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In het kader van de informatievoorziening treft u hierbij de betreffende stukken aan.

Aanleiding
Uw commissie heeft over het instrument van de Kwaliteitsmeting Utrechts bestuur gesproken
op 11 oktober 2004 (2004BEM95) en 15 november 2004. Mede naar aanleiding daarvan zijn
in acht gemeenten kwaliteitsmetingen uitgevoerd: in Abcoude, Breukelen, Eemnes, Laren
(NH), Blaricum (NH), Renswoude, Scherpenzeel (Gld) en Woudenberg. De
kwaliteitsmetingen zijn uitgevoerd in opdracht van de betreffende gemeenten. De uitkomsten
van de kwaliteitsmetingen zijn herkenbaar voor de gemeenten en leiden tot concrete acties
gericht op de versterking van de bestuurskracht op de onderdelen waarop is geconstateerd dat
versterking nodig is. De rapporten met de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen zijn
vastgesteld door de gemeenteraden. In de toelichting worden de uitkomsten van de
kwaliteitsmetingen kort samengevat. De complete set kwaliteitsrapporten liggen ter inzage op
de griffie. Tevens kunt u de contactpersonen genoemd in de aanhef hierover benaderen.
GS hebben kennis genomen van de uitkomsten van de kwaliteitsmetingen in de Utrechtse
gemeenten en hebben naar aanleiding daarvan deze gemeenten in kennis gesteld van hun
opvatting over de raadsbesluiten. Dit is verwoord in de brieven die u in de bijlage aantreft.

Vervolgprocedure/voortgang
In het Vecht- en Plassengebied hebben de gemeenten Abcoude en Breukelen geconstateerd
dat de bestuurskracht van de gemeenten versterking behoeft. Daartoe hebben zij een aantal
acties uitgezet die moeten leiden tot versterking van de bestuurskracht. GS onderschrijven de
noodzaak van versterking van de bestuurskracht en plaatsen dit in regionaal perspectief. Het
standpunt van GS is/wordt toegelicht in gesprekken met de colleges van B&W van de
gemeenten Abcoude, Loenen en Breukelen. Na de gemeenteraadsverkiezingen zullen GS met
de nieuwe colleges van B&W verder spreken over de wijze waarop de versterking van de
bestuurskracht gerealiseerd kan worden. GS hechten daarbij sterk aan de eigen rol en
verantwoordelijkheid van de gemeenten. In de loop van 2006 zullen GS een definitief
standpunt innemen over de versterking van de bestuurskracht in het gebied en dit voorleggen
aan provinciale staten.



In de BEL-gemeenten (Blaricum, Eemnes en Laren) hebben de gemeenteraden zich
uitgesproken voor het intensiveren van de samenwerking middels het aangaan van een
gemeenschappelijke regeling waarin de taakvelden inkoop, I&A, belastingen, juridische
zaken, P&O en gemeentewerken worden ondergebracht. Dit dient in het jaar 2006 te worden
gerealiseerd. Na afloop van dit jaar zullen GS bezien of deze intensivering van de
samenwerking voldoende leidt tot versterking van de bestuurskracht van met name Eemnes.
Vanzelfsprekend zullen provinciale staten hierover worden geïnformeerd.

In de Vallei (Renswoude, Scherpenzeel, Woudenberg) hebben de gemeenten Scherpenzeel en
Woudenberg zich uitgesproken voor een gemeentelijke herindeling teneinde de bestuurskracht
te versterken. Scherpenzeel en Woudenberg willen in de komende periode een profielschets
opstellen voor het gebied, bij voorkeur in samenspraak met Renswoude en in samenwerking
met beide provincies. GS ondersteunen dit. Op basis van de door de Raad vastgestelde
profielschets willen Woudenberg en Scherpenzeel de colleges van GS van respectievelijk
Utrecht en Gelderland verzoeken een arhiprocedure te starten. Als dit verzoek er komt, zullen
GS van Utrecht hierover een standpunt innemen in overleg met provinciale staten en met GS
van Gelderland.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,
De voorzitter, mr B. Staal
De secretaris, drs. H.H. Sietsma



Resultaten van de kwaliteitsmetingen

Inleiding
In de kwaliteitsmeting wordt het functioneren van de gemeente in beeld gebracht op vier
rollen:
1. De gemeente als bestuur van de gemeenschap;
2. De gemeente als publieke dienstverlener;
3. De gemeente als onderdeel van het bestuurlijk bestel;
4. De gemeente als vernieuwende organisatie.

