middenveld geeft aan dat het initiatief 
om met maatschappelijke groeperingen in gesprek te gaan niet altijd 
geïnitieerd wordt vanuit Eemnes, maar op aandringen vanuit het 
maatschappelijk middenveld plaatsvindt. Zij geven aan te worden 
uitgenodigd voor een expertmeeting, maar dat de gemeente in een (te) 
laat stadium om input vraagt. De overall beleving is dat de gemeente 
hen betrekt op ad-hocbasis. In de beleving van het maatschappelijk 
middenveld heeft de gemeente de structurele lijn nog niet te pakken. 

  In 2005 is tijdens de kwaliteitsmeting geconcludeerd dat Eemnes de 
inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming betrekt, maar nog 
zoekende was naar de wijze waarop interactieve beleidsvorming kon worden 
vormgegeven. De wijze waarop is weliswaar verbeterd, maar qua structuur 
heeft Eemnes sinds 2005 nauwelijks een ontwikkeling doorgemaakt.
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 Conclusie Bij beleidsvorming overlegt Eemnes onvoldoende structureel met 
betrokken maatschappelijke groeperingen. Sinds 2005 is hierin nauwe-
lijks een verbetering opgetreden. 

 2.1.6 Eemnes scoort goed op het aspect transparant
Eemnes is op het aspect transparantie beoordeeld en scoort daarbij als 
weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover 
mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteits-
meting in 2005.
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Er is een langetermijnvisie aanwezig, inclusief vertaling 

in concrete doelstellingen, personele inzet en overige 

in te zetten middelen

eerder beoordeeld

2 Eemnes monitort en evalueert regelmatig de in 

de programmabegroting en visies geformuleerde 

doelstellingen

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect transparantie.

 1 Er is een langetermijnvisie aanwezig, inclusief vertaling in concrete 
doelstellingen, personele inzet en overige in te zetten middelen

 Beoordeelde norm Er is een langetermijnvisie aanwezig, inclusief vertaling in concrete 
doelstellingen, personele inzet en overige in te zetten middelen.

 Bevindingen Dit aspect is reeds beoordeeld bij de normen Gemeente beschikt over 
strategische visie en Strategische visie werkt door in concrete doelstellingen 
en personele inzet. 

 Conclusie Deze norm is reeds eerder beoordeeld.

 2 Eemnes monitort en evalueert regelmatig de in de programma-
begroting en visies geformuleerde doelstellingen

 Beoordeelde norm De in de programmabegroting en (deel)visies geformuleerde doelstellin-
gen worden met regelmaat gemonitord en geëvalueerd.

 Bevindingen De raad geeft aan dat zij op basis van de voorjaarsnota, de herfstnota, de 
programmabegroting, de kadernota, de jaarrekening en het jaarverslag 
en de kwartaalrapportages van de BEL Combinatie goed kan monitoren. 
Uit de gesprekken met de beleidsregisseurs en het college blijkt dat 
evaluaties plaatsvinden in de cyclus van beleidsontwikkeling. De 
ontwikkeling van nieuw beleid vindt plaats nadat het oude beleid is 
geëvalueerd. 
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  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. 

 Conclusie Eemnes monitort en evalueert regelmatig de in de programmabegroting 
en visies geformuleerde doelstellingen.

 2.2 Eemnes als medeoverheid
In de rol die Eemnes als medeoverheid vervult, komen in deze bestuurskracht-
meting de volgende aspecten aan de orde: 

strategie en inzet ten aanzien van intergemeentelijke samenwerking• 
volwaardig partner naar andere overheden.• 

Om een vergelijking met de kwaliteitsmeting in 2005 te maken, volgt hierna 
een korte samenvatting van de resultaten uit 2005. 

 2.2.1 Resultaten uit 2005 geven wisselend beeld van samenwerkend Eemnes
In de rol van medeoverheid blijkt uit de kwaliteitsmeting dat veel verschil-
lende samenwerkingsrelaties gericht zijn op uitvoerende taken. Ook wordt 
duidelijk dat de samenwerking op sociale zaken goed gaat. De meningen 
lopen uiteen over de samenwerking in de milieudienst, waarbij de meting 
aangeeft dat de provinciegrens in sommige gevallen belemmerend werkt. De 
inbreng van Eemnes is in samenwerkingsverbanden niet goed, maar ook niet 
slecht. De meting stelt de vraag of de huidige wijze van samenwerken 
voldoende waarborg biedt om antwoord te hebben op toekomstige opgaven.

De kwaliteitsmeting uit 2005 verwacht dat de kwetsbaarheid van Eemnes zal 
toenemen door de beperkte beleidsontwikkeling in gewest- en BEL-verband. 
Daarbij verwijst de meting naar de verdere decentralisatie van rijkstaken. Ook 
geeft de meting aan dat Eemnes geen sterke positie heeft ten opzichte van 
andere bestuurslagen en partners. 

Eemnes heeft, zo blijkt uit de meting, geen visie op samenwerkingsverban-
den, maar tegelijkertijd neemt zij ook deel aan veel verschillende samenwer-
kingsverbanden. De drie BEL-gemeenten hebben niet dezelfde eindperspec-
tieven voor de onderlinge samenwerking. Zo zijn de twee Noord-Hollandse 
partners voorstanders van een meer intensieve samenwerking dan Eemnes.

 2.2.2 Eemnes scoort ruim voldopende op het aspect strategie en inzet ten    
  aanzien van  intergemeentelijke samenwerking

Eemnes is op het aspect strategie en inzet ten aanzien van intergemeentelijke 
samenwerking beoordeeld en scoort daarbij als weergegeven in onderstaan-
de tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – de ontwikkeling van 
Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.
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Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over een bestuurlijk vastgestelde 

strategie met betrekking tot samenwerking


2 Het is niet vast te stellen of deze visie voor alle samen-

werkingsrelaties het uitgangspunt vormt, omdat de nota 

pas onlangs is vastgesteld door de raad

niet te beoordelen

3 Lokale opgaven die Eemnes niet zelf kan oppakken, reali-

seert zij door samenwerking in BEL- en regionaal verband


4 Eemnes werkt transparant en e� ectief samen en neemt 

indien nodig haar regierol


5 Eemnes hanteert heldere doelen voor e� ectiviteit van 

samenwerkingsrelaties 


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect strategie en inzet ten aanzien van inter-
gemeentelijke samenwerking.

 
 1 Eemnes beschikt over een bestuurlijk vastgestelde strategie met 

betrekking tot samenwerking
 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over bestuurlijk vastgestelde strategie met betrek-

king tot keuze van onderwerpen en partners. 

 Bevindingen De raad heeft in april 2011 de Nota Strategische Samenwerking vastge-
steld. Eemnes beschikt op dit moment over een bestuurlijk vastgestelde 
visie/strategie met betrekking tot samenwerking. Deze strategie moet 
helpen bij het kiezen van onderwerpen en partners voor intergemeente-
lijke samenwerking. De strategie bevat echter geen geëxpliciteerde 
keuzes met betrekking tot onderwerpen en partners voor intergemeen-
telijke samenwerking. Uit de kwaliteitsdebatten blijkt dat de keuzes van 
onderwerpen en partners vooral pragmatisch plaatsvinden. 

  In 2005 beschikte Eemnes niet over een strategie voor samenwerkings-
relaties. 

 Conclusie Eemnes beschikt over een bestuurlijk vastgestelde strategie met 
betrekking tot samenwerking. De situatie is een duidelijke verbetering 
ten opzichte van 2005. 
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 2 Het is niet vast te stellen of deze visie voor alle samenwerkings- 
  relaties het uitgangspunt vormt, omdat de nota pas onlangs is 

vastgesteld door de raad
 Beoordeelde norm Strategie is voor alle samenwerkingsrelaties uitgangspunt. 

 Bevindingen De vastgestelde strategische visie moet Eemnes ruimte bieden om 
samenwerkingsmogelijkheden vooraf te toetsen. Omdat de raad de 
Nota Strategische Samenwerking pas in april 2011 heeft vastgesteld, valt 
op het moment van deze meting nog niet vast te stellen of deze strategie 
voor alle samenwerkingsrelaties het uitgangspunt vormt.

 Conclusie Deze norm is op dit moment niet te beoordelen.

 3 Lokale opgaven die Eemnes niet zelf kan oppakken, realiseert zij 
door samenwerking in BEL- en regionaal verband

 Beoordeelde norm Lokale opgaven die niet zelf opgepakt kunnen worden, realiseren door 
regionale samenwerking. 

 Bevindingen Het opgavenpro� el in dit rapport beschrijft welke opgaven Eemnes 
zichzelf heeft gesteld en welke opgaven door provincie, Rijk en/of de 
regio worden opgelegd. Hieruit blijkt dat Eemnes diverse van haar eigen 
opgaven in samenwerking met andere gemeenten oppakt. Voorbeelden 
zijn het realiseren van opgaven als de uitvoering van de Wmo, de Wwb 
en de digitalisering van de dienstverlening. Lokale opgaven worden in 
eerste instantie in BEL-verband bekeken en in tweede instantie in 
regionaal verband. Eemnes typeert zichzelf als een pragmatische 
samenwerkingspartner.

  Verschillende medeoverheden geven aan dat Eemnes ten opzichte van 
2005 meer aandacht heeft voor de andere regio’s. Ook bewonderen zij 
het zelfvertrouwen en het zelfbewustzijn waarmee Eemnes die nieuwe 
taken en uitdagingen tegemoet gaat. Eemnes is nu meer overtuigd van 
haar eigen kracht en dat straalt zij uit. 

 Conclusie Lokale opgaven die Eemnes niet zelf kan oppakken, realiseert zij door 
samenwerking in BEL- en regionaal verband. De situatie is een duidelijke 
verbetering ten opzichte van 2005. 

 4 Eemnes werkt transparant en e� ectief samen en neemt indien nodig 
haar regierol

 Beoordeelde norm Transparante en e� ectieve samenwerkingsrelaties, met aandacht voor de 
regierol van de gemeente. 

 Bevindingen Het overzicht van samenwerkingspartners in de paragraaf Verbonden 
partijen in de begroting en de jaarrekening en de Nota Strategische 
Samenwerking zorgen voor transparantie. De e� ectiviteit van de samen-
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werkingsrelaties van Eemnes wordt niet expliciet geëvalueerd. Daaren-
tegen is (de besturing van) het BEL-samenwerkingsmodel in 2010 
geëvalueerd. Uit deze evaluatie blijkt dat zowel Eemnes als Blaricum als 
Laren vindt dat de BEL Combinatie een serieuze vooruitgang betekent 
ten opzichte van de situatie met drie zelfstandige gemeentelijke organi-
saties. Tegelijkertijd concluderen de gemeenten dat het dringend 
gewenst is meer oog te hebben voor het functioneren van het systeem 
en daarin verbeteringen aan te brengen. 

  Over haar regierol is Eemnes van mening dat het vanzelfsprekend en 
belangrijk is om in samenwerking niet alleen te halen maar ook te 
brengen. Volgens de medeoverheden neemt Eemnes haar regierol en 
kijkt zij over de provinciegrenzen als dat nodig is. Medeoverheden geven 
ook aan dat andere gemeenten in de regio (Utrecht) daar hun voordeel 
mee doen. 

 Conclusie Eemnes werkt transparant en e� ectief samen en neemt indien nodig haar 
regierol. De situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2005. 

 5 Eemnes hanteert heldere doelen voor e� ectiviteit van samen- 
  werkingsrelaties
 Beoordeelde norm Gemeente hanteert heldere doelen voor e� ectiviteit van samenwer-

kingsrelaties. 

 Bevindingen In de Nota Strategische Samenwerking benoemt Eemnes heldere doelen 
voor de e� ectiviteit van de samenwerking: 

om kwaliteit en continuïteit te kunnen waarborgen en onnodige • 
kosten te vermijden, is een zekere schaalgrootte nodig in de bedrijfs-
voeringstaken van de gemeente en de uitvoering van beleid
om maatschappelijke opgaven en de ambities van de gemeente • 
doeltre� end te kunnen aanpakken, is het noodzakelijk te kunnen 
opereren op de schaal waarop de betre� ende opgaven zich voordoen, 
of aansluiting te zoeken bij de schaal waarop cruciale ketenpartners 
georganiseerd zijn
voor een optimale ontwikkeling van de regio is het noodzakelijk dat • 
strategische afstemming en samenwerking plaatsvinden met andere 
overheden, instellingen en bedrijfsleven
voor het behouden van de identiteit van Eemnes en de leefbaarheid van • 
de gemeente is het tegelijkertijd belangrijk dat de nabijheid en toegan-
kelijkheid van het lokale bestuur voor de burgers gewaarborgd blijven.

  Het college en de raad bekrachtigen in de enquête dat de doelen helder 
zijn geformuleerd en e� ectieve samenwerking bevorderen.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes hanteert heldere doelen voor e� ectiviteit van samenwerkings-
relaties. 
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 2.2.3 Eemnes scoort goed op het aspect volwaardige partner naar andere    
  overheden

Eemnes is op het aspect volwaardige partner naar andere overheden beoor-
deeld en scoort daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is 
tevens – voor zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds 
de kwaliteitsmeting in 2005.
 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over voldoende kennis om volwaardig 

partner te zijn in samenwerkingsrelaties


2 Eemnes komt actiever en adequater op voor haar eigen 

belangen en de belangen van medeoverheden


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes volwaardige partner naar andere overheden.

 1 Eemnes beschikt over voldoende kennis om volwaardig partner te 
zijn in samenwerkingsrelaties en vervult waar nodig een trekkersrol

 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over voldoende kennis en capaciteit om volwaardig 
partner te zijn in samenwerkingsrelaties en vervult als dat aan de orde is 
een trekkersrol. 

 Bevindingen De medewerkers van de BEL Combinatie vertegenwoordigen Eemnes in 
de gemeenschappelijke en regionale regelingen. Zij geven aan dat zij 
beschikken over voldoende kennis met betrekking tot gestelde doelen 
en beleidsplannen. Ook zijn de verwachtingen helder geformuleerd. Wat 
zij als moeilijkheid ervaren, is dat het werkgebied is opgebouwd uit twee 
regio’s/provincies, waarbinnen verschillend wordt gewerkt en verschil-
lende afspraken worden gemaakt. Ook ervaren zij te weinig ruimte in de 
te besteden tijd om op regionaal niveau een proactieve rol te vervullen. 
De pendant van deze moeilijkheid is er ook: het werken in twee regio’s/
provincies maakt dat de BEL-medewerker beschikt over een groter 
netwerk en de kennis van twee regio’s/provincies. 

  Een deel van het maatschappelijk middenveld geeft aan dat de mede-
werkers van de BEL Combinatie onvoldoende kennis hebben van 
speci� eke dossiers als de Wmo en nieuwe decentraliseerde taken als de 
Jeugdzorg en de Awbz. 

  In de beleving van het college en de raad heeft Eemnes voldoende 
kennis en capaciteit om volwaardig partner te zijn in de samenwerkings-
relaties. Zij geven aan dat Eemnes ten opzichte van 2005 actiever 
deelneemt aan overleggen van de samenwerkingsrelaties en waar nodig 
een trekkersrol vervult. De burgemeester neemt bijvoorbeeld namens 
Eemnes als voorzitter een trekkersrol in binnen diverse samenwerkings-
relaties. Zo is hij voorzitter van het Politiedistrict Eemland-Noord.
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 Conclusie Eemnes beschikt over voldoende kennis om volwaardig partner te zijn in 
samenwerkingsrelaties. De situatie is een duidelijke verbetering ten 
opzichte van 2005. 

 2 Eemnes komt actiever en adequater op voor haar eigen belangen en 
de belangen van medeoverheden

 Beoordeelde norm Gemeente komt actief en adequaat op voor haar belangen naar mede-
overheden.

 Bevindingen Verschillende medeoverheden zijn van mening dat Eemnes ten opzichte 
van 2005 actiever opkomt voor haar eigen belangen en de belangen van 
medeoverheden. Een voorbeeld is de samenwerking rondom economi-
sche opgaven met betrekking tot de Food Valley van de Regio Amers-
foort. Eemnes draagt daaraan bij, ondanks het feit dat Eemnes geen 
direct belang heeft bij deze opgave. Diverse medeoverheden geven aan 
dat Eemnes duidelijke keuzes maakt en daaraan vasthoudt. Zij geven aan 
dat de bestuurskracht van Eemnes is toegenomen en relateren dat aan 
de gegroeide samenwerkingsbereidheid en zichtbaarheid in de regio. De 
burgemeester heeft daar een positieve invloed op gehad en ook de BEL 
Combinatie draagt daaraan bij. Zij ervaren Eemnes als een zelfbewuste, 
� nancieel onafhankelijke en e� ectieve samenwerkingspartner. 

 Conclusie Eemens komt actiever en adequater op voor haar eigen belangen en de 
belangen van medeoverheden. De situatie is een duidelijke verbetering 
ten opzichte van 2005. 

