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Onderwerp Statenbrief: Kwaliteitsrapport gemeente  Wijk bij Duurstede  

 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 

 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 

Wij willen u informeren over de uitgevoerde kwaliteitsmeting in de gemeente Wijk bij Duurstede.  
 
Aanleiding 
Vanuit het ‘Coalitieakkoord 2011-2015’  en onze ‘Strategische Agenda’ hechten wij een groot belang aan de 
versterking van de bestuurskracht van gemeenten.  
 
Voorgeschiedenis 

Op 26 april 2012 heeft de Provincie Utrecht het instrument ‘Kwaliteitsmeting Utrechts Bestuur’ aangeboden aan 
gemeenten. 
 
Essentie / samenvatting 

In 2012-2013 heeft gemeente Wijk bij Duurstede samen met de Provincie Utrecht een kwaliteitsmeting 
uitgevoerd. De gemeentelijke organisatie is beoordeeld op haar vier rollen: 1.bestuur van de gemeenschap; 
2.publieke dienstverlener; 3. onderdeel van het bestuurlijk bestel; 4. vernieuwende organisatie. De rollen zijn 
beoordeeld op basis van drie niveaus: operationele kwaliteit, beleidsmatige kwaliteit en kwaliteit van 
weerbaarheid.  
De kwaliteitsmeting is gestart met een onderzoekstraject, waarbij een profielschets van de gemeente Wijk bij 
Duurstede is opgesteld en kwaliteitsdebatten zijn gevoerd. De projectgroep heeft de verkregen informatie 
geanalyseerd en in een kwaliteitsrapport zijn de resultaten opgeleverd.  De kwaliteitsmeting geeft een goed beeld 

van het functioneren van de gemeentelijke organisatie, maar is tevens een momentopname. 

 
Uit de kwaliteitsmeting blijkt dat het kunnen en het willen van de gemeente Wijk bij Duurstede op dit moment niet 
goed in evenwicht zijn. Een van de voornaamste oorzaken is dat de bestuurlijke ambities op dit moment te hoog 
lijken voor de gemeente. Het college zet, mede als gevolg van de zorgelijke financiële situatie, in op veranderde 
keuzes in samenspraak met de inwoners. Dit vergt een nieuwe impuls op het ‘anders besturen’ dat nog nader 
door college, raad en ambtelijke organisatie moet worden ingevuld. Het samenspel tussen raad-college-
ambtelijke organisatie is voor verbetering vatbaar, waarbij aandacht nodig is voor elkaars rollen en houding. Ook 
een duidelijke prioritering op de uitvoering van dossiers en kostenbeheersing evenals de effectieve inzet van 
mensen en financiële middelen voor de korte en middellange termijn vormen aandachtspunten.  
Desondanks gaat er ook veel goed in Wijk bij Duurstede. Er is de afgelopen periode best veel bereikt. Er is veel 
beleid in plannen en nota’s vastgelegd. Er is ook veel geïnvesteerd in het voorzieningenniveau in de drie kernen 



 

  

van Wijk bij Duurstede. Er is een begin gemaakt met het structureel verbeteren van de financiële situatie. Er zijn 
pijnlijke beslissingen in het voorzieningenniveau genomen om de uitgaven blijvend laag te houden.  
Op basis van de uitkomsten van de kwaliteitsmeting zijn 6 aanbevelingen gedaan: 
1. Verbeter het samenspel raad-B&W-ambtelijke organisatie.  
2. Verbeter de integraliteit.  
3. Verbeter de financiële situatie.  
4. Stel een visie op de uitvoering en prioritering op. 
5. Zorg voor meer Professionalisering van de ambtelijke organisatie.  
6. Ontwikkel een visie op samenwerking 

 
Het college van Wijk bij Duurstede heeft het kwaliteitsrapport op 9 april 2013 besproken en heeft de bevindingen 
in het rapport herkend. Op 23 april 2013 heeft het college hierover van gedachte gewisseld met de raad en op 
basis van hiervan een concreet en smart geformuleerd verbeterplan opgesteld. Het kwaliteitsrapport (bijlage 1) is 
behandeld in de raadsvergadering van 28 mei 2013 en het verbeterplan in raadsvergadering van 16 juli 2013. De 
raad heeft positief gereageerd op dit verbeterplan. Wij zijn verheugd met de door de gemeente Wijk bij Duurstede 
ondernomen acties ten aanzien van de aanbevelingen. 
                                            
Meetbaar / beoogd beleidseffect 

Versterking van de bestuurskracht van de gemeente. 
 
Financiële consequenties  

niet van toepassing 
 
Vervolgprocedure/voortgang  

In het verbeterplan zijn concrete en smart geformuleerde acties opgenomen. De raad zal vervolgens één keer per 
jaar op de hoogte worden gebracht van de uitgevoerde acties. De resultaten van alle verbeteracties kunnen 
gemeten worden bij een volgende kwaliteitsmeting. Het verbeterplan is een zelfstandige actie van de gemeente 
en daarom niet als bijlage opgenomen.  
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten  

Kennis te nemen van deze brief. 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
De voorzitter,  
De secretaris,  
 
.   