Met de kwaliteitsmeting trachten we inzicht te krijgen in het gemeentelijk functioneren en
uitzicht te krijgen op versterking van het gemeentelijk functioneren. Met name dit uitzicht op
versterking van het Utrechts lokaal bestuur maakt de strategische waarde van het instrument
duidelijk. In de kern schuilt dat uitzicht in vier mogelijke verbeterstrategieën die als gevolg
van de meting kunnen worden benoemd:
1. consolideren; het ‘kunnen’ en het ‘willen’ zijn in balans. Wat is nodig om in de toekomst

deze kwaliteit te behouden?
2. investeren; het ‘kunnen’ en het ‘willen’ zijn niet in balans. Of de lokale ambities moeten

worden bijgesteld of er moet worden geïnvesteerd in de gemeentelijke roluitoefening.
3. samenwerken; het ‘kunnen’ en het ‘willen’ zijn niet in balans. Het is efficiënter om

samenwerking met andere gemeenten of de provincie te zoeken dan om lokale
investeringen te plegen om de balans in evenwicht te brengen.

4. fuseren: het ‘kunnen’ en het ‘willen’ zijn niet in balans. De disbalans manifesteert zich op
een groot deel van het gemeentelijk functioneren en/of lokale investeringen en
samenwerking bieden geen duurzame oplossingen. De fusiestrategie is ‘ultimum
remedium’.

De kwaliteitsrapporten zijn tot stand gekomen op basis van een analyse van feitelijke
gegevens en de resultaten van vijf kwaliteitsdebatten die zijn gehouden met respectievelijk het
college van B&W, de gemeenteraad, het leidinggevend kader, het maatschappelijk
middenveld en medeoverheden van de gemeenten. Deze debatten vonden plaats onder leiding
van een externe gespreksleider. In het kwaliteitsrapport is op de vier onderscheiden rollen een
oordeel gegeven over het functioneren van de gemeente op drie niveaus: de operationele
kwaliteit, de beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit en de weerbaarheid. In de onderstaande
tabellen wordt met plussen en minnen samengevat hoe de gemeenten functioneren. Hierbij
staat de plus voor voldoende, de min voor onvoldoende. De plus/min geeft aan dat het
functioneren op dit moment als voldoende kan worden beoordeeld, maar dat dit aspect de
komende tijd wel aandacht behoeft. Voor een uitgebreide beschrijving van het functioneren
van de gemeenten wordt u verwezen naar bijgevoegde kwaliteitsrapporten.

Resultaat kwaliteitsmeting Abcoude

Operationele kwaliteit Beleidsmatige en
bestuurlijke kwaliteit

Weerbaarheid

Bestuur van de
gemeenschap

+ +/- -

Publieke
dienstverlener

+ - -



Onderdeel van het
bestuurlijk bestel

- +/- -

Vernieuwende
organisatie

+ +/- -

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de operationele kwaliteit over het algemeen voldoende is.
Dit betekent dat de normale dag-tot-dag-taken op een aanvaardbaar niveau uitgevoerd
worden. Er is voldoende kennis, expertise en capaciteit aanwezig om deze gemeentelijke
taken uit te voeren. Uitzondering hierop is het functioneren in de rol van de gemeente als
onderdeel van het bestuurlijk bestel. De ambtelijke en financiële ruimte van de gemeente
Abcoude brengen beperkingen met zich mee om de rol op operationeel niveau goed vorm te
geven.

De beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit is een zorgpunt. Op dit moment is de beleidsmatige
en bestuurlijke kwaliteit acceptabel, maar er bestaan op alle rollen zorgen voor de toekomst.
De gemeente is te typeren als reactief. De zaken, ontwikkelingen en opgaven waarmee de
gemeente wordt geconfronteerd worden opgepakt, maar de sturing erop laat te wensen over.
Er is te weinig tijd, danwel er wordt te weinig tijd genomen om stil te staan bij
ontwikkelingen die op de gemeente af komen en de wijze waarop de gemeente daarmee wil
omgaan.