 2.3 Eemnes als dienstverlener
In deze indeling van rollen vervult de gemeenschappelijke ambtelijke 
organisatie in hoge mate de rollen van dienstverlener en organisatie. De 
resultaten van deze metingen komen dan ook voor alle drie de gemeenten 
van de BEL in hoge mate overeen. Er is in de beschrijving van de resultaten 
gekozen voor de insteek dat dit een bestuurskrachtmeting van een gemeente 
betreft in de wetenschap dat met name in de rollen van dienstverlener en 
organisatie de BEL Combinatie voor drie gemeenten hieraan belangrijke 
uitvoering geeft. 

In de rol die Eemnes als dienstverlener vervult, komen in deze bestuurskracht-
meting de volgende aspecten aan de orde: 

publieksdienstverlening• 
publiek-private samenwerking• 
handhaving• 
beleidsontwikkeling en –voorbereiding.• 

Om een vergelijking met de kwaliteitsmeting in 2005 te maken volgt hierna 
een korte samenvatting van de resultaten uit 2005. 
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 2.3.1 In 2005 scoort Eemnes voldoende als dienstverlener
Eemnes scoort voldoende op haar rol als dienstverlener. Dat blijkt uit haar 
goede operationele dienstverlening en haar goede voorzieningenniveau. 
Daarnaast is de ambtelijke organisatie in deze rol kwetsbaar, maar zijn 
medewerkers wel bereid elkaar te vervangen. De kwaliteitsmeting constateert 
verder dat het beleid op veel beleidsterreinen is vastgelegd. Ook bij deze rol 
stelt de kwaliteitsmeting de vraag of de gemeente over voldoende ambtelijke 
en bestuurlijke capaciteit – zowel kwantitatief als kwalitatief – beschikt om 
gedecentraliseerde rijkstaken uit te kunnen voeren. 

 2.3.2 Eemnes scoort ruim voldoende op het aspect publieksdienstverlener
Eemnes is op het aspect publieksdienstverlening beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor 
zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwali-
teitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over een volledige en actuele 

productencatalogus

2 Eemnes heeft een visie op dienstverlening

3 De visie is vertaald in een programma met concrete 

projecten waarvan de inzet van personeel en � nanciële 

middelen is beschreven

4 Eemnes beschikt over doelstellingen voor snelheid 

van dienstverlening


5 Leidinggevenden hebben niet meer speci� ek als taak 

de integrale wijze van dienstverlening te bewaken. 

De BEL Combinatie werkt zelden verkokerd

6 Eemnes beschikt over een digitaal loket. 58% van 

de dienstverlening is elektronisch beschikbaar


7 Eemnes meet regelmatig klanttevredenheid 

8 Eemnes heeft concrete doelstellingen geformuleerd over 

wijze en frequentie van communicatie met de burger

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes als publieksdienstverlener.

 1 Eemnes beschikt over een volledige en actuele productencatalogus
 De beoordeelde norm Gemeente beschikt over volledige en actuele productencatalogus.

 Bevindingen De productencatalogus is door de BEL Combinatie voor alle drie de 
gemeenten ontwikkeld, maar houdt wel oog voor de speci� eke diensten 
in Eemnes. De productencatalogus is vooral een beschrijving van 
diensten en producten voor burgers, instellingen en bedrijven. Op de 
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website van Eemnes is daarvan een overzicht opgenomen. Nagenoeg 
alle actoren zijn het eens met de stelling dat de productencatalogus 
compleet en actueel is, mede omdat Eemnes sinds eind 2009 een nieuwe 
website heeft waarop alle diensten en producten zijn terug te vinden. Bij 
de ontwikkeling van de nieuwe website is er veel aandacht geweest voor 
de productencatalogus. Een groot aantal van deze producten is via deze 
website en die van de BEL Combinatie beschikbaar. 

  De medewerkers van de BEL Combinatie geven aan dat de dienst-
verlening nog beter kan en dat de klantgerichtheid en beschikbaarheid 
van de juiste informatie nog beter moeten.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie Eemnes beschikt over een volledige en actuele productencatalogus.

 2 Eemnes heeft een visie op dienstverlening
 De beoordeelde norm Gemeente heeft visie op dienstverlening.

 Bevindingen De BEL Combinatie verzorgt sinds 2008 namens Eemnes de dienst-
verlening aan burgers, bedrijven en instellingen. De ambitie van de BEL 
Combinatie, beschreven in haar visiedocument Visie op Dienstverlening 
en Antwoord© is om via operational excellence de beste gemeentelijke 
dienstverlener en beleidsmaker van Nederland te worden, met topkwali-
teit, tope�  ciency, topdienstverlening en voortdurende innovatie. Het 
visiedocument is vastgelegd door de raad van Eemnes en het algemeen 
bestuur van de BEL Combinatie. 

  Directe aanleiding voor het ontwikkelen van deze visie is het programma 
Antwoord© van de rijksoverheid, waarmee in 2015 gemeenten een 
herkenbare ingang zijn voor alle vragen aan de overheid. Op basis van 
deze visie op dienstverlening wil Eemnes uiterlijk in 2015 een sterk 
gedigitaliseerde, kwalitatief hoogwaardige en klantgerichte publieke 
dienstverlener zijn. 

  Verschillende maatschappelijke partners hebben een wisselende 
beleving ten aanzien van de visie. Het merendeel van de partners is 
bekend met de visie van Eemnes, maar geeft aan dat de communicatie 
erover naar de partners beter kan. Verder geven zij aan dat het operatio-
naliseren van deze visie te wensen over laat en zich louter richt op de 
grote lijnen en dat er een inhoudelijke verbeterslag kan worden ge-
maakt. 

  In de kwaliteitsmeting van 2005 is niet expliciet onderzocht of de 
gemeente over een visie op publieksdienstverlening beschikte. Het is 
daardoor niet mogelijk een vergelijking te maken.
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 Conclusie Eemnes heeft een visie op dienstverlening. 

 3 De visie is vertaald in een programma met concrete projecten 
waarvan de inzet van personeel en � nanciële middelen is 
beschreven

 Beoordeelde norm Visie is vertaald in personele inzet en inzet van � nanciële middelen.

 Bevindingen Om de visie te realiseren is het programma Dienstverlening van de BEL 
Combinatie opgezet. Dit programma heeft als doel de dienstverlening 
aan opdrachtgevers, burgers, instellingen en bedrijven te verbeteren. 
Het programma Dienstverlening bestaat uit diverse projecten:

project e-dienstverlening• 
website en intranet BEL Combinatie• 
Wabo (omgevingsloket)• 
document management• 
wettenbank.• 

  Het project e-dienstverlening is het eerste project dat is opgestart. Om 
dit project te realiseren is begin 2011 een plan van aanpak ontwikkeld 
met daarin een beschrijving van de benodigde personele inzet, de 
organisatiestructuur, de te verwachten kosten (begroting) en een 
risicoanalyse. 

  In de kwaliteitsmeting van 2005 is niet expliciet onderzocht of Eemnes 
over een visie op publieksdienstverlening beschikte.

 Conclusie De visie is vertaald in een programma met concrete projecten waarvan 
de inzet van personeel en � nanciële middelen is beschreven.

 4 Eemnes beschikt over doelstellingen voor snelheid van 
  dienstverlening
 Beoordeelde norm Gemeente heeft doelstellingen geformuleerd voor de snelheid van 

dienstverlening.

 Bevindingen Voor het informeren van burgers, bedrijven en instellingen over de 
servicenormen heeft de BEL Combinatie namens Eemnes een brochure 
ontwikkeld. 

  Deze brochure geeft aan op welke locatie burgers voor hun vragen 
terechtkunnen en hoe snel hun vragen worden beantwoord. Inwoners van 
Eemnes kunnen in het kantoor van de BEL Combinatie te Eemnes terecht 
voor een uiteenlopend aantal diensten. Bezoekers van het gemeentekan-
toor hoeven nooit langer dan vijftien minuten te wachten. Telefonische 
bezoekers krijgen de gemeente binnen twintig seconden aan de telefoon 
en worden maximaal tweemaal doorverbonden. Bezoekers worden binnen 
uiterlijk één werkdag teruggebeld. Daarnaast gelden speci� eke normen 
voor de terugkoppeling van vragen die per e-mail of per post zijn verstuurd. 
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  Volgens de planning moet eind 2011 aan al deze eisen zijn voldaan, maar 
in het jaarverslag 2010 schrijft de accountant dat Eemnes slechts voor 
43% aan de gestelde eisen voldoet. Daarom beveelt de accountant aan 
de BEL Combinatie opdracht te geven een prioritering aan te brengen in 
de uit te voeren acties ten behoeve van innovatie en verbetering van de 
informatievoorziening, en de voortgang van de implementatie te 
bewaken en te koppelen aan de door het NUP gestelde eisen.

  De beleidsregisseurs merken op dat de servicenormen van de BEL 
Combinatie aan de magere kant zijn. Het onderliggende ambitieniveau is 
hoger dan in 2005, maar niet hoog genoeg volgens Eemnes. Het ligt nu 
op de minimumnormen van de VNG. Eemnes heeft een aangepaste 
brochure van de BEL Combinatie ontvangen, maar is daar nog niet 
geheel tevreden over. In het secretarissenoverleg is en wordt gesproken 
over de moeilijkheid om BEL-medewerkers voor burgers van de ene 
gemeente sneller te laten werken dan voor burgers van de andere 
gemeente.

  Een deel van de maatschappelijke partners stelt dat de gemeente 
langzaam werkt. Zo kan het erg lang duren voordat er beslissingen 
worden genomen, is de gemeente weinig proactief en accuraat in 
reageren, en krijgt men helemaal geen respons op aanhoudend schrij-
ven. Uit de kwaliteitsmeting van 2005 blijkt dat Eemnes haar dienstverle-
ning op snelle wijze verleent. Die snelheid is vanuit het perspectief van 
verschillende maatschappelijke partners afgenomen. Er is een verschil 
tussen de objectief gemeten snelheid door de gemeente en de geper-
cipieerde snelheid door gebruikers.

 Conclusie Eemnes beschikt over doelstellingen voor snelheid van dienstverlening. 
De snelheid van dienstverlening is in de beleving van diverse belang-
hebbenden niet eenduidig verbeterd sinds 2005. 

 5 Leidinggevenden hebben niet meer speci� ek als taak de integrale 
wijze van dienstverlening te bewaken. De BEL Combinatie werkt 
zelden verkokerd 

 Beoordeelde norm Leidinggevende heeft speci� ek als taak integrale wijze van dienstverle-
ning te bewaken.

 Bevindingen De BEL Combinatie voert namens Eemnes de dienstverlening uit. In de 
functiebeschrijvingen van verschillende leidinggevenden binnen de 
BEL-organisatie is op hoofdlijnen rekening gehouden met de taak om de 
integrale wijze van dienstverlening te bewaken. Het oorspronkelijke 
functieboek van eind 2007 is in 2010 geactualiseerd en in 2011 bestuur-
lijk vastgesteld. In de hierin beschreven competenties ontbreekt het aan 
een expliciete beschrijving van het bewaken van de integraliteit van de 
dienstverlening.
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  Een deel van het college ziet hierin dan ook verbetermogelijkheden. 
Gebrek aan integraliteit wordt gemist rondom juridische en � nanciële 
aspecten van beleid. Soms organiseert het college zelf de integraliteit 
door alle betre� ende ambtenaren uit te nodigen voor een overleg. 

  De BEL Combinatie zorgt zelf steeds meer voor de integraliteit in de 
dienstverlening. De beleidsregisseurs zijn het hiermee eens: er wordt 
nauwelijks verkokerd gewerkt binnen de BEL Combinatie. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Leidinggevenden hebben niet meer speci� ek als taak de integrale wijze 
van dienstverlening te bewaken. De BEL Combinatie werkt zelden 
verkokerd.

 6 Eemnes beschikt over een digitaal loket. 58% van de dienst-
  verlening is elektronisch beschikbaar
 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over digitaal loket. 65% van de dienstverlening is 

elektronisch beschikbaar.

 Bevindingen Eemnes beschikt over een digitaal loket en sinds 31 maart 2011 heeft de 
BEL Combinatie namens de gemeente een samenwerkingsovereenkomst 
getekend met D!mpact. Door deze overeenkomst is de gemeente lid van 
D!mpact en neemt zij het basispakket van deze vereniging af  4. 

  
    4     Dit pakket bestaat uit de volgende diensten:

- een volledig digitaal loket met circa 150 transactiemodules/formulieren, waarmee 

 feitelijk alle gemeentelijke producten digitaal worden aangeboden

- ondersteuning van uitgebreide geogra� sche functionaliteiten in 20 transactiemodules, 

 zodat burgers en bedrijven gebruik kunnen maken van gra� sch kaartmateriaal

- een mido�  ce-oplossing voor koppelingen tussen het digitaal loket en de backo�  ce-  

  systemen

- een medewerkersportaal inclusief zaaksysteemfunctionaliteit met Klant Contact  

  Centrum 

 (KCC) functionaliteit. In het medewerkersportaal hebben medewerkers toegang tot de 

 lopende zaken van burgers, kunnen zij de gegevensstatus opvragen en nieuwe  

  transacties 

 opstarten. Het medewerkersportaal ondersteunt het concept van zaakgericht werken

- persoonlijke internet pagina voor elektronische dienstverlening, inclusief een Bedrijven 

  loket

- realisatie van koppelingen met Landelijke Voorziening Omgevingsloket (LVO) voor de 

 Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) en koppelingen met Digitaal Klant 

 Dossier (DKD)

- koppeling met Overheid Service Bus (OSB), exclusief de benodigde koppelvlakken voor  

  de basisregistraties. Deze zullen separaat moeten worden aangeschaft

- ondersteuning van koppelingen van de transacties met de backo�  cesystemen 

 (transactieniveau 4), exclusief de benodigde contra-adaptoren die aangeschaft moeten  

  worden op deze backo�  cesystemen

- basisproducten en dienstencatalogus (PDC).
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  Volgens de bestuursleden en beleidsregisseurs is op dit moment nog 
geen 65% van de dienstverlening van Eemnes digitaal beschikbaar voor 
burgers, bedrijven en instellingen. Deze doelstelling is wel in de begro-
ting opgenomen. 

  Uit de rapportages van de BEL Combinatie blijkt dat bij de start van het 
digitaal loket 40% van de dienstverlening digitaal beschikbaar was. 
Op 1 juni 2011 is dat 58%. De ambitie en verwachtingen zijn dat eind 
2011 85% van de dienstverlening elektronisch beschikbaar is. 

  In de kwaliteitsmeting van 2005 geven maatschappelijke partners aan 
dat veel informatie te vinden is op de website van Eemnes. De maat-
schappelijke partners geven in 2011 aan dat het digitale loket van de 
gemeente goed vindbaar en toegankelijk is en dat de zoekfunctie goed 
werkt om informatie te vinden. 

 Conclusie Eemnes beschikt over een digitaal loket. 58% van de dienstverlening is 
elektronisch beschikbaar. 

 7 Eemnes meet regelmatig klanttevredenheid
 Beoordeelde norm Gemeente meet periodiek klanttevredenheid.

 Bevindingen In 2007 heeft Eemnes door TNS NIPO een nulmeting van de kwaliteit van 
haar dienstverlening laten uitvoeren. Deze nulmeting is te beschouwen 
als een klanttevredenheidsonderzoek. Eemnes benut ook de Integrale 
Veiligheidsmonitor van de Politieregio Utrecht om inzicht te krijgen in de 
(ervaren) veiligheid in Eemnes.  

  Twee jaar later heeft Eemnes TNS NIPO opnieuw gevraagd de klanttevre-
denheid te meten en de verschillen met de uitkomsten van het onder-
zoek in 2007 in kaart te brengen. Het is niet duidelijk wanneer de 
volgende meting plaatsvindt. In 2004 liet Eemnes de klanttevredenheid 
van de toenmalige afdeling Burgerzaken meten, maar dat gebeurde niet 
periodiek of regelmatig. 

 Conclusie Eemnes meet regelmatig klanttevredenheid

 8 Eemnes heeft concrete doelstellingen geformuleerd over de wijze en 
de frequentie van communicatie met de burger

 Beoordeelde norm Gemeente heeft concrete doelstellingen geformuleerd over wijze en 
frequentie van communicatie met de burger.

 Bevindingen In april 2008 heeft de raad het communicatiebeleidsplan unaniem 
vastgesteld. Dit communicatiebeleidsplan 2008-2010 bevat doelstellin-
gen over de wijze en de frequentie van communicatie met de burger. Het 
plan werkt ook door in de jaren na 2010. Het plan bevat een uitgebreide 
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uiteenzetting van doelgroepen en communicatiemiddelen. Niet van alle 
communicatiemiddelen is duidelijk wat de frequentie van inzet van deze 
middelen in het contact met burgers is. In de beleving van de raad en het 
college zet Eemnes haar communicatiemiddelen consequent is. 
De Nota Burgerparticipatie helpt Eemnes hier bovendien verder bij. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes heeft concrete doelstellingen geformuleerd over de wijze en de 
frequentie van communicatie met de burger. 

 2.3.3 Eemnes scoort goed op het aspect publiek-private samenwerking
Eemnes is op het aspect publiek-private samenwerking beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor 
zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwali-
teitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes oefent vooral in de initiatie� ase invloed uit op 

grote projecten met private partijen

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes als publiek-private samenwerker.

 1 Eemnes oefent vooral in de initiatie� ase invloed uit op grote 
projecten met private partijen

 Beoordeelde norm Gemeente oefent invloed uit bij grote projecten met private partijen.

 Bevindingen Eemnes oefent vooral invloed uit door in de initiatie� ase van het proces 
de mogelijkheden voor samenwerking met private partijen te onderzoe-
ken. Vervolgens sluit Eemnes contracten af met private partijen. Bij elk 
groot project waarin private partijen een rol spelen, bepaalt Eemnes welk 
type privaatrechtelijke overeenkomst het meest van toepassing is. 
Volgens het college maakt Eemnes goede afspraken door kritisch te zijn 
op de inzet in de onderhandelingen en de eigen wensen van Eemnes. 
Daarnaast investeert Eemnes ook in het analyseren van de belangen van 
contractpartners. Verder huurt Eemnes ook externe expertise in, bijvoor-
beeld technische, juridische en onderhandelingsexpertise. Elk project 
heeft een projectleider vanuit de BEL Combinatie. De maatschappelijke 
partners geven aan dat Eemnes in het algemeen haar partners in het 
maatschappelijk middenveld goed weet te benutten voor de samen-
leving en het maatschappelijk belang. 
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  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes oefent vooral in de initiatie� ase invloed uit op grote projecten 
met private partijen. 

 2.3.4 Eemnes scoort goed op het aspect handhaving 
Eemnes is op het aspect handhaving beoordeeld en scoort daarbij als weer-
gegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – 
de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005. 

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over een integraal handhaving-

programma met daarin een vertaling naar personele 

inzet en � nanciële middelen



Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes als handhaver.

 1 Eemnes beschikt over een integraal handhavingprogramma met 
daarin een vertaling naar personele inzet en � nanciële middelen

 Beoordeelde norm Gemeente heeft integraal handhavingprogramma met daarin een 
vertaling naar personele inzet en � nanciële middelen.

 Bevindingen In 2005 had Eemnes geen integraal handhavingprogramma. De ontwik-
keling van het integraal handhavingsbeleid is chronologisch als volgt 
samen te vatten:
2004: • gemeenteraad stelt beleidsplan Bouwregelgeving vast. Dit beleids-
plan is gericht op de beleidsvelden bouwen, ruimtelijke ordening 
(bestemmingsplannen) en brandpreventie (gebruiksvergunningen)
augustus 2009: • bestuursopdracht college aan BEL Combinatie om 
integraal handhavingsbeleid te ontwikkelen
januari 2010• : de Wet algemene bepaling omgevingsrecht (Wabo) wordt 
ingevoerd, waardoor de gemeente voortaan één integrale vergunning 
verleent
april 2010:•  college besluit de Strategienota Integraal Handhavingsbeleid 
2010-2014 vast te stellen en verder uit te werken in een uitvoerings-
programma voor 2010 en 2011 
augustus 2010: • college stelt het Uitvoeringsprogramma Handhavings-
beleid 2010-2011 vast en laat het per 1 oktober 2010 in werking treden. 
Daarnaast stelt het college de raad voor het Handhavingprogramma 
omgevingsrecht 2010-2014 vast te laten stellen en per 1 oktober 2010 in 
werking te laten gaan en om het beleidsplan Bouwregelgeving per 
dezelfde datum in te trekken
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september 2010• : gemeenteraad stelt het Integraal Handhavingsbeleid vast
november 2010• : college besluit de Naleefstrategie Handhaving omgevings-
recht 2011 vast te stellen en de raad hierover te informeren.

  Het Handhavingsbeleid omgevingsrecht 2010-2014 vertaalt de doelstellin-
gen naar personele inzet en � nanciële middelen. 

  De BEL-medewerkers geven als zorgpunt aan dat handhaving veel tijd 
vergt vanwege verschillen in verordeningen en regels bij de BEL-
gemeenten. Het kost tijd om helemaal ingewerkt te zijn op de verschillen 
tussen de gemeenten. 

  Desondanks geven handhavers in gesprekken aan dat de handhaving 
beter is dan vóór de BEL Combinatie. 

 Conclusie Eemnes beschikt over een integraal handhavingprogramma met daarin 
een vertaling naar personele inzet en � nanciële middelen. 

 2.3.5 Eemnes scoort voldoende op het aspect voorbereiden, ontwikkelen en   
  evalueren van beleid

Eemnes is op de aspecten beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en -evaluatie 
beoordeeld en scoort daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de 
tabel is tevens – voor zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangege-
ven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele 

inzet en inzet van � nanciële middelen. Doelstellingen 

zijn nog onvoldoende concreet geformuleerd

2 Uitvoering komt grotendeels overeen met de planning

3 Eemnes realiseert het merendeel van haar doelstellingen. 

Realisatie beoogde maatschappelijke e� ecten onbekend

4 Beleid Eemnes komt op integrale wijze tot stand

5 Eemnes evalueert haar beleid

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect beleidsvoorbereiding, -ontwikkeling en 
-evaluatie.

 1 Eemnes vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele inzet en 
inzet van � nanciële middelen. Doelstellingen zijn nog onvoldoende 
concreet geformuleerd

 Beoordeelde norm Beleid wordt vertaald in concrete doelstellingen, personele inzet en inzet 
van � nanciële middelen.
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 Bevindingen Het collegeprogramma vormt de basis van het gemeentelijke beleid. 
In het Collegeprogramma 2010-2014 zijn de voornemens uit het coalitie-
akkoord vertaald in concrete acties en via twaalf categorieën nader 
geduid met acties, bron, jaar, portefeuillehouder, prestatie-indicator en 
� nanciële consequenties. Dit programma is vertaald in een programma-
begroting waarin meer concrete activiteiten zijn opgenomen en een 
koppeling is gelegd met de beschikbare � nanciële middelen. In overleg 
tussen de beleidsregie en het MT van de BEL Combinatie wordt voor-
gesteld hoeveel uren per afdeling/team beschikbaar zijn. Op basis van 
de beschikbare middelen en ureninzet wordt sinds 2009 met de 
BEL Combinatie jaarlijks een dienstverleningsovereenkomst (DVO) 
afgesloten.

  De beleidsregisseurs geven aan dat een verbeterslag wordt doorgevoerd 
door de indicatoren meer SMART te formuleren en de indicatoren te 
kiezen die de maatschappelijke e� ecten uitdrukken. Verder dienen de 
incidentele vragen meer consistent te worden vertaald in concrete 
doelstellingen. 

  BEL-medewerkers merken op dat colleges – ook die van Eemnes – moei-
te hebben voldoende afstand te bewaren richting de ambtelijke werk-
organisatie, die zij nog (te) veel zien als hun organisatie. Ook kunnen 
volgens hen sommige doelen scherper en prioriteiten meer helder en 
transparant worden geformuleerd. De medewerkers geven verder aan 
dat relatief veel werk in het reguliere werk kan worden uitgevoerd, 
waardoor er minder bestuursopdrachten worden opgesteld dan ver-
wacht. Zij vinden dat het niet altijd duidelijk is wat de raad wil laten 
opnemen in bestuursopdrachten en dat deze een té open karakter 
hebben. Verder dienen de beleidsregisseurs meer rolvast te opereren en 
zich meer te richten op hun toegevoegde waarde. In het algemeen 
vinden de meeste medewerkers het duidelijk wat Eemnes van hen 
verwacht. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken. 

 Conclusie Eemnes vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele inzet en inzet 
van � nanciële middelen. Doelstellingen zijn nog onvoldoende concreet 
geformuleerd. 

 2 Uitvoering is grotendeels conform planning
 Beoordeelde norm Uitvoering is conform planning.

 Bevindingen De BEL Combinatie beschikt over Pepper� ow, een geïntegreerd plan-
ningssysteem. Dat betekent dat alle betrokkenen binnen het BEL-model 
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inzicht hebben en houden in de stand van zaken van projecten en/of 
acties, taken per project en/of medewerker en agenda’s. Hiermee worden 
ook elke maand maandrapportages uitgebracht voor zowel de BEL 
Combinatie als Eemnes. 

  De beleidsregisseurs geven aan dat de gemeente haar beleid uitvoert en 
dat de uitvoering meestal wel, maar niet altijd volgens planning ver-
loopt. Het merendeel van de respondenten geeft aan dat Eemnes haar 
doelen wel realiseert, zij het dan niet geheel volgens planning. In de 
beleving van de medewerkers van de BEL Combinatie is de Planning- & 
Controlcyclus sinds 2005 sterk verbeterd doordat er meer structuur is, er 
meer op details wordt gelet en de ondersteuning door medewerkers die 
meedenken, verbeterd is. Door planning en tijdregistratie zo consequent 
mogelijk toe te passen, ontstaat steeds meer inzicht in de tijdbesteding 
en realisatie van de planning. Die planning wordt, afhankelijk van de 
werkzaamheden, ook wel als (te) strak ervaren waardoor het gevoel 
ontstaat onvoldoende kwaliteit te kunnen leveren. Het plannen gaat 
echter steeds beter omdat de ervaring toeneemt. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Uitvoering komt grotendeels overeen met de planning. De gemeente en 
de BEL Combinatie plannen steeds beter door de verbeteringen in de 
P&C-cyclus. 

 3 Eemnes realiseert het merendeel van haar doelstellingen. 
  Realisatie beoogde maatschappelijke e� ecten onbekend
 Beoordeelde norm Doelstellingen worden gerealiseerd.

 Bevindingen Het Jaarverslag en Jaarrekening 2009 van Eemnes beschrijft per program-
ma de mate waarin de doelstellingen van het college zijn gerealiseerd. 
Onder Hoe meten wij dit zijn diverse indicatoren uiteengezet, waarbij de 
beoogde prestaties uit de begroting 2009 naast de werkelijk geleverde 
prestaties zijn gepresenteerd. In de documenten is geen integraal 
overzicht aangetro� en waaruit blijkt in welke mate de collegedoelstellin-
gen worden gerealiseerd. Ook wordt niet duidelijk of de beoogde 
maatschappelijke e� ecten zijn gerealiseerd.

  De beleidsregisseurs hebben in maart 2010 een Overdrachtdossier 
Eemnes 2010 opgesteld. Het overdrachtsdossier is een niet-openbaar 
document dat bestemd is voor de politieke partijen die met elkaar een 
nieuwe coalitie willen vormen. Het dossier bevat een evaluatie van de 
mate waarin de doelstellingen van het college (beleidsprioriteiten) zijn 
gerealiseerd. Het dossier geeft aan dat het merendeel van de beleids-
uitgangspunten uit de periode 2006-2010 nog onderhanden is.

TG_Eemnes_compleet.240611.indd   49 26-06-2011   13:36:34



50

  Daarnaast heeft het college haar Collegeprogramma 2006-2010 geëvalu-
eerd. De raad heeft hetzelfde gedaan voor haar Raadsprogramma 
2006-2010. Hieruit wordt duidelijk dat de meeste onderwerpen c.q. 
doelstellingen – naar eigen zeggen – zijn gerealiseerd of worden 
gerealiseerd. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes realiseert het merendeel van haar doelstellingen. De realisatie 
van de beoogde maatschappelijke e� ecten is onbekend. 

 4 Beleid Eemnes komt op integrale wijze tot stand
 Beoordeelde norm Beleid komt op integrale wijze tot stand.

 Bevindingen Beleidsontwikkeling hangt samen met de totstandkoming van het 
collegeprogramma en de programmabegroting. Deze documenten 
worden integraal opgesteld. Vervolgens stelt Eemnes een integrale DVO 
vast. Ook in de dagelijkse opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie tussen 
de gemeente en de BEL Combinatie zijn er werkafspraken gemaakt over 
de integraliteit in beleidsontwikkeling. Eemnes beschikt sinds 2010 over 
een Handboek (voor de BEL Combinatie) Opdrachtgeven-Opdracht-
nemen. In dit handboek zijn de praktische werkafspraken tussen de 
afzonderlijke gemeenten (de opdrachtgevers) en de BEL Combinatie 

  (de opdrachtnemer) beschreven. Ook in de beleving van de raad en het 
college komt beleid in Eemnes op integrale wijze tot stand.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Beleid Eemnes komt op integrale wijze tot stand

 5 Eemnes evalueert haar beleid
 Beoordeelde norm Beleid wordt geëvalueerd.

 Bevindingen De ondervraagden zijn nagenoeg allen van mening dat Eemnes haar 
beleid evalueert. Volgens de beleidsregisseurs is het achteraf evalueren 
van beleid inmiddels regulier onderdeel van de werkzaamheden 
geworden bij bestuursopdrachten. Deze opdrachten (veelal de beleids-
nota’s) worden na een à twee jaar geëvalueerd. Hiertoe verleent het 
college dan bijvoorbeeld een bestuursopdracht aan de BEL Combinatie. 
Zo is in 2011 de inzameling van kunststofafval uit huishoudens geëvalu-
eerd. Een ander voorbeeld is de evaluatie van de pilot schuldhulpverle-
ning door SoZa HBEL (2010). Ook als er beleid geactualiseerd moet 
worden, evalueert Eemnes eerst het voorgaande beleid. 
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  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes evalueert doorgaans haar beleid. 

 2.4 Eemnes als organisatie
In de indeling van rollen vervult de gemeenschappelijke ambtelijke organisa-
tie in hoge mate de rollen van dienstverlener en organisatie. De resul-taten 
van deze metingen komen dan ook voor alle drie de gemeenten van de BEL in 
hoge mate overeen. Er is in de beschrijving van de resultaten gekozen voor de 
insteek dat dit een bestuurskrachtmeting van een gemeente betreft in de 
wetenschap dat met name in de rollen van dienstverlener en organisatie de 
BEL Combinatie voor drie gemeenten hieraan belangrijke uitvoering geeft. 

In de rol die Eemnes als organisatie vervult, komen in deze bestuurskracht-
meting de volgende aspecten aan de orde: 

opdrachtgever-opdrachtnemerschap• 
structureel en e� ectief personeelsbeleid• 
goede ondersteuning organisatie door middel van ICT-voorzieningen• 
e� ectieve en � exibele organisatie in termen van werkwijzen, managerial • 
informatievoorziening, administratieve organisatie
cultuur: actief beleid en sturing; beleving medewerkers• 
begroting en meerjarenraming• 
vermogen• 
� nanciële stuurinformatie• 
wet- en regelgeving.• 

Om een vergelijking met de kwaliteitsmeting in 2005 te maken, volgt hierna 
een korte samenvatting van de resultaten uit 2005. 

 2.4.1 In 2005 draait de ambtelijke molen met kunst en vliegwerk, 
  maar zij draait!

De omvang van de formatie blijkt uit de kwaliteitsmeting van 2005 onder het 
benchmarkgemiddelde te liggen, zonder dat dit tot problemen leidt. Deze 
problemen blijven uit omdat medewerkers bereid zijn elkaar te vervangen en 
de gemeente voldoende � nanciële middelen heeft om externe capaciteit in te 
huren. Ook in deze rol stelt de kwaliteitsmeting de vraag of de organisatie 
voldoende is toegerust op gedecentraliseerde rijkstaken. 

Volgens de meting komt organisatievernieuwing binnen Eemnes tot stand, 
maar gaat dat door de beperkte beschikbare tijd langzaam. Kwaliteitsmetin-
gen en evaluaties spelen een rol bij de verbetering van de organisatie. Ook 
heeft de gemeente een missie en een visie op de organisatie ontwikkeld. 
Eemnes voert verder ten tijde van de kwaliteitsmeting verschillende verbeter-
acties uit. Daarnaast is het personeelsverloop laag, maar is het ziekteverzuim-
percentage hoger dan bij andere kleine gemeenten. Voorts wordt tijdens de 
kwaliteitsmeting geconstateerd dat de ambtelijke capaciteit te beperkt is om 
op veranderingen in te kunnen spelen. Op � nancieel gebied beschikt de 
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gemeente ten slotte over een grote algemene reserve, maar zijn er wel 
regelmatig tekorten op de exploitatie.