De weerbaarheid van de gemeente Abcoude is onvoldoende. De belangrijkste oorzaken
hiervan zijn de beperkte financiële mogelijkheden van de gemeente en het ontbreken van een
strategische visie. Met name het laatste element werkt door in alle aspecten van de
organisatie. Omdat de gemeente geen duidelijke richting heeft gekozen voor de langere
termijn, wordt geïnvesteerd in verschillende samenwerkingsrelaties, in evaluatie- en
verbetertrajecten, in contacten met de lokale bevolking, waarbij een consistent eindbeeld
ontbreekt. Dat is niet efficiënt, en leidt tot een weinig eenduidig beeld van de gemeente
Abcoude.

De ambtelijke werkgroep heeft geconcludeerd dat de verbeterstrategieën consolideren en
investeren onvoldoende uitzicht bieden op een bestuurskrachtige gemeente voor de langere
termijn. De gemeente zal daarom een keuze moeten maken tussen de verbeterstrategieën
samenwerken of fuseren.

Standpuntbepaling toekomst Abcoude
De raad heeft het rapport, tezamen met de uitkomsten van een burgertevredenheidsonderzoek,
de evaluatie van het Samen Beter traject, de evaluatie van intergemeentelijke samenwerking
en het eindrapport van de kerntakencommissie uit de raad betrokken bij de standpuntbepaling
over de toekomst van Abcoude. Deze onderzoeken en evaluaties liepen parallel en de
uitkomsten werden vlak voor de zomer bekend.

In het raadsvoorstel wordt onderscheid gemaakt tussen twee bouwstenen voor de
meningsvorming: een financieel onderdeel en een kwaliteitsonderdeel.
- Financiën: het blijkt dat de meerjarenbegroting van de gemeente Abcoude een tekort laat

zien. Hierbij is rekening gehouden met het afschaffen van het gebruikersdeel OZB voor
woningen en de voorstellen van de kerntakencommissie uit de raad die
bezuinigingsvoorstellen heeft gedaan.

- Kwaliteit: de gemeente functioneert op operationeel niveau voldoende, maar op
beleidsniveau en strategisch niveau onvoldoende.



Het college van B&W onderkent blijkens het raadsvoorstel “de uitermate zorgelijke positie
van de gemeente Abcoude. De financiële positie is weinig rooskleurig, het ontbreekt aan
capaciteit, kwaliteit en specialismen binnen de ambtelijke organisatie in de huidige vorm en
de bestuurskracht en het imago van de gemeente behoeven duidelijk verbetering. Het voert
het college echter te ver het hoofd in de schoot te leggen en te adviseren tot samenvoeging.
Ten aanzien van belangrijke projecten en processen, de revitalisering van de ambtelijke
organisatie en het op orde krijgen van de financiële huishouding bemerkten wij een grote
mate van gedrevenheid en ambitie binnen het dagelijks bestuur en het ambtelijk apparaat om
tot een daadkrachtige en financieel gezonde gemeente te komen. Met verhoogde politiek-
bestuurlijke inspanningen moet naar de mening van het college dit doel te bereiken zijn. (…)
Het college sluit evenwel niet de ogen voor de realiteit en dat is het probleem van de
kwetsbaarheid. Derhalve stellen wij voor het overleg met de gemeente De Ronde Venen te
intensiveren waarbij uiterlijk in februari 2006 volstrekte duidelijkheid moet worden verkregen
over het onderbrengen van kwetsbare organisatie-onderdelen bij deze gemeente, het tempo
waarin en de financiële voorwaarden waaronder.”

De raad heeft hier nog twee besluiten aan toegevoegd, te weten
a) het college tevens op te dragen

- een overzicht te maken van de taken, waarvan het college voorstelt daarop samen te
werken met andere gemeenten

- een actieve rol te vervullen in de samenwerking Utrecht-West
b) en het college uit te nodigen

- een visie te ontwikkelen op de ruimtelijke en sociale toekomst van de gemeente
- in overleg te treden met de provincie Utrecht teneinde na te gaan welke bijdragen de

provincie bereid is te leveren aan de toekomst van Abcoude.