 2.4.2 Eemnes scoort uitstekend op het aspect opdrachtgever-opdrachtnemer-  
  schap 

Eemnes is op het aspect opdrachtgever-opdrachtnemer beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. Het is niet mogelijk de 
ontwikkeling van Eemnes aan te geven sinds de kwaliteitsmeting in 2005, 
omdat dit aspect in die meting niet is meegenomen.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes heeft de taken, verantwoordelijkheden en 

bevoegdheden van opdrachtgever en opdrachtnemer 

benoemd in een handboek. Beleidsregisseurs vervullen 

daarbij een belangrijke � lterfunctie

2 Eemnes legt alle opdrachten aan de BEL Combinatie vast

3 Een opdracht bevat resultaat- of inspannings-

verplichtingen en normen voor tijd en geld. 

Kwaliteitseisen worden niet altijd beschreven

4 De opdrachtnemer rapporteert periodiek aan de 

opdrachtgever over de gerealiseerde resultaten 

en/of gepleegde inspanningen

5 De opdrachtgever stuurt actief op realisatie van de op-

dracht, stuurt indien nodig bij en controleert of opdracht-

nemer de opdracht heeft uitgevoerd volgens opdracht

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes als opdrachtgever/opdrachtnemer.

  
 1 Eemnes heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden 

van opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd in een handboek. 
Beleidsregisseurs vervullen daarbij een belangrijke � lterfunctie

 Beoordeelde norm De gemeente heeft de taken, verantwoordelijkheden en de bevoegd-
heden van de opdrachtgever en de opdrachtnemer benoemd.

 Bevindingen In het startdocument van het BEL-model is het opdrachtgever-
opdrachtnemerschap expliciet benoemd. Daarin worden de drie 
bestuursstaven gede� nieerd als kleine, kwalitatief hoogwaardige 
organisaties, met medewerkers die breed inzetbaar zijn. Aan de 
bestuursstaf worden twee eisen gesteld:

dienstbaar aan het eigen gemeentebestuur• 
gevoel voor bestuurlijke verhoudingen, in het bijzonder met betrek-• 
king tot het onderhouden van opdrachtgever-opdrachtnemerrelatie 
met de BEL-werkorganisatie. 
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  Zowel het TMT als de beleidsregisseurs geven aan dat de term opdracht-
gever-opdrachtgeverschap niet bestond. Het ging zoals het ging. Het 
bestuur was opdrachtgever en de ambtenaar voerde uit. In de quick scan 
Bestuurskracht BEL-gemeenten (2010) wordt geadviseerd om de richtlij-
nen voor het organiseren van de werkrelatie tussen de BEL-gemeenten 
(opdrachtgevers) en de BEL-organisatie (opdrachtnemer) vast te leggen 
in een Handboek Opdrachtgeven-Opdrachtnemen, dat als instrument 
gebruikt kan worden om de minder soepel verlopende samenwerking in 
de praktijk te helpen om duidelijke (proces)afspraken te maken.

  In opdracht van Blaricum, Eemnes en Laren is het Handboek Opdracht-
geven-Opdrachtnemen. Samen met respect voor eigenheid in 2010 
opgesteld. Het handboek beschrijft de praktische werkafspraken tussen 
de afzonderlijke gemeenten, de opdrachtgevers, en de gemeenschappe-
lijke werkorganisatie van de drie gemeenten: de BEL Combinatie, de 
opdrachtnemer. In het handboek staan ook de afspraken over rollen, 
taken en bevoegdheden en de verwachtingen over houding en gedrag 
van beleidsregisseurs en wethouders aan opdrachtgeverskant, en aan 
afdelingshoofden, teamleiders en projectleiders aan opdrachtnemers-
kant.

  Het college ervaart een spanning in het zijn van eigenaar van de BEL 
Combinatie aan de ene kant en het invullen van haar rol van opdracht-
gever aan de andere kant. De collegeleden erkennen daarbij dat deze 
spanning inherent is aan het BEL-model. De spanning heeft echter wel 
consequenties voor de manier waarop Eemnes haar taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden – zoals vastgelegd in het handboek – in 
de praktijk uitvoert. 

  Mede om die spanning te verminderen, heeft Eemnes in 2010 besloten 
dat de gemeentesecretaris, naast de portefeuillehouder, aanwezig is bij 
vergaderingen van het algemeen en het dagelijks bestuur van de BEL 
Combinatie. Op termijn bekijkt Eemnes of dat meerwaarde heeft gehad.

  Verder ervaart Eemnes dat de verdeling van taken, verantwoordelijk-
heden en bevoegdheden tussen gemeente en ambtelijke werkorganisa-
tie heeft gezorgd voor een zekere zakelijkheid. Meer dan in het verleden 
is er een afstand tussen bestuur en organisatie. Dat vraagt van alle 
actoren tijd om zich de nieuwe rolinvulling eigen te maken. De beleidsre-
gisseurs zijn de centrale spil in die nieuwe rolverhoudingen. Zij � lteren 
alle bestuurlijke wensen alvorens deze wel of niet te vertalen naar 
opdrachten aan de BEL Combinatie. Volgens verschillende BEL-medewer-
kers doen de beleidsregisseurs dat goed en dat komt voornamelijk door 
hun focus op de procesmatige kant van het opdrachtgeverschap. 
Beleidsregisseurs bemoeien zich minder met de inhoud van opdrachten 
en dat komt de rol- en taakverdeling ten goede. Om de taken, verant-
woordelijkheden en bevoegdheden van de beleidsregisseurs te ver-
duidelijken, is in 2011 het startdocument Doorontwikkeling beleidsregie 
BEL-gemeenten opgesteld. 
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  Dit document volgt na een tussentijdse evaluatie van de BEL-samen-
werking uit 2010. De beleidsregisseurs concluderen in hun startdocu-
ment het volgende: onze toegevoegde waarde zit in het ontzorgen van 
de colleges, kwaliteitsborging en integraliteit van opdrachten én in de 
waarborg dat er een bij alle partijen gedragen uitkomst van opdrachten 
ligt.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes heeft de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van 
opdrachtgever en opdrachtnemer benoemd in een handboek. Beleids-
regisseurs vervullen daarbij een belangrijke � lterfunctie.  

 2 Eemnes legt alle opdrachten aan de BEL Combinatie vast
 Beoordeelde norm Een opdracht wordt vastgelegd in contracten/overeenkomsten.

 Bevindingen Het Handboek Opdrachtgeven-Opdrachtnemen maakt een onderscheid in 
vier typen opdrachten, die de gemeente aan de BEL Combinatie kan 
verstrekken:

Reguliere werkzaamheden: reguliere werkzaamheden (of reguliere • 
dienstverlening) zijn routinematig en worden procedureel aangepakt. 
Doel en resultaat van de werkzaamheden zijn bekend, wat gedaan 
moet worden is duidelijk. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen 
directe taakuitvoering en indirecte taakuitvoering.
Klussen: naast de geplande reguliere werkzaamheden zijn er ook • 
kleine vragen en actuele zaken waarvoor de BEL Combinatie werk-
zaamheden moet uitvoeren. De opdracht hiervoor wordt niet verstrekt 
middels de begroting. Dit zijn klussen die tussendoor moeten worden 
uitgevoerd. Het resultaat van de opdracht is vanaf het begin duidelijk.
Projecten: projecten (of projectmatige dienstverlening) betre� en • 
onder andere de in het collegeprogramma en de programmabegro-
ting genoemde beleidsmatige ontwikkelingen. De projecten zijn 
eenmalig, het resultaat ervan is uniek en bij aanvang nog niet (hele-
maal) bekend. Er is wel een duidelijk begin- en eindpunt. De beschik-
bare middelen om dit resultaat te bereiken zijn beperkt.
Plotseling opkomende bestuursopdrachten: het kan gebeuren dat er • 
gedurende het jaar nieuwe beleidsmatige of bestuurlijke ontwikkelin-
gen zijn die leiden tot nieuwe opdrachten vanuit het gemeentebe-
stuur. Deze werkzaamheden hebben een hoge prioriteit en staan niet 
in de programmabegroting.
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  Voor elk van deze vier mogelijke opdrachten is een procedure afgespro-
ken. In elke procedure wordt de opdracht vastgelegd in een overeen-
komst. Bij reguliere werkzaamheden is dat in de vorm van de begroting 
en de dienstverleningsovereenkomst (DVO). Bij klussen verstrekt de 
opdrachtgever de klus per e-mail of schriftelijk en op basis van het 
sjabloon Opdrachtverstrekking klus. 

  Bij projecten is er sprake van een bestuursopdracht die beide partijen 
ondertekenen. De procedure bij plotseling opkomende bestuursop-
drachten kan verschillen, maar er moet wel altijd sprake zijn van een 
bestuursopdracht.

  Zowel de raad als het college als de beleidsregisseurs zijn van mening 
dat opdrachten goed worden vastgelegd.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie Eemnes legt opdrachten vast in bestuursopdrachten.

  
 3 Een opdracht bevat resultaat- of inspanningsverplichtingen 

en normen voor tijd en geld. Kwaliteitseisen worden niet altijd 
beschreven

 Beoordeelde norm Een opdracht bevat resultaat-/inspanningsverplichtingen en normen 
voor tijd, geld en kwaliteiteisen.

 Bevindingen Het Handboek OG-ON bevat sjablonen voor de verschillende soorten 
opdrachten. In elk sjabloon zijn de beoogde resultaten, inspanningsver-
plichtingen en normen voor tijd, geld en kwaliteitseisen beschreven. Uit 
bestudering van een aantal bestuursopdrachten van de gemeente 
Eemnes blijkt dat het onderdeel kwaliteitseisen niet consequent is 
beschreven. 

  De beleidsregisseurs zijn verdeeld. Wanneer de DVO als contract of 
overeenkomst wordt gebruikt, ligt de nadruk vooral op te besteden uren. 
Het ontbreekt in die DVO-contracten aan aspecten als kwaliteit en geld. 
Er staat wel altijd in dat een opdracht binnen de wet- en regelgeving en 
gemeentelijke kaders moet zijn uitgevoerd. De overige kwaliteitsaspec-
ten zijn lastiger toetsbare criteria. 

  Een andere notie is dat Eemnes als externe, commerciële opdrachtnemer 
zakelijker optreedt richting de BEL Combinatie dan richting de voorma-
lige, eigen organisatie. Tegelijkertijd beschouwen de beleidsregisseurs 
de BEL-medewerkers als collega’s. Dat wordt versterkt doordat Eemnes in 
hetzelfde gebouw zit: er is weinig fysieke afstand.
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  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie Een opdracht bevat resultaat- of inspanningsverplichtingen en normen 

voor tijd en geld. Kwaliteitseisen worden niet altijd beschreven. 

 4 De opdrachtnemer rapporteert periodiek aan de opdrachtgever 
over de gerealiseerde resultaten en/of gepleegde inspanningen

 Beoordeelde norm De opdrachtnemer rapporteert periodiek aan de opdrachtgever over de 
gerealiseerde resultaten en/of gepleegde inspanningen.

 Bevindingen Volgens het Handboek OG-ON dient de opdrachtnemer bij projecten 
voortgangsinformatie en tussenresultaten te leveren. 

  De procedures voor de andere opdrachten zijn hierover onduidelijk. De 
respondenten vanuit Eemnes geven aan dat de opdrachtnemer perio-
diek rapporteert. Ook de meeste BEL-medewerkers geven aan dat de BEL 
Combinatie periodiek rapporteert aan Eemnes over gerealiseerde 
resultaten en/of inspanningen. Veelal kan dat in de tweemaandelijkse 
DVO-gesprekken, bij andere contractvormen zoals bestuursopdrachten 
spreekt Eemnes met de BEL Combinatie af hoe men elkaar op de hoogte 
houdt. 

  Eemnes wil in DVO-gesprekken – meer dan tot nu toe het geval is –  
  spreken over de inhoud van het werk en over de output, naast kwanti-

tatieve aspecten als de realisatie van uren. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie De opdrachtnemer rapporteert periodiek aan de opdrachtgever over de 

gerealiseerde resultaten en/of gepleegde inspanningen. 

 5 Opdrachtgever stuurt actief op realisatie van opdracht, stuurt indien 
nodig bij en controleert of opdrachtnemer de opdracht heeft 
uitgevoerd volgens opdracht

 Beoordeelde norm Opdrachtgever stuurt actief op de realisatie van de opdracht, stuurt 
indien nodig bij en controleert of opdrachtnemer de opdracht heeft 
uitgevoerd volgens opdracht.

 Bevindingen Het Handboek OG-ON beschrijft op dit onderdeel de procedure van 
projecten, niet van andere vormen. In deze beschrijving staat dat 
opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar overleggen naar aanlei-
ding van de afgesproken beslismomenten. Tijdens deze overleggen 
toetst de opdrachtgever onder meer de voortgang van het project en de 
op te leveren resultaten. Ook onderneemt hij actie wanneer nodig. 
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Verder schrijft het handboek: aan het einde van deze fase levert de 
opdrachtnemer het resultaat op. In een overleg kan worden beoordeeld 
en geëvalueerd. De opdrachtgever kan hierbij toetsen aan de hand van 
de afgesproken eisen en wensen, omschreven in de bestuursopdracht. 
Bijsturing en aanpassing vanuit de opdrachtgever is op dit laatste 
beslismoment wederom mogelijk. Ook in het afsluitend overleg van het 
project is het de taak van de opdracht-gever om het eindproduct te 
toetsen. 

  In de praktijk van de bestuursopdrachten voert Eemnes daadwerkelijk 
geregeld overleg, zonder de expliciete behoefte om de opdrachtnemer 
actief te sturen op realisatie van bestuursopdrachten. De overlegmomen-
ten zijn vastgelegd in de bestuursopdrachten. Dat waarborgt dat 
Eemnes, indien gewenst, tussentijds kan bijsturen. Conform het hand-
boek controleert de opdrachtgever achteraf of de opdracht door de BEL 
Combinatie is uitgevoerd.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie Opdrachtgever stuurt actief op realisatie van opdracht, stuurt indien 

nodig bij en controleert of opdrachtnemer de opdracht heeft uitgevoerd 
volgens opdracht.

 2.4.3 Eemnes scoort ruim voldoende op het aspect structureel en e� ectief 
  personeelsbeleid

Eemnes is op het aspect structureel en e� ectief personeelsbeleid beoordeeld 
en scoort daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens 
– voor zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de 
kwaliteitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over structureel en e� ectief personeels-

beleid


2 Het personeelsbeleid van de BEL Combinatie is uitgewerkt 

in meetbare doelstellingen. Het personeelsbeleid van de 

bestuursstaf wordt niet op staf- maar op medewerkers-

niveau vastgelegd in de WOP’s

3 Eemnes beschikt over een personeelsinstrumentarium 

waarmee de ontwikkeling van medewerkers wordt 

gevolgd

4 Het personeelsinstrumentarium is BEL-concernbreed; 

Eemnes volgt

5 Het management stuurt actief op het gebruik van het 

personeelsinstrumentarium

6 Het personeelsinstrumentarium is bekend bij de 

medewerkers

7 De BEL Combinatie stuurt actief op aansluiting van haar 

doelstellingen op de persoonlijke ontwikkeling van het 

merendeel van haar medewerkers.
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Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van het personeelsbeleid van Eemnes.

 1 Eemnes beschikt over structureel en e� ectief personeelsbeleid
 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over personeelsbeleid. 

 Bevindingen Het personeelsbeleid van Eemnes volgt – samen met de andere BEL 
gemeenten – het personeelsbeleid van de BEL Combinatie. Het beleid 
bestaat uit een consistent pakket van 30 regelingen. De BEL Combinatie 
beschikt over een courant overzicht met daarin de verschillende regelin-
gen. In totaal kent Eemnes 30 regelingen die onder tien verschillende 
noemers zijn thuis te brengen, te weten:

aanstelling en ontslag• 
salaris en vergoedingsreglementen• 
arbeidsduur en werktijden• 
vakantieverlof en overig verlof• 
secundaire arbeidsvoorwaarden• 
functiewaardering• 
functioneren, opleiden een loopbaan (P&O-cyclus)• 
welzijn, gezondheid en veiligheid• 
ondernemingsraad en commissies• 
ambtenaren burgerlijke stand.• 

  Sinds 2005 heeft een harmonisatie plaatsgevonden van alle arbeidsvoor-
waarden en personeelsbeleid. Daardoor is er nu een gelijke rechtspositie 
voor de vier organisaties. De BEL-gemeenten beschikken nu over een 
compleet geharmoniseerd personeelsbeleid waarbij de kwaliteit en 
samenhang substantieel zijn verbeterd.

  Het beleid van de BEL Combinatie is leidend voor de gemeenten en 
wordt vertaald in de praktijk van Eemnes. 

 Conclusie Eemnes beschikt over structureel en e� ectief personeelsbeleid. De 
situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2005. 

 2 Het personeelsbeleid van de BEL Combinatie is uitgewerkt in meet- 
bare doelstellingen. Het personeelsbeleid van de bestuursstaf wordt 
niet op staf- maar op medewerkersniveau vastgelegd in de WOP’s

 Beoordeelde norm Personeelsbeleid is uitgewerkt in meetbare doelstellingen.

 Bevindingen In de planning- en controlcyclus van de BEL Combinatie worden A3-
jaarplannen ontwikkeld op concern- en afdelingsniveau en in sommige 
gevallen op teamniveau. Deze A3-jaarplannen bevatten meetbare 
doelstellingen en acties om de geformuleerde doelstellingen te realise-
ren. In de kwartaalrapportages van de BEL Combinatie wordt gerappor-
teerd over de realisatie van de doelstellingen. 
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  De kwartaalrapportages laten kengetallen zien op vijf vlakken: 
1. instroom, doorstroom en uitstroom, 2. verzuim en arbeidsongeschikt-
heid, 3. arbeidsvoorwaarden, 4. opleiding & ontwikkeling, 5. HRM-beleid. 

  
  Over de medewerkers van Eemnes, die geen deel uitmaken van de BEL 

Combinatie, wordt niet gerapporteerd. 

  Ook heeft de BEL Combinatie een personeelsmonitor waarin een 
vergelijking wordt gemaakt tussen het jaar waar de rapportage over gaat 
en het voorgaande jaar. Op deze wijze monitort de BEL Combinatie de 
ontwikkelingen op de hierboven genoemde vijf vlakken. 

  De medewerkers van de bestuursstaf van Eemnes zijn niet opgenomen 
in de planning- en controlcyclus van de BEL Combinatie. Het personeels-
beleid van de bestuursstaf van Eemnes is niet uitgewerkt in meetbare 
doelstellingen op stafniveau. Wel worden in de werk- en ontwikkelplan-
nen van de medewerkers afspraken gemaakt op het gebied van taken en 
persoonlijke ontwikkeling. Toetsing daarvan vindt plaats in tussentijdse 
gesprekken, en formeel in functionering- en beoordelingsgesprekken. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Het personeelsbeleid van de BEL Combinatie is uitgewerkt in meetbare 
doelstellingen. Het personeelsbeleid van de bestuursstaf wordt niet op 
staf- maar op medewerkersniveau vastgelegd in de WOP’s. 

 3 Eemnes beschikt over een personeelsinstrumentarium waarmee de 
ontwikkeling van medewerkers wordt gevolgd

 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over personeelsinstrumentarium waarmee ontwikke-
ling van medewerkers wordt gevolgd.

 Bevindingen De BEL Combinatie beschikt over verschillende procedures en regelingen 
die bijdragen aan het monitoren dan wel beoordelen van de ontwikke-
ling van medewerkers. Daarnaast kunnen medewerkers hun ontwikke-
ling en loopbaanwensen kenbaar maken. 

  Uit nadere bestudering van deze procedures en regelingen blijkt dat 
zowel de medewerker als de beoordelaar worden ondersteund bij het 
formuleren/concretiseren/beoordelen van wensen voor ontwikkeling.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Eemnes beschikt over een personeelsinstrumentarium waarmee de 
ontwikkeling van medewerkers wordt gevolgd. 
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 4 Het personeelsinstrumentarium is BEL-concernbreed; Eemnes volgt
 Beoordeelde norm Personeelsinstrumentarium is gemeentebreed. 

 Bevindingen Het hiervoor beschreven personeelsinstrumentarium is opgesteld voor 
de BEL Combinatie als geheel. Eemnes volgt het personeelsbeleid en 
bijbehorend instrumentarium van de BEL Combinatie.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Het personeelsinstrumentarium is BEL-concernbreed; Eemnes volgt.

 5 Het management stuurt actief op het gebruik van het personeels-
instrumentarium

 Beoordeelde norm Actieve sturing van management op gebruik van personeelsinstrumen-
ten. 

 Bevindingen De rapportages geven in kwantitatieve zin aan dat werk- en ontwikkel-
plannen (WOP’s) worden opgesteld, functionerings- en beoordelings-
gesprekken worden gevoerd, competentietrainingen worden verzorgd 
en mobiliteitsplannen worden opgesteld. Volgens de medewerkers is per 
medewerker/team de beleving verschillend voor wat betreft de rol van 
de leidinggevende in de professionele en persoonlijke ontwikkeling. 
Er zijn leidinggevenden die erg goed stimuleren, maar ook leidinggeven-
den die dat niet doen. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Het management stuurt actief op het gebruik van het personeels-
instrumentarium.

 6 Het personeelsinstrumentarium is bekend bij de medewerkers
 Beoordeelde norm Personeelsinstrumentarium is bekend bij medewerkers.

 Bevindingen De meerderheid van de medewerkers is van mening dat de BEL Combi-
natie een duidelijk HRM-beleid heeft. Minder dan een kwart van de 
medewerkers geeft aan dat zij onvoldoende op de hoogte zijn van het 
beschikbare personeelsinstrumentarium. Ook uit de resultaten van het 
medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO 2010) onder BEL-mede-
werkers blijkt dat medewerkers voldoende bekend zijn met het perso-
neelsinstrumentarium op het gebied van opleiding en ontwikkeling. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Het personeelsinstrumentarium is bekend bij de BEL-medewerkers.
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 7 De BEL Combinatie stuurt actief op aansluiting van haar doelstellin-
gen op de persoonlijke ontwikkeling van het merendeel van haar 
medewerkers   

 Beoordeelde norm Er wordt actief gestuurd op aansluiting van de (afdelings)doelstellingen 
op de persoonlijke ontwikkeling medewerkers. 

 Bevindingen De BEL Combinatie heeft competentiemanagement verankerd in het 
HRM-beleid en instrumenten op het gebied van personeelsontwikkeling. 
Deze methodiek is toepasbaar op diverse niveaus: individueel, team, 
afdeling en concernbreed. De BEL Combinatie managet competenties 
concernbreed én op individueel niveau. Om individuele competenties 
beter te laten aansluiten op de afdelingsdoelstellingen wordt in A3-afde-
lingsjaarplannen een nadere toespitsing op competentiemanagement 
op afdelingsniveau gehanteerd. 

  De medewerkers van de bestuursstaf vallen niet onder het competentie-
management van de BEL Combinatie. Zij worden in de cyclus van 
jaargesprekken gestuurd op de realisatie van gemaakte afspraken door 
hun gemeentesecretaris. De managementrapportages van de BEL 
Combinatie bevatten geen informatie over de medewerkers van de 
bestuursstaf. Hierdoor stuurt Eemnes niet op de persoonlijke ontwikke-
ling van alle medewerkers. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie De BEL Combinatie stuurt actief op aansluiting van haar doelstellingen 
op de persoonlijke ontwikkeling van het merendeel van haar medewer-
kers. 

 2.4.4 Eemnes scoort zeer goed op het aspect ICT-voorzieningen 
Eemnes is op het aspect ICT-voorzieningen beoordeeld en scoort daarbij als 
weergegeven in onderstaande tabel. Het is niet mogelijk de ontwikkeling van 
Eemnes aan te geven sinds de kwaliteitsmeting in 2005, omdat dit aspect in 
die meting niet is meegenomen.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over een uitgewerkt en bestuurlijk 

vastgesteld ICT-beleid


2 Niet het ICT-beleid, maar de ICT-projecten zijn vertaald 

in concrete doelstellingen, personele inzet en � nanciële 

middelen

3 Eemnes beschikt over  ICT-voorzieningen die technisch 

in staat zijn om een juiste/rechtmatige en volledige 

gegevensvastlegging te garanderen
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Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van het ICT-voorzieningen van Eemnes.

 1 Eemnes beschikt over een uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld 
ICT-beleid

 Beoordeelde norm Gemeente beschikt over uitgewerkt, bestuurlijk vastgesteld ICT-beleid. 

 Bevindingen De raad van Eemnes heeft in 2010 een informatieplan BEL Combinatie 
voor de periode 2010–2012 vastgesteld. Tot 2010 beschikte de gemeente 
niet over ICT-beleid. De BEL Combinatie heeft voor de drie BEL-gemeen-
ten een informatieblad opgesteld. Het TMT geeft aan dat het informatie-
plan BEL Combinatie een integraal ICT-beleidsplan  is voor de middel-
lange termijn en dat dit is afgestemd op de visie van de BEL Combinatie 
op dienstverlening. 

 Conclusie Eemnes beschikt over een uitgewerkt en bestuurlijk vastgesteld ICT-
beleid.

 2 Niet het ICT-beleid maar de ICT-projecten zijn vertaald in concrete 
doelstellingen, personele inzet en � nanciële middelen

 Beoordeelde norm ICT-beleid is vertaald in concrete doelstellingen, personele inzet en 
� nanciële middelen.

 Bevindingen Uit de managementrapportage van de BEL Combinatie van het eerste 
kwartaal van 2011 blijkt dat het uitvoeren van het informatieplan wordt 
gezien als een programma. Binnen het informatieplan zijn op alle 
programmaonderdelen projecten gestart. Van de in totaal negentien 
onderdelen zijn er zestien gestart. Van die zestien gestarte onderdelen 
zijn vijf onderdelen afgerond. De BEL Combinatie heeft op projectniveau 
– binnen het programma – formatie en middelen beschikbaar gesteld 
voor de uitvoering. Niet het ICT-beleid maar de projecten die deel 
uitmaken van het informatieplan, worden vertaald naar concrete 
doelstellingen, personele inzet en � nanciële middelen. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 
 Conclusie Niet het ICT-beleid maar de ICT-projecten zijn vertaald in concrete 

doelstellingen, personele inzet en � nanciële middelen.
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 3 Eemnes beschikt over ICT-voorzieningen die technisch in staat zijn 
om een juiste/rechtmatige en volledige gegevensvastlegging te 
garanderen

 Beoordeelde norm Beschikbare ICT-voorzieningen zijn technisch in staat om een juiste en 
volledige gegevensvastlegging te garanderen. 

 Bevindingen Zowel het college als de raad is het grotendeels eens met de norm dat de 
beschikbare ICT-voorzieningen technisch in staat zijn om de juiste en 
volledige gegevensvastlegging te garanderen. De beleidsregisseurs 
geven aan dat er in 2010 goede ontwikkelingen hebben plaatsgevonden 
binnen de BEL Combinatie. Zij geven aan dat vóór de BEL Combinatie er 
regelmatig netwerkproblemen waren en dat deze zich sinds 2010 
nagenoeg niet meer voordoen. De medewerkers van de BEL Combinatie 
delen deze mening. 

  De BEL Combinatie heeft om ICT structureel goed te beleggen een 
ICT-manager aangesteld en het beheer van het systeem AS400 uitbe-
steed. Het management heeft besloten om het bestaande outsourcings-
contract niet te verlengen en het beheer in eigen hand te nemen. 
Aangegeven wordt dat er sindsdien een stabiele situatie is. 

  De BEL Combinatie heeft onderhouds- en beheercontacten afgesloten 
met de leveranciers van software om de juiste en volledige gegevens-
vastlegging te garanderen. Dat komt onder meer tot uiting in het feit dat 
de voorzieningen rechtmatig zijn. In het Informatieplan BEL Combinatie 
2010-2012 wordt aangegeven dat de ICT-voorzieningen per 2010 
voldoen aan wettelijke verplichtingen. Wel is de BEL Combinatie op basis 
van dit plan bezig om een aantal ontbrekende ICT-voorzieningen in te 
vullen. Hierbij gaat het om voorzieningen die wettelijk niet verplicht zijn, 
maar die wel van belang zijn om de gewenste kwaliteit van de dienstver-
lening te garanderen, namelijk:

klantcontactsysteem• 
mido�  ce/zaaksysteem• 
gegevensmagazijn• 
zakenmagazijn• 
documentmanagementsysteem.• 

 Conclusie Eemnes beschikt over  ICT-voorzieningen die technisch in staat zijn om 
een juiste/rechtmatige en volledige gegevensvastlegging te garanderen. 

 2.4.5 Eemnes scoort ruim voldoende op het aspect e� ectieve en � exibele    
  organisatie

Eemnes is op het aspect e� ectieve en � exibele organisatie beoordeeld en 
scoort daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – 
voor zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de 
kwaliteitsmeting in 2005.
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Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes en de BEL Combinatie hebben een 

P&C-instrumentarium

2 Het P&C-instrumentarium van Eemnes en de 

BEL Combinatie zijn integraal

3 De kwartaalrapportages hebben dezelfde indeling 

en opzet

4 De rapportagemogelijkheden kunnen e� ectiever 

worden gebruikt

5 Projectmatig werken neemt in mate toe als de aard 

en omvang van het werk daarbij passen


6 De taken en bevoegdheden van de medewerkers 

van Eemnes en de BEL Combinatie zijn helder 

7 De huidige beschrijving van werkprocessen is 

onvoldoende courant

8 Er is geen sprake van structurele over- of onderbezetting 

bij de BEL Combinatie en Eemnes

9 Afgelopen twee jaar geen langdurig openstaande 

vacatures

10 Eemnes heeft door de BEL Combinatie voldoende 

en gekwali� ceerd personeel 

11 Externen werken niet in alle situaties op projectmatige 

basis

Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect e� ectieve en � exibele organisatie.

 1 Eemnes en de BEL Combinatie hebben een P&C-instrumentarium
 Beoordeelde norm Gemeente hanteert P&C-instrumentarium.

 Bevindingen Eemnes (in samenwerking met Blaricum en Laren) heeft een jaarkalender 
voor 2011 voor P&C-producten. Voor elk P&C product is duidelijk welk 
team/gremium verantwoordelijk is voor het uitvoeren en behalen van de 
gestelde deadline. Met de hierboven beschreven jaarplanning wordt 
gewerkt sinds 2009. In paragraaf 2.5 wordt een uitgebreide toelichting 
gegeven op het P&C-instrumentarium. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie Eemnes en de BEL Combinatie hebben een P&C-instrumentarium.
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 2 Het P&C-instrumentarium van Eemnes en de BEL Combinatie is 
integraal

 Beoordeelde norm P&C-instrumentarium is integraal. 

 Bevindingen Uit de paragraaf Financiën van dit rapport (2.5) blijkt dat de P&C-
instrumenten integraal zijn. De gesprekken die zijn gevoerd geven geen 
reden om te twijfelen aan de integraliteit van het P&C-instrumentarium. 
In paragraaf 2.5 wordt een uitgebreide toelichting gegeven op het 
P&C-instrumentarium. 

 Conclusie Het P&C-instrumentarium van Eemnes en de BEL Combinatie is integraal.

 3 De kwartaalrapportages hebben dezelfde indeling en opzet
 Beoordeelde norm Standaardrapportages waarop elke sector/afdeling zijn marap’s, etc. 

baseert. 

 Bevindingen Volgens Eemnes zijn er geen standaardrapportages maar gebruiken 
medewerkers de laatste versie als uitgangspunt. Uit een analyse van de 
kwartaalrapportages uit 2009, 2010 en 2011 blijkt dat de indeling en 
opzet van deze rapportages uniform en vergelijkbaar zijn. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie De kwartaalrapportages hebben dezelfde indeling en opzet.

 4 De rapportagemogelijkheden kunnen e� ectiever worden gebruikt
 Beoordeelde norm Rapportagemogelijkheden in de systemen worden e� ectief gebruikt.

 Bevindingen Sinds januari 2009 stelt de BEL Combinatie periodieke management- 
rapportages op voor het algemeen bestuur. Dit doet ze op basis van een 
uitgebreide managementrapportage voor het managementteam en het 
AB. Op basis hiervan informeert het college de gemeenteraad, “ter 
kennisname” over relevante ontwikkelingen in en over de BEL Combina-
tie. De rapportage voor de gemeenteraad is meer op hoofdlijnen 
geformuleerd en bestaat uit een memo en een scorecard.

  Het college, de raad en de beleidsregisseurs hebben hun twijfels over het 
e� ectieve gebruik van de rapportagemogelijkheden van de systemen. 
De beleidsregisseurs geven aan dat het nieuwe systeem Pepper� ow nog 
niet optimaal werkt. Pepper� ow is een systeem dat gebruikt wordt om 
vragen vanuit de raad en de raadscommissies, en vragen vanuit het 
portefeuillehoudersoverleg over (bestuurs)opdrachten vast te leggen. 
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  Medewerkers van de BEL Combinatie geven aan dat de kwartaalrappor-
tages voor de bestuursorganen van de gemeente en de BEL Combinatie 
uit drie verschillende systemen worden gehaald en het een tot ander-
halve dag in beslag neemt om deze te ontwikkelen. Zij geven ook aan 
dat er veel verschillende systemen zijn zoals de TIM-planning, Pepper� ow 
en de urenplanning en dat zij doordat deze niet aan elkaar zijn gekop-
peld, veel tijd kwijt zijn aan rapporteren. Wanneer Pepper� ow wordt 
genoemd, weet een groot deel van de medewerkers niet wat dit is. Ook 
wordt het systeem LIAS genoemd en unaniem als dramatisch bestem-
peld. Het systeem is volgens de medewerkers hopeloos ouderwets en 
gebruikersonvriendelijk.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.,

 Conclusie De rapportagemogelijkheden kunnen e� ectiever worden gebruikt. 