Resultaat kwaliteitsmeting Breukelen

Operationele kwaliteit Beleidsmatige en
bestuurlijke kwaliteit

Weerbaarheid

Bestuur van de
gemeenschap

+ + -

Publieke
dienstverlener

+ +/- -

Onderdeel van het
bestuurlijk bestel

+/- - -

Vernieuwende
organisatie

+/- - +/-

Operationele kwaliteit
� Is het algemeen voldoende: de normale dag-tot-dag-taken worden op een aanvaardbaar

niveau uitgevoerd. Er is momenteel voldoende kennis, expertise en capaciteit aanwezig
om deze gemeentelijke taken uit te voeren. De verdere inkrimping van de formatie die in
2006 moet worden gerealiseerd, zal gevolgen hebben voor de operationele kwaliteit en/of
kwantiteit van de gemeente Breukelen.

� De laatste jaren zijn verbeteringen doorgevoerd middels de reorganisatie, het vormgeven
van interactieve beleidsvorming (toegepast op het terrein van de integrale veiligheid) en
de verbetering van de juridische kwaliteit.



� In de rollen van de gemeente als onderdeel van het bestuurlijk bestel en als vernieuwende
organisatie is een versterking de komende periode nodig. Dit houdt in dat ambtelijke
capaciteit voor de ondersteuning van bestuursleden in samenwerkingsorganen een heldere
plek moet krijgen in de organisatie en dat er tijd beschikbaar moet zijn om
organisatieverandering en –verbeteringen door te voeren. Aan integraal werken wordt veel
tijd besteed.

� De ambtelijke en financiële ruimte van de gemeente Breukelen vragen om bestuurlijke
keuzen om deze rollen op operationeel niveau goed vorm te geven.

Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
� Alleen in de rol van de gemeente als bestuur van de gemeenschap is de beleidsmatige en

bestuurlijke kwaliteit voldoende.
� In de rol van publieke dienstverlener functioneert de gemeente nu op een aanvaardbaar

niveau, maar er zijn zorgen naar de toekomst. Naar verwachting zal de tendens van
decentralisatie van rijkstaken zich de komende jaren voortzetten. Het is de vraag of de
gemeente in staat is deze nieuwe ontwikkelingen het hoofd te bieden.

� De gemeente is over het algemeen te typeren als reactief. De zaken, ontwikkelingen en
opgaven waarmee de gemeente wordt geconfronteerd worden opgepakt, maar de sturing
erop laat te wensen over. Er is te weinig tijd, danwel er wordt te weinig tijd genomen om
stil te staan bij ontwikkelingen die op de gemeente af komen en de wijze waarop de
gemeente daarmee wil omgaan.

Weerbaarheid
� De weerbaarheid van de gemeente Breukelen is onvoldoende. De belangrijkste oorzaak

hiervan is het ontbreken van een strategische visie. Omdat de gemeente geen duidelijke
richting heeft gekozen voor de langere termijn, wordt geïnvesteerd in verschillende
samenwerkingsrelaties, in evaluatie- en verbetertrajecten, in contacten met de lokale
bevolking, waarbij een consistent eindbeeld ontbreekt. Dat is niet efficiënt, en leidt tot een
weinig eenduidig beeld van de gemeente Breukelen.

De ambtelijke werkgroep heeft geconcludeerd dat de verbeterstrategieën consolideren en
investeren onvoldoende uitzicht bieden op een bestuurskrachtige gemeente voor de langere
termijn. De gemeente zal daarom een keuze moeten maken tussen de verbeterstrategieën
samenwerken en fuseren.