 5 Projectmatig werken neemt in mate toe als de aard en omvang van 
het werk daarbij passen 

 Beoordeelde norm Standaardmethode van projectmatig dan wel integraal werken die altijd 
wordt gevolgd. 

 Bevindingen Eemnes en de BEL Combinatie hebben in 2010 een trainingstraject 
rondom projectmatig werken gevolgd. Daaraan hebben zowel de 
medewerkers van de BEL Combinatie als de beleidsregisseurs als de 
bestuurders deelgenomen. Na deze training zijn er formats ontwikkeld 
die de medewerkers van de BEL Combinatie en de beleidsregisseurs 
ondersteunen in het projectmatig werken. 

  De beleidsregisseurs geven aan dat de ontwikkeling rond projectmatig 
werken nog niet is afgerond en dat er nog een ontwikkeltraject zal 
volgen. Het TMT geeft aan dat de organisatie grotendeels projectmatig 
werkt, maar daar ook van afwijkt als de aard en omvang van het werk 
vragen om routinematig werken. 

  Overigens had en heeft de raad hierover een afwijkende mening. In 2005 
was de raad van mening dat het projectmatig werken nog onvoldoende 
werkt. Ook in 2011 is de meerderheid van de raad van mening dat 
Eemnes geen standaardmethode van projectmatig dan wel integraal 
werken heeft die altijd wordt gevolgd.

 Conclusie Projectmatig werken neemt in mate toe als de aard en omvang van het 
werk daarbij passen.

 6 De taken en bevoegdheden van de medewerkers van Eemnes en de 
BEL Combinatie zijn helder

 Beoordeelde norm Taken en bevoegdheden van medewerkers zijn helder. 
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 Bevindingen In het najaar van 2010 is voor de medewerkers van zowel de BEL Combi-
natie als de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren een functieboek 
opgesteld. Dit boek bestaat uit functiebeschrijvingen met een basisdeel 
(de basispro� elen) en een speci� ek deel. In dit functieboek is nog steeds 
sprake van (korte) speci� eke beschrijvingen per functie, waarmee de 
herkenbaarheid van de functie in de organisatie wordt gewaarborgd. In 
de beleving van de beleidsregisseurs en de medewerkers van de BEL 
Combinatie is de situatie ten opzichte van de start van de BEL Combina-
tie duidelijk verbeterd. Medewerkers van de BEL Combinatie geven aan 
dat er meer duidelijkheid is over taken en bevoegdheden en dat er meer 
gestructureerd en professioneler wordt gewerkt. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie De taken en bevoegdheden van de medewerkers van Eemnes en de BEL 
Combinatie zijn helder.

 7 De huidige beschrijving van werkprocessen is onvoldoende courant
 Beoordeelde norm Belangrijke werkprocessen zijn beschreven. 

 Bevindingen Voor de oprichting van de BEL Combinatie is er een boekje Processen in 
kaart brengen (maart 2007) opgesteld. In dit boekje wordt een aantal 
zaken behandeld dat belangrijk is voor het beschrijven van (werk-)
processen. Niet voor elke afdeling/team van de BEL Combinatie zijn de 
werkprocessen aan de hand van dit boekje beschreven.

  De werkprocessen van de BEL Combinatie zijn in 2007-2008 opgesteld, 
maar sindsdien niet meer geactualiseerd. Het TMT geeft aan dat in de 
ontwikkeling van de BEL Combinatie de nadruk is gelegd op de structuur 
en de organisatie van de werkorganisatie en minder op de bedrijfsvoe-
ring. Dat komt mede omdat er bij aanvang van de BEL Combinatie veel 
vacatures waren. Daarna is er veel tijd besteed aan cultuurontwikkeling. 
Het TMT geeft aan dat nu de tijd rijp is om de werkprocessen te optimali-
seren en door te ontwikkelen. 

  Als instrument willen zij het systeem Protos gebruiken waarin processen 
en werkinstructies kunnen worden vastgelegd. De BEL Combinatie wil er 
met deze ontwikkeling voor zorgen dat medewerkers elkaar kunnen 
vervangen en op basis van de werkprocessen en de urenbesteding 
kengetallen ontwikkelen. Het laatste wil zij gebruiken om in de DVO’s 
realistische urenramingen af te geven. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie De huidige beschrijving van werkprocessen is onvoldoende courant.
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 8 Er is geen sprake van structurele over- of onderbezetting bij de 
  BEL Combinatie en Eemnes 
 Beoordeelde norm Geen sprake van structurele over- of onderbezetting. 

 Bevindingen Op basis van de bestudeerde dashboardrapportages van de BEL Combi-
natie kan niet worden geconstateerd dat er sprake is van structurele 
over- of onderbezetting. De dashboardrapportages laten de volgende 
kengetallen zien: instroom, doorstroom en uitstroom, verzuim en 
arbeidsongeschiktheid, arbeidsvoorwaarden, opleiding & ontwikkeling, 
en HRM-beleid. 

  Ook in de beleving van het college en de raad is er geen sprake van 
structurele over- of onderbezetting. Op basis van de gevoerde gesprek-
ken is niet te concluderen dat er sprake is van een structurele over- of 
onderbezetting. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie Er is geen sprake van structurele over- of onderbezetting bij de BEL 
Combinatie en Eemnes.

 9 Afgelopen twee jaar geen langdurig openstaande vacatures
 Beoordeelde norm Afgelopen twee jaar geen langdurig openstaande vacatures. 

 Bevindingen Sinds 2008 (het jaar dat de BEL Combinatie is opgericht) zijn er relatief 
veel nieuwe medewerkers in dienst getreden. Uit rapportage blijkt dat in 
2011 tot en met 1 april in totaal twee vacatures zijn opengesteld. Hierop 
heeft de BEL Combinatie 77 sollicitaties ontvangen. Op basis van de 
dashboardrapportage van april 2011 kan geen informatie gevonden 
worden over langdurig openstaande functies. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie Afgelopen twee jaar geen langdurig openstaande vacatures.
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 10 Eemnes heeft door de BEL Combinatie voldoende en gekwali� ceerd 
personeel

 Beoordeelde norm Voldoende en gekwali� ceerd personeel. 

 Bevindingen In 2005 had Eemnes een formatie die kleiner was dan gemiddeld. Ook 
typeert de kwaliteitsmeting de ambtelijke capaciteit als te beperkt om 
� exibel in te spelen op veranderingen in de omgeving. Ten opzichte van 
2005 heeft Eemnes meer voldoende en goed gekwali� ceerd personeel.

  In de beleving van het TMT en de medewerkers van de BEL Combinatie 
waren er bij de start van de BEL Combinatie in 2008 onvoldoende en niet 
gekwali� ceerde medewerkers. Van een deel van de medewerkers die 
vanuit de gemeenten zijn overgegaan naar de BEL Combinatie, is 
geconstateerd dat deze niet voldeden aan de gestelde kwaliteitseisen. 

  In de beleving van de medewerkers van de BEL Combinatie hebben er 
tussen 2008 en 2011 grote veranderingen plaatsgevonden. Zij geven aan 
dat er voldoende gekwali� ceerde mensen zijn. Het TMT bevestigt dat. 
Wel wordt aangegeven dat moeilijke taken door leidinggevenden aan 
dezelfde mensen worden gegeven met als risico dat de belangrijke 
kennis verzameld is bij slechts een aantal personen. Zij geven aan dat er 
weinig kennisoverdracht plaatsvindt en dat er door het hoge verloop van 
personeel veel kennis verloren gaat. Tevens duurt het lang voordat 
iemand voldoende is gekwali� ceerd. 

  In de maand-, dashboard- en kwartaalrapportage wordt gerapporteerd 
over de formatie van de BEL Combinatie. Hierbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen de “toegestane formatie” en de “werkelijke bezetting”. 
Uit de meest recente rapportages is de formatie binnen de BEL Combina-
tie per 1 april 2011 als volgt:

toegestane formatie: 179,44 fte• 
werkelijke bezetting: 175,00 fte• 

  De dashboardrapportage vermeldt aanvullend dat er aan het eind van 
het eerste kwartaal drie medewerkers (2,9 fte’s) bovenformatief zijn 
geplaatst. 

  Uit het benchmarkonderzoek van Berenschot (2009) bleek dat de 
BEL-gemeenten, vergeleken met andere gemeenten van soortgelijke 
omvang, een groot netto ambtelijk apparaat hebben. Volgens Beren-
schot komt dit vooral door het aantal medewerkers op het terrein van 
� nanciën en control, bestuurszaken en bestuursondersteuning, en 
personeel en organisatie. 

 Conclusie Eemnes heeft door de BEL Combinatie voldoende en gekwali� ceerd 
personeel. De situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte van 2005. 
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 11 Externen werken niet in alle situaties op projectmatige basis
 Beoordeelde norm Externen werken op projectmatige basis. 

 Bevindingen Eemnes heeft in 2010 haar Inkoop- en aanbestedingsbeleid 2010 herijkt. 
De BEL Combinatie heeft dat in 2010 en ook in 2011 gedaan. Het doel 
van het inkoopbeleid is het eenduidig vastleggen en voor zowel internen 
als externen toegankelijk maken van de uitgangspunten die worden 
gehanteerd bij het inrichten van de inkoopfunctie en het uitvoeren van 
alle inkooptaken. Het beleid is gericht op leveringen, diensten en werken 
door externe partijen. Het beleid bepaalt niet of deze leveringen, 
diensten en werken uitsluitend op projectmatige basis moeten plaatsvin-
den.

  Daarnaast heeft de BEL Combinatie een mantelcontract afgesloten met 
zestien gemeenten en twee overheidsorganisaties, waaronder het 
gewest Gooi en Vechtstreek, voor de inhuur van tijdelijk personeel 
(Mantelcontract GVE, looptijd 2008-2012). 

  De medewerkers van de BEL Combinatie geven aan dat sommige inhuur 
projectmatig is en andere inhuur structureel kan zijn. Bij dit laatste kan 
gedacht worden aan onder meer vervanging bij ziekte. Het TMT geeft 
aan dat inhuur niet altijd op projectbasis is. Inhuur kan ook plaatsvinden 
op interim basis of op detacheringsbasis om routinematige taken uit te 
voeren.

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie Externen werken niet in alle situaties op projectmatige basis.

 2.4.6 Eemnes scoort voldoende op het aspect cultuur
Eemnes is op het aspect cultuur beoordeeld en scoort daarbij als weergege-
ven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – de 
ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Het management heeft gewenste cultuur en 

doelstellingen gede� nieerd

2 Het management onderneemt actief stappen om 

deze cultuur te realiseren

3 De gewenste doelstellingen zijn deels gerealiseerd. 

Angst om kritiek te leveren op het management kan 

gewenste competentie ‘openheid’ ondermijnen

4 Het ziekteverzuim bij de BEL Combinatie is hoog, 

mede veroorzaakt door langdurig ziekteverzuim
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5 Er vindt regelmatig een medewerkerstevredenheids-

onderzoek plaats in de BEL Combinatie. De medewerkers 

van de bestuursstaf worden daar niet bij betrokken

6 Er worden maatregelen genomen naar aanleiding van 

medewerkerstevredenheid, echter niet structureel 

7 De werkorganisatie heeft geen negatieve afwijkingen 

in de zin van leeftijd, opleiding. Gemiddelde leeftijd 

stijgt komende jaren fors

8 De BEL Combinatie besteedt voldoende middelen aan 

ontwikkeling van medewerkers 


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van de cultuur van Eemnes.

 1 Het management heeft de gewenste cultuur en doelstellingen 
gede� nieerd

 Beoordeelde norm Management heeft gewenste cultuur en doelstellingen gede� nieerd.

 Bevindingen De BEL Combinatie geeft in haar missie en visie op inzichtelijke wijze 
weer hoe vanuit een startpunt (leiderschap), via welke wegen het 
eindpunt (bestuur en � nanciers) moet worden bereikt. Om de missie te 
ondersteunen luidt de visie op de vereiste cultuur: open, � exibel, mens- 
en competentiegericht, vooruitstrevend en trots. Via de strategische 
invalshoek operational excellence, waarmee de BEL Combinatie nastreeft 
de beste gemeentelijke dienstverlener en beleidsmaker van Nederland 
te zijn, wil men topkwaliteit, tope�  ciency, topdienstverlening en 
voortdurende innovatie leveren. 

  Er zijn vier kerncompetenties benoemd waarover iedere medewerker 
moet beschikken: klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, communica-
tieve vaardigheid en professionaliteit. Volgens de werkorganisatie is er in 
2009 en 2010 fors geïnvesteerd in en gestuurd op het versterken van de 
laatste twee competenties. Voor 2011 staat onder meer klantgerichtheid 
op het programma. Uit het functieboek (2011) blijkt dat alle pro� elschet-
sen van medewerkers van de gemeente en de BEL Combinatie zijn 
opgebouwd uit deze vier competenties.

  De BEL-medewerkers kijken verschillend tegen de vraag naar bekend-
heid van de gewenste cultuur aan. Het merendeel van de medewerkers 
refereert aan de visie met daarin de gewenste competenties, anderen 
missen een duidelijk en door het MT gesanctioneerd overzicht van 
gewenste competenties. 

  Sinds 2008 ervaren verschillende BEL-medewerkers het als positief dat de 
drie bloedgroepen zijn verdwenen. Verder leidt een toenemend contact 
tussen collega’s die vergelijkbare werkzaamheden verrichten, tot een 
groei in samenwerken. De sfeer is zakelijker geworden, meer open en 
men spreekt elkaar meer aan dan drie jaar geleden. Trainingen in 
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voornamelijk communicatieve vaardigheden hebben hieraan zeker een 
positieve bijdrage geleverd. 

  Deze toename in zakelijkheid heeft ook nadelen zoals de moeilijkheid 
om ongepland werk, dat wel degelijk als noodzakelijk wordt ervaren, uit 
te voeren. Ook ervaren sommigen een gebrek aan overleg om zaken 
breed af te stemmen, waardoor hokjesdenken de kop kan opsteken. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is. 

 Conclusie Het management heeft de gewenste cultuur en doelstellingen gede� ni-
eerd. 

 2 Het management onderneemt actief stappen om deze cultuur te 
realiseren

 Beoordeelde norm Management onderneemt actief stappen om deze cultuur te realiseren. 

 Bevindingen De directeur van de BEL Combinatie is het eerste aanspreekpunt voor het 
realiseren van de gewenste cultuur. Het is zijn taak en dat van zijn MT om 
veranderingsprocessen te leiden en te sturen, waarbij de gewenste 
cultuur uitgangspunt is en de structuur volgend. 

  Binnen de BEL Combinatie is/wordt aandacht geschonken aan de 
competentie-/team- en organisatieontwikkelingen. In 2009 is de 
ontwikkeling van het managementteam gestart. De ontwikkeling van de 
leiderschapscompetenties was zeer gewenst. Parallel daaraan is fors 
geïnvesteerd in en gestuurd op het versterken van de gewenste compe-
tenties klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, communicatieve vaardig-
heid en professionaliteit. 

  Trainingen in vooral communicatieve vaardigheden hebben zeker een 
positieve bijdrage geleverd aan de cultuuromslag, die nu voor de meeste 
medewerkers merkbaar is. Over de bijdrage die de teamtrainingen 
hebben geleverd aan de cultuurverandering is men niet eenduidig 
positief. Men geeft aan daarmee wisselende ervaringen te hebben.

  In de communicatie naar de medewerkers gebruikt het management-
team de intranetsite en bijeenkomsten. Beide staan in het teken van de 
cultuuromslag en adresseren de meest recente ontwikkelingen. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is. 

 Conclusie Het management onderneemt actief stappen om deze cultuur te 
realiseren.
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 3 De gewenste doelstellingen zijn deels gerealiseerd. Angst om kritiek 
te leveren op het management kan gewenste competentie

  ‘openheid’ ondermijnen
 Beoordeelde norm Gewenste doelstellingen zijn gerealiseerd.

 Bevindingen De cultuuromslag is nog volop in gang en de gewenste doelstellingen 
lijken deels gerealiseerd. Het documentenonderzoek geeft hierover geen 
uitsluitsel. Slechts 21% van de BEL-medewerkers geeft echter aan dat in 
hun ogen de gewenste doelstellingen nog niet zijn gerealiseerd. 

  Een onderwerp dat tijdens dit onderzoek meermaals aandacht vroeg, 
lijkt een nevene� ect van de vele wisselingen binnen de BEL Combinatie: 
angst om, met name richting het management, voor een eigen mening 
uit te komen. Binnen de BEL Combinatie lijken diverse medewerkers 
bang te zijn voor het management. Er zijn mensen uit hun functie gezet 
omdat zij niet de gewenste houding en gedrag vertoonden. In sommige 
gevallen gaat het, naar verluidt, om mensen die (te) veel kritiek hadden 
op de leidinggevenden. Deze angst wordt bevestigd in kwaliteitsdebat-
ten met interne stakeholders. 

  Dit e� ect dient te worden geadresseerd. Een van de kerncompetenties is 
openheid. Dit e� ect kan deze kerncompetentie ondermijnen. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie De gewenste doelstellingen zijn deels gerealiseerd. Angst om kritiek te 
leveren op het management kan de gewenste competentie ‘openheid’

  ondermijnen.

 4 Het ziekteverzuim van de BEL Combinatie is hoog, mede veroor-
zaakt door langdurig ziekteverzuim

 Beoordeelde norm Ziekteverzuimcijfers niet te hoog. 

 Bevindingen De BEL Combinatie beschikt over cijfers die het ziekteverzuim weerge-
ven. Zo is per maand te zien wat het ziekteverzuim is per afdeling. 

  Voor de periode 2008-2010 zijn de gemiddelde jaarcijfers (jaar, gemid-
deld jaarcijfer, kortstondig < 6wkn, langdurig): 

2008: 7,4%, 2,8%, 4,6%• 
2009: 5,3%, 2,2%, 3,1%• 
2010: 6.41%, (2,25%, 3,97% (eerste kwartaal)• 
2011: 6,38%, 2,28%, 4,1% (eerste kwartaal).• 

  Daarmee ligt het gemiddelde ziekteverzuim per jaar boven de eigen 
jaarnorm van 5%. Volgens de BEL Combinatie is dat het gevolg van veel 
langdurig, medisch gerelateerd ziekteverzuim. Uit cijfers van het A + O 
fonds voor gemeenten blijkt dat het landelijke gemiddelde van ziekte-
verzuim in Nederland (voor gemeenten) over 2009 5,4 % was en over 
2010 5,3%. Eemnes wordt afgezet tegen gemeenten met een vergelijk-

TG_Eemnes_compleet.240611.indd   73 26-06-2011   13:36:40



74

baar inwonersaantal ( < 10.000) en dan blijkt dat het gemiddelde daar 
over 2009 4,6% was en over 2010 4,4%.

  Zowel ten opzichte van het landelijk gemiddelde als ten opzichte van het 
gemiddelde onder gemeenten met een vergelijkbaar inwonersaantal, 
ligt het ziekteverzuim in de BEL Combinatie beduidend hoger, waarbij 
het verschil ten opzichte van gemeenten met een gelijk inwonersaantal 
groter is dan ten opzichte van het landelijk gemiddelde.

  Het ziekteverzuim van de BEL Combinatie is hoog, mede door langdurig 
ziekteverzuim. In 2005 was het percentage 6,7% en lag daarmee boven 
het gemiddelde van kleine gemeenten. Met een percentage van 6,38% is 
het verzuimpercentage in de loop der jaren iets gedaald. Het is onbe-
kend of er in Eemnes in 2005 ook sprake was langdurig verzuim. 

 Conclusie Het ziekteverzuim van de BEL Combinatie is hoog, mede door langdurig 
ziekteverzuim. Sinds 2005 is hierin nauwelijks een verbetering opgetre-
den. 

 5 Er vindt regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek 
plaats. De medewerkers van de bestuursstaf worden daar niet bij 
betrokken

 Beoordeelde norm Periodiek een medewerkerstevredenheidsonderzoek. 

 Bevindingen De ambitie van de BEL Combinatie is als volgt in Houvast en Werkplezier 
beschreven: “Ontwikkeling van de organisatie moet ook tot uiting komen 
in een verhoging van de medewerkerstevredenheid. Medio 2009 en 
medio 2010 zullen wij een medewerkerstevredenheidsonderzoek 
uitvoeren waarbij in beeld gebracht wordt wat de ontwikkeling is ten 
aanzien van de voorgaande periode.”

  Zowel in 2009 als in 2010 hebben onderzoeken plaatsgevonden. Het is 
onbekend wanneer het volgende medewerkerstevredenheidsonderzoek 
zal plaatsvinden. De medewerkers van de bestuursstaf worden niet 
betrokken bij de medewerkerstevredenheidsonderzoeken, waardoor er 
geen zicht is op de medewerkerstevredenheid van deze medewerkers. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor het niet 
mogelijk is een vergelijking te maken.

 Conclusie Er vindt regelmatig een medewerkerstevredenheidsonderzoek plaats. 
De medewerkers van de bestuursstaf worden daar niet bij betrokken.  
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 6 Er worden maatregelen genomen naar aanleiding van medewerkers-
tevredenheid, echter niet structureel 

 Beoordeelde norm Actief gestuurd naar aanleiding van medewerkerstevredenheid.
  
 Bevindingen In het documentenonderzoek is vastgesteld dat de uitkomsten van de 

medewerkerstevredenheidsonderzoeken worden vertaald naar doelstel-
lingen en acties in de A3-jaarplannen van de BEL Combinatie. In de 
kwartaalrapportages van de BEL Combinatie wordt gerapporteerd over 
de realisatie van deze doelstellingen. De uitkomsten van de medewer-
kerstevredenheidsonderzoeken worden besproken in het management-
team van de BEL Combinatie en in dit gremium worden verbetermaatre-
gelen benoemd en vastgesteld. In 2009 is aan het algemeen bestuur 
gerapporteerd over de uitkomsten van de medewerkerstevredenheids-
onderzoeken en heeft formele besluitvorming plaatsgevonden over de 
verbetermaatregelen. In 2010 heeft die rapportage niet aan het MT, 
algemeen of dagelijks bestuur plaatsgevonden. Er zijn wel verschillende 
maatregelen genomen, maar zonder formele besluitvorming in de 
bestuursorganen. De BEL-medewerkers hebben een wisselend beeld 
over de actieve sturing naar aanleiding van medewerkerstevredenheid. 
Op de vraag of er actief op wordt gestuurd, geeft een deel aan daar geen 
zicht op te hebben, een deel is van mening dat de gemeente weinig doet 
met de uitkomsten en een deel is van mening dat er wel actief op wordt 
gestuurd.  

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie Er worden maatregelen genomen naar aanleiding van medewerkers-
tevredenheid, echter niet structureel.

 7 De werkorganisatie heeft geen negatieve afwijkingen in de zin van 
leeftijd en opleiding. De gemiddelde leeftijd stijgt de komende 
jaren fors

 Beoordeelde norm Organisatie heeft geen negatieve afwijkingen in de zin van leeftijd en 
opleiding. 

 Bevindingen De BEL Combinatie geeft aan dat zij stuurt op kennis, ervaring en 
competenties van medewerkers in relatie tot hun functiepro� elen. De 
driemaandelijkse dashboardrapportage laat de opbouw zien van het hui-
dige en toekomstige personeelsbestand op basis van diverse leeftijds-
klassen. In de meest recente versie wordt opgemerkt dat het huidige 
aandeel medewerkers met een leeftijd van 60-65 jaar ongeveer 7% van 
het totaal is en dat dit aandeel groeit naar ongeveer 24% in 2020. Dit is te 
duiden als een te verwachten negatieve afwijking, echter met het 
scheiden van de babyboomgeneratie tussen 2013 en 2018, is dit geen 
negatieve afwijking.
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  In de dashboardrapportages wordt het opleidingsniveau van mede-
werkers noch centraal noch per afdeling/team geregistreerd. Er is een 
afwijking qua leeftijd ontstaan. Qua opleiding is dit niet vast te stellen. 

  Dit onderwerp is in 2005 niet expliciet onderzocht, waardoor een 
vergelijking niet mogelijk is.

 Conclusie De werkorganisatie heeft geen negatieve afwijkingen in de zin van 
leeftijd en opleiding. De gemiddelde leeftijd stijgt de komende jaren 
fors.

 8 De BEL Combinatie besteedt voldoende middelen aan ontwikkeling 
van medewerkers

 Beoordeelde norm Genoeg middelen besteed aan (de ontwikkeling van het onderhoud van) 
de eigen gemeentelijke organisatie.

 Bevindingen Organisatieontwikkeling is een breed begrip waarbinnen de BEL 
Combinatie vooral gekozen heeft voor de competentieontwikkeling van 
de BEL-medewerkers. De BEL Combinatie geeft in de Nota Opleidings-
beleid 2010-2014 aan hoe zij de medewerkers van de BEL Combinatie 
gaat ontwikkelen en wil laten excelleren. In dit document worden ook de 
opleidingsbudgetten van 2009 en 2010 genoemd. Er is voor deze jaren 
een incidenteel krediet van € 2.25 miljoen beschikbaar voor inhuur en 
organisatieontwikkeling. Uit dit krediet worden onder andere de 
opleidingen op organisatieniveau en teamniveau betaald. 

  De opleidingen die de medewerker volgt op individueel niveau worden 
betaald uit het budget voor bijscholing en congressen. Dit opleidings-
budget bedraagt jaarlijks gemiddeld 2% van de totale loonsom van de 
medewerkers van de BEL Combinatie. Het gemiddelde bedrag dat de BEL 
Combinatie besteedt aan opleidingen, is min of meer gelijk aan het 
gemiddelde van de Nederlandse gemeenten. 

  Ook in 2005 was dit percentage 2%. De kwaliteitsmeting concludeert 
daarbij bovendien dat het aantrekkelijk is dat Eemnes brede functies kan 
bieden en een goed opleidingsbeleid. Wel waren anno 2005 de door-
groeimogelijkheden binnen de organisatie beperkt vanwege het 
beperkte aantal functies. Met de komst van de BEL Combinatie is de 
ontwikkeling via doorgroeimogelijkheden verbeterd.

 Conclusie De BEL Combinatie besteedt voldoende middelen aan ontwikkeling van 
medewerkers. De situatie is een duidelijke verbetering ten opzichte van 
2005. 
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 2.4.7 Eemnes scoort zeer goed op het aspect begroting en meerjarenraming:   
  begroting 2011 en meerjarenraming 2011-2014 zijn in evenwicht

Eemnes is op het aspect begroting en meerjarenraming beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor 
zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwali-
teitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 De begroting 2011 van Eemnes is materieel in evenwicht 

2 De begroting 2011 van Eemnes is structureel in evenwicht 

3 In Eemnes is er in 2011, na correctie, sprake van duurzaam 

� nancieel evenwicht


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect begroting en meerjarenraming.

 1 De begroting 2011 van Eemnes is materieel in evenwicht
  De begroting 2011 maakt duidelijk dat er meer structurele baten dan 

lasten worden begroot, waardoor er een voordelig saldo van € 29.529 
ontstaat. Naar verwachting van Eemnes, zoals vastgelegd in de meer-
jarenbegroting 2011-2014, neemt dat voordelige saldo in 2012 toe. Voor 
2013 en 2014 houdt Eemnes rekening met een nadelig saldo dat oploopt 
tot € 566.972 in 2014.

  Het beeld van de incidentele lasten in 2011 is positief. Eemnes begroot 
voor 2011 een voordelig saldo van € 241.100. Ook voor de jaren 2012 tot 
en met 2014 houdt Eemnes rekening met een overschot. 

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. Wel blijkt – uit de 
jaarlijkse rapportage van de provincie Utrecht over de � nanciële positie 
van Eemnes – dat de structurele lasten in de jaren 2005, 2006 en 2007 
niet worden gedekt door de structurele baten. 

  In de jaren 2007 tot en met 2011 was er alleen sprake van een materieel 
begrotingsevenwicht na toepassing van de zogeheten 1/30-regel. Deze 
regel houdt in dat Eemnes 1/30e deel van de algemene reserve tijdelijk 
mag inzetten als structureel dekkingsmiddel. Het is Eemnes toegestaan 
om deze regel toe te passen. Vanaf de begroting 2010 maakt Eemnes 
hiervan geen gebruik meer.

 Conclusie De begroting 2011 van Eemnes is, net als in 2005, materieel in evenwicht.
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 2 Begroting 2011 van Eemnes is structureel in evenwicht
  De begroting voor 2011 voorspelt een structureel begrotingsoverschot 

van € 29.529. De begroting is vooral structureel sluitend door het gebruik 
van een aantal stelposten, wat is toegestaan.

  In 2012 groeit dat overschot tot € 38.350 maar voor 2013 en 2014 houdt 
de gemeente rekening met een structureel begrotingsevenwicht. De 
meerjarenschijven 2013 en 2014 zijn middels een stelpost van respectie-
velijk € 123.000 en € 567.000 sluitend gemaakt. De gemeente acht deze 
stelposten nodig omdat de gemeente rekening houdt met het worst-
casescenario voor wat betreft korting op de algemene uitkering door het 
Rijk met 20%. Anno mei 2011 is de kans dat deze korting van een 
dergelijke omvang zal zijn, klein.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht maar uit de jaarlijkse 
rapportage van de provincie Utrecht blijkt dat de structurele lasten in de 
jaren 2005, 2006 en 2007 niet worden gedekt door de structurele baten. 
In de jaren 2007 tot en met 2011 was er alleen sprake van een materieel 
begrotingsevenwicht na toepassing van de zogeheten 1/30-regel. Deze 
regel houdt in dat de gemeente 1/30e deel van de algemene reserve 
tijdelijk mag inzetten als structureel dekkingsmiddel. Het is de gemeente 
toegestaan om deze regel toe te passen. Vanaf de begroting 2010 maakt 
de gemeente hiervan geen gebruik meer.

 Conclusie De begroting 2011 van Eemnes is, net als in 2005, structureel in even-
wicht. 

 3 In Eemnes is er, na correctie, sprake van duurzaam � nancieel 
evenwicht

  De provincie geeft op basis van de begroting 2011 aan dat er géén 
sprake is van duurzaam � nancieel evenwicht. Datzelfde geldt voor de 
jaren 2012, 2013 en 2014 op basis van de meerjarenbegroting. De 
oorzaken van die te verwachten tekorten zijn, net als bij het structurele 
begrotingsevenwicht, het gevolg van het feit dat Eemnes rekening houdt 
met het worst-casescenario van korting op de algemene uitkering. Ook 
hiervoor geldt dat een correctie van de begrote maatregelen in de 
meerjarenbegroting op basis van het bestuursakkoord wel leidt tot 
duurzaam � nancieel evenwicht.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht, maar uit een analyse 
blijkt dat er in de jaren 2005 tot en met 2011 geen sprake was van 
duurzaam � nancieel evenwicht. 

 Conclusie In Eemnes is er in 2011 sprake van duurzaam � nancieel evenwicht, zij het 
na correctie van de begrote maatregelen. Daarmee heeft Eemnes zich 
verbeterd ten opzichte van 2005.
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 2.4.8 Eemnes scoort goed op het aspect vermogen. Weerstandsvermogen    
  Eemnes is positief en inzicht in algemene reserve per inwoner

Eemnes is op het aspect vermogen beoordeeld en scoort daarbij als weerge-
geven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover mogelijk – de 
ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Weerstandsvermogen 2010 van Eemnes is divers, 

maar positief


2 Inzicht in algemene reserve per inwoner Eemnes 

anno 2011


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect vermogen.

 1 Weerstandsvermogen 2010 van Eemnes is divers, maar positief
  Voor 2011 zijn deze cijfers nog niet beschikbaar. Bij de score van dit 

onderdeel is daarom uitgegaan van de stand van zaken in 2010. Zowel 
de incidentele weerstandscapaciteit (€ 493) als de structurele weer-
standscapaciteit (€ 27) van Eemnes is positief. 

  Ook in 2005 was het weerstandsvermogen positief. 

 Conclusie Weerstandsvermogen 2010 van Eemnes is positief en is ten opzichte van 
2005 stabiel.

 2 Inzicht in algemene reserve per inwoner Eemnes anno 2011 
  Aan het onderwerp algemene reserve per inwoner kan geen score 

worden toegekend, omdat er geen geldende normen bestaan voor de 
omvang van de algemene reserve per inwoner. 

  De algemene reserve voor 2011 bedraagt, volgens de begroting, 
€ 1.448.500 (exclusief de reserve onderhanden werk). Per inwoner komt 
dit neer op een bedrag van ongeveer € 166. Voor de komende jaren 
verwacht Eemnes dat de algemene reserve per inwoner stabiel blijft of 
groeit. Die verwachting is gebaseerd op de begrote exploitatie van het 
nieuwbouwproject Zuidpolder.

  Sinds 2005 is de algemene reserve afgenomen van € 2.283 naar € 166. 
Volgens Eemnes zorgt een nieuwe manier van administreren voor een 
enigszins vertekend beeld.

 Conclusie Er is in 2011 inzicht in de algemene reserve per inwoner van Eemnes, 
maar de algemene reserve per inwoner is sinds 2005 afgenomen.
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 2.4.9 Eemnes scoort zeer goed op het aspect � nanciële stuurinformatie
Eemnes is op het aspect � nanciële stuurinformatie beoordeeld en scoort 
daarbij als weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor 
zover mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwali-
teitsmeting in 2005.

Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes beschikt over voldoende structuur om de � nan-

ciën te sturen en te beheersen en voldoende beleid om 

doelstellingen binnen de � nanciële kaders te realiseren



2 De planning- en controlcyclus van Eemnes en de 

BEL Combinatie biedt voldoende stuurinformatie


3 De door de BEL Combinatie gebruikte methoden 

en technieken helpen Eemnes om de � nanciële doel-

stellingen te beheersen en te sturen



Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect � nanciële stuurinformatie.

 1 Eemnes beschikt over voldoende structuur om de � nanciën te sturen 
en te beheersen en voldoende beleid om doelstellingen binnen de 
� nanciële kaders te realiseren

  De huidige structuur van de � nanciële organisatie van Eemnes is 
samengevat in onderstaande � guur (besturingscyclus).
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  Naast de genoemde onderdelen zoals de jaarrekening en de program-
mabegroting, sluit Eemnes jaarlijks met de BEL Combinatie dienstverle-
ningsovereenkomsten (DVO’s) af. Deze DVO’s bevatten bestuursopdrach-
ten en programmeringafspraken. Eemnes en de BEL Combinatie hebben 
in december 2010 DVO’s voor het jaar 2011 afgesloten.

  Eemnes beschikt over een controller die voor 0,5 fte aan de gemeente is 
verbonden. Deze controller ziet toe op de uitvoering van beleid en is 
ambtelijk opdrachtgever voor de BEL Combinatie. Vanuit de BEL Combi-
natie is het Team P&C samen met de BEL-afdeling Financiële Administra-
tie belast met de uitvoering van beleid. Voor Eemnes is er vanuit het 
Team P&C 1 fte beschikbaar als adviseur Planning & Control. Deze 
adviseur stelt P&C-producten op zoals meerjarenraming, programmabe-
groting, rappor-tages en jaarverslag. Daarnaast worden de afdelingen 
van de BEL Combinatie ondersteund door een � nancieel consulent. De 
consulent ondersteunt de afdeling bij de bewaking van de budgetten en 
het aanleveren van informatie ten behoeve van de P&C-producten. Deze 
structuur levert volgens Eemnes en de provincie een positieve bijdrage 
aan de organisatie van het � nanciële beleid.

  Eemnes heeft haar � nanciële beleid anno 2011 verankerd in:
� nanciële verordening 212• 
treasury statuut• 
jaarlijks: kadernota, begroting en jaarrekening/-verslag (inclusief nota • 
reserves en voorzieningen).

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht, maar tussen 2005 en 
de start van de BEL Combinatie in 2008 maakte Eemnes gebruik van haar 
eigen � nanciële afdeling om het � nanciële beleid te ontwikkelen en uit 
te voeren. De huidige structuur en beleid zijn een verbetering ten 
opzichte van de oude situatie. 

 Conclusie Eemnes beschikt over voldoende structuur om de � nanciën te sturen en 
te beheersen en voldoende beleid om doelstellingen binnen de � nan-
ciële kaders te realiseren. Ten opzichte van 2005 zijn de structuur en het 
beleid van de � nanciën van Eemnes verbeterd.

 2 De planning- en controlcyclus van Eemnes en de BEL Combinatie 
biedt voldoende stuurinformatie

  De BEL Combinatie beschikt sinds 2010 over een handboek planning & 
control, Inrichting planning & control. Kaders, voorbeelden en uitwerking 
voor de inrichting van planning & control. Dit handboek gaat speci� ek over 
de P&C-cyclus van de BEL Combinatie, maar deze cyclus is voor een deel 
ook gericht op de uitvoering van dienstverleningsovereenkomsten die 
worden gesloten tussen Eemnes en de BEL Combinatie. Het handboek 
bevat voldoende handvatten om de P&C-cyclus te vertalen op strate-
gisch, tactisch en operationeel niveau van Eemnes.
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  Daarnaast heeft de raad op grond van art. 212 van de Gemeentewet op 
22 maart 2011 een � nanciële verordening geactualiseerd. In deze 
verordening zijn de uitgangspunten voor het � nanciële beleid, evenals 
voor het � nanciële beheer, en voor de inrichting van de � nanciële 
organisatie van Eemnes vastgelegd.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht, maar onder meer de 
jaarlijkse bevindingen van de accountant en de geactualiseerde � nan-
ciële verordening laten zien dat de kwaliteit van de ondersteunende 
informatie kwalitatief is verbeterd. 

 Conclusie De planning- en controlcyclus van Eemnes en de BEL Combinatie biedt 
voldoende stuurinformatie. 

 3 De door de BEL Combinatie gebruikte methoden en technieken 
helpen Eemnes om de � nanciële doelstellingen te beheersen en te 
sturen

  De BEL Combinatie coördineert de methoden en technieken die Eemnes 
hanteert om het � nanciële beleid uit te voeren. Hierbij maakt de werkor-
ganisatie gebruik van instrumenten als tijdregistratie, LIAS (� nanciële 
rapportagetool), DVO’s en het programma Pepper� ow. Pepper� ow is een 
recentelijk ingevoerd geïntegreerd planning- en taaksysteem. Met 
Pepper� ow kunnen rapportages worden gegenereerd. Tevens geeft het 
systeem inzicht in de stand van zaken van projecten/acties en de taken 
per project/user. Ook agendabeheer gebeurt met het programma 
Pepper� ow.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht. Maar de verslagen 
van de accountant volgend, heeft Eemnes een positieve ontwikkeling 
doorgemaakt.

 Conclusie De door de BEL Combinatie gebruikte methoden en technieken helpen 
Eemnes om de � nanciële doelstellingen te beheersen en hierop te 
sturen. Ten opzichte van 2005 zijn deze methoden en technieken 
verbeterd.

 2.4.10 Eemnes scoort goed op het aspect wet- en regelgeving. 
  Financiële rapportages Eemnes volgen de geldende wet- en regelgeving

Eemnes is op het aspect wet- en regelgeving beoordeeld en scoort daarbij als 
weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel is tevens – voor zover 
mogelijk – de ontwikkeling van Eemnes aangegeven sinds de kwaliteits-
meting in 2005.
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Score en ontwikkeling

+ +/- -

1 Eemnes leeft de wettelijke termijnen na voor het 

toezenden van begroting en jaarrekening naar de 

provincie Utrecht



2 Begroting 2011 van Eemnes is ingedeeld conform de 

BBV-voorschriften


Hierna volgt een nadere duiding van de scores en waargenomen ontwikke-
ling van Eemnes op het aspect navolging geldende wet- en regelgeving.

 1 Eemnes leeft de wettelijke termijnen na voor het toezenden van 
begroting en jaarrekening naar de provincie Utrecht

  Eemnes heeft haar begroting 2011 tijdig ingediend bij de provincie. 
Ook in de jaren 2005 tot en met 2010 stuurde Eemnes haar begroting en 
jaarrekening altijd binnen de wettelijk gestelde termijnen op naar de 
provincie Utrecht.

 Conclusie Eemnes leeft de wettelijke termijnen na voor het toezenden van begro-
ting en jaarrekening naar de provincie Utrecht en is daarmee stabiel ten 
opzichte van 2005.

 2 Begroting 2011 van Eemnes is ingedeeld conform de 
  BBV-voorschriften 
  De programmabegroting 2011 is aan de hand van drie vragen opge-

bouwd: wat willen we, wat gaan we daar voor doen en hoeveel mag het 
kosten? De begroting bevat in totaal elf programma’s.

  Sommige onderdelen die volgens het BBV in het overzicht met algemene 
dekkingsmiddelen behoren te zijn opgenomen, zijn in Eemnes terug te 
vinden in een andere paragraaf van de begroting. Dit is de paragraaf 
Lokale he�  ngen, waarin ook de lokale lastendruk en het kwijtschel-
dingsbeleid zijn opgenomen. 

  De provincie geeft in haar rapport over het begrotingsjaar 2010 boven-
dien aan dat de opzet van de paragraaf Weerstandsvermogen van 
Eemnes zich in positieve zin onderscheidt. Daarnaast wil Eemnes de 
begroting en onderliggende doelstellingen in de toekomst met behulp 
van SMART-geformuleerde prestatie-indicatoren opstellen. De huidige 
opzet van de begroting dient als voorbeeld (good practice) voor de 
begrotingen van de buurgemeenten Blaricum en Laren.

  In 2005 is dit onderwerp niet expliciet onderzocht, maar bestudering van 
de begrotingen maakt duidelijk dat de begroting in de afgelopen jaren 
steeds meer is ingedeeld conform het BBV.
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 Conclusie Begroting 2011 van Eemnes is ingedeeld conform de BBV-voorschriften 
en dat is een positieve verbetering ten opzichte van voorgaande jaren.
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Punten van aandacht

Deze bestuurskrachtmeting kent vele facetten van uiteenlopende aard. 
De prestaties van Eemnes zijn aan de hand van een grote hoeveelheid 
normen onderzocht. Op grond van de bevindingen is voor elke norm een 
oordeel gevormd over de prestaties van Eemnes anno nu. Waar mogelijk is 
een vergelijk gemaakt met de situatie zoals die in 2005 werd aangetro� en en 
is een uitspraak gedaan over de ontwikkelingen die Eemnes sinds die tijd 
heeft doorgemaakt. 

In dit hoofdstuk vindt een opsomming plaats van zogenaamde punten van 
aandacht. Dit hoofdstuk gaat niet in op onderwerpen waarop Eemnes goed 
of beter presteert. Het geeft alleen die onderwerpen weer, waarvan dit 
onderzoek uitwijst dat Eemnes haar prestaties kan verbeteren. Dit hoofdstuk 
bevat geen nieuwe informatie maar is slechts een uittreksel van het vorige 
hoofdstuk, waaruit de punten van aandacht zijn geabstraheerd. 
Eemnes kan op de volgende onderwerpen haar prestaties verbeteren.

 3.1 Eemnes als bestuur: strategische langetermijnvisie vertalen    
  naar concrete doelstellingen en personele inzet

Eemnes beschikt over een strategische visie, maar heeft die niet altijd vertaald 
naar concrete doelstellingen en nog onvoldoende vertaald naar personele 
inzet. Om volledig aan deze norm te voldoen dient Eemnes haar strategische 
visie ook te vertalen naar personele inzet.

 3.2 Eemnes als bestuur: strategische visie bij álle medewerkers    
  bekendmaken

Eemnes zorgt ervoor dat haar strategische visie bij de direct betrokken 
(in woorden van Eemnes: relevante) medewerkers van de BEL Combinatie 
bekend is. Om volledig aan deze norm te voldoen, dient Eemnes haar 
activiteiten te richten op alle medewerkers van de BEL Combinatie. 

 3.3 Eemnes als bestuur: formele mogelijkheden om de planning 
  door te zetten en  – indien gewenst – vorm te geven 

Eemnes heeft net als haar zuster BEL-gemeenten formeel geen mogelijk-
heden om de door bestuursorganen vastgestelde planning door te zetten. 
Hoewel het gebrek aan doorzetten in de praktijk van de BEL niet wordt 
gemist, kan Eemnes in overleg met de andere BEL-gemeenten en de BEL 
Combinatie de mogelijkheden om de planning door te zetten, verkennen.  

 3.4 Eemnes als bestuur: participatie meer structureel toepassen
Eemnes heeft met haar recente Nota Burgerparticipatie een belangrijke stap 
voorwaarts gemaakt. Om volledig aan deze norm te voldoen, is het nu zaak 
om de burgers en maatschappelijke partners van Eemnes te laten merken dat 
er structureel iets gaat veranderen of al veranderd is in het vroegtijdig 
betrekken van maatschappelijke groeperingen in het beleidsproces en de 
beleidsvorming. 

 3
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 3.5 Eemnes als dienstverlener: leidinggevenden integraliteit laten   
  bewaken

Hoewel de BEL Combinatie zelden verkokerd werkt, heeft de leidinggevende 
niet de speci� eke taak om de integrale wijze van dienstverlening te bewaken. 
Om volledig aan deze norm te voldoen dient in het functieboek deze taak aan 
het pro� el van leidinggevenden te worden toegevoegd. 

 3.6 Eemnes als dienstverlener: doelstellingen meer concreet    
  maken en koppeling leggen tussen doelstellingen  en beoogde  
  maatschappelijke e� ecten

Eemnes vertaalt haar beleid in doelstellingen, personele inzet en inzet van 
middelen, maar doet dat nog onvoldoende concreet. Zij realiseert het 
merendeel van die doelstellingen, echter het is onbekend of daarmee ook de 
beoogde maatschappelijke e� ecten ontstaan. Om volledig aan deze norm te 
voldoen kan Eemnes meer expliciet en concreet haar doelstellingen formule-
ren en een nadrukkelijke koppeling aanbrengen tussen de beoogde maat-
schappelijke e� ecten en deze doel-stellingen. 

 3.7 Eemnes als organisatie: actief sturen op persoonlijke 
  ontwikkeling en tevredenheid medewerkers bestuursstaf 

In het BEL-model wordt de bestuursstaf gede� nieerd als een kleine, kwalita-
tief hoogwaardige organisatie, met medewerkers die breed inzetbaar zijn. 
Eemnes volgt het personeelsbeleid van de BEL Combinatie. De bestuursstaf 
en de medewerkers lijken daar maar deels van te kunnen pro� teren. Eemnes 
kan haar personeelsbeleid verbeteren door op stafniveau doelstellingen te 
formuleren voor de ontwikkeling van de staf en deze te vertalen naar de 
ontwikkeling van medewerkers. Eemnes dient actief te sturen op aansluiting 
van haar doelstellingen op de persoonlijke ontwikkeling van al haar mede-
werkers en niet alleen die van de BEL Combinatie. Eemnes kan, om volledig 
inzicht te krijgen in de medewerkerstevredenheid van al haar medewerkers, 
ook de medewerkers van de bestuursstaf betrekken bij de medewerkerstevre-
denheidsonderzoeken van de BEL Combinatie. 

 3.8 Eemnes als organisatie: rapportagemogelijkheden beter    
  benutten

Het college, de raad en de beleidsregisseurs van Eemnes hebben twijfels 
over het e� ectieve gebruik van de rapportagemogelijkheden van de syste-
men. Zij horen geen twijfel te hebben. Of zij weten de mogelijkheden e� ectief 
te benutten, of zij laten zich assisteren bij het beter benutten van de mogelijk-
heden. Twijfel hebben, houden en onbedoeld zaaien over de kwaliteit en de 
e� ectiviteit van de stuurinformatie leidt uiteindelijk tot minder e� ectief 
gebruik. Eemnes dient ervoor te zorgen dat twijfels over het e� ectieve 
gebruik van de rapportagemogelijkheden van de systemen worden wegge-
nomen.
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 3.9 Eemnes als organisatie: beschrijving werkprocessen updaten
De werkprocessen van Eemnes zijn beschreven, echter deze zijn na zo’n vier 
jaar toe aan een update. Om volledig aan deze norm te voldoen kan Eemnes 
de ervaring van de afgelopen jaren met de BEL Combinatie gebruiken om  
werkprocessen verder te optimaliseren. 

 3.10 Eemnes als organisatie: ondermijning ‘openheid’ voorkomen
De cultuuromslag bij de BEL Combinatie is nog volop in gang. Er vinden 
personeelswisselingen plaats, waarvan de reden soms geduid wordt in relatie 
met het leveren van kritiek op het management. In verschillende kwaliteits-
debatten werd dit geduid als angst om kritiek te leveren op het management. 
Eemnes kan door op de juiste wijze te interveniëren, voorkomen dat de 
gewenste cultuurcompetenties, namelijk ‘openheid’, mogelijk hieronder komt 
te lijden. 

 3.11 Eemnes als organisatie: langdurig ziekteverzuim aanpakken
Eemnes heeft te maken met hoge ziekteverzuimcijfers van de BEL Combinatie. 
Deze cijfers zijn hoog vanwege het hoge aandeel langdurig zieken. Eemnes 
kan haar prestaties verbeteren door het verzuim op dit punt nadrukkelijker 
aan te pakken. 

 3.12 Eemnes als organisatie: structurele maatregelen nemen naar   
  aanleiding  van medewerkerstevredenheidsonderzoeken 

De BEL Combinatie voert regelmatig onderzoeken uit naar medewerkers-
tevredenheid. Zij neemt wel maatregelen, maar onvoldoende structureel. 
Eemnes kan maatregelen nemen die zorgen voor een structurele aanpak 
(inhoud en procesmatig) na medewerkerstevredenheidsonderzoeken. 
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Bijlagen
   

  De volgende bijlagen zijn in een separaat rapport opgenomen:
 Bijlage 1 Toelichting BEL-model
 Bijlage 2 Onderzoeksaanpak
 Bijlage 3 Aanpak � nanciele analyse
 Bijlage 4 Uitslagen enquête
 Bijlage 5 Betrokken Maatschappelijke partners en Medeoverheden
 Bijlage 6 Organisatie van de bestuurskrachtmeting
 Bijlage 7 Begrippenlijst
 Bijlage 8 Bestudeerde documenten
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