Standpuntbepaling Breukelen
De gemeenteraad van Breukelen heeft op 27 september jl. gesproken over de uitkomsten van
de kwaliteitsmeting. Het college van B&W heeft vooraf geen standpunt willen innemen over
de uitkomsten van de kwaliteitsmeting omdat de raad opdracht heeft gegeven tot het uitvoeren
van de kwaliteitsmeting. De raad van Breukelen heeft besloten het college op te dragen een
plan van aanpak te maken tot realisering van de eerste twee aanbevelingen uit het rapport (1:
Besluiten tot een heldere consistente ontwikkelingsrichting door heldere lijnen uit te zetten
naar de toekomst, zowel beleidsinhoudelijk als qua bestuurlijke organisatie en 2: Besluiten de
personele kwetsbaarheid te verkleinen door een expliciete keuze te maken welke taakvelden
de gemeente zelf uitvoert en op welke taakvelden de gemeente samenwerkt met andere
partners/projecten) waarbij betrokken moet worden:
1. Een tijdsplanning in raad november
2. De haalbaarheid
3. Een kostenindicatie
4. Met inachtneming van de nieuwe taken en verplichtingen.



Resultaat kwaliteitsmeting Eemnes

Operationele kwaliteit Beleidsmatige en
bestuurlijke kwaliteit

Weerbaarheid

Bestuur van de
gemeenschap

+ - -

Publieke
dienstverlener

+ + +/-

Onderdeel van het
bestuurlijk bestel

+/- +/- -

Vernieuwende
organisatie

+/- + +

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de operationele kwaliteit voldoende is. Dit betekent dat de
normale dag-tot-dag-taken op een aanvaardbaar niveau uitgevoerd worden. Er is voldoende
kennis, expertise en capaciteit aanwezig om deze gemeentelijke taken uit te voeren. Naar de
toekomst toe bestaan er zorgen over het functioneren van de gemeente Eemnes op de rol
onderdeel van het bestuurlijk bestel. De samenwerkingsverbanden waaraan Eemnes
deelneemt zijn versnipperd en hebben een lage prioriteit. Ook in de rol van vernieuwende
organisatie zijn er zorgen over de toekomstige invulling. Dit wordt veroorzaakt door de
beperkte capaciteit voor het doorvoeren van veranderingen en vernieuwingen in de
organisatie.

De beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit is op dit moment voldoende, met uitzondering van
de rol als bestuur van de gemeenschap. In de rol van onderdeel van het bestuurlijk bestel
bestaan er zorgen voor de toekomst. De onvoldoende voor de beleidsmatige en bestuurlijke
kwaliteit in de rol van bestuur van de gemeenschap wordt veroorzaakt door de
onduidelijkheden die bestaan over de wijze waarop interactieve beleidsontwikkeling
plaatsvindt (bij zowel raad, college als inwoners). Ook wordt aangegeven dat de kwaliteit van
de democratische besluitvorming voor verbetering vatbaar is.
Eemnes is in staat ontwikkelingen die op de gemeente afkomen te vertalen in beleid, besluiten
en acties. Op uitvoerend niveau werkt de gemeente samen met andere gemeenten binnen het
gewest Eemland, in BEL-verband en in andere verbanden. Eemnes stelt zich terughoudend op
in samenwerkingsverbanden. Van beleidsmatige samenwerking met andere partners is
nauwelijks sprake. Organisatievernieuwing en kwaliteitsverbetering vindt plaats naar
aanleiding van het rapport dat K+V in 2002 presenteerde over de taken en formatie van de
gemeente. Daarom scoort de gemeente voldoende in de rol van vernieuwende organisatie.

De weerbaarheid van de gemeente Eemnes is op onderdelen een zorgpunt. In de rollen van
bestuur van de gemeenschap en onderdeel van het bestuurlijk bestel scoort de gemeente
onvoldoende omdat de relatie tussen bestuur en inwoners verhelderd kan worden (wat
verwacht u van ons, wat verwachten wij van u) en het ontbreekt aan een lange
termijnperspectief voor samenwerkingsverbanden. Weliswaar hanteert de gemeente als
uitgangspunt dat zij alleen samenwerkt als dat noodzakelijk is, maar de discussie over de
betekenis van deze opstelling voor de langere termijn, hoe dit zich verhoudt tot de ambities
van andere partners (met name in de BEL) en wat eventuele alternatieven zijn is niet gevoerd.
In de rol van bestuur van de gemeenschap bestaat het risico dat in de BEL-samenwerking de
uiteenlopende ambities van de partners een negatief effect krijgen op de samenwerking.



Op dit moment is de weerbaarheid in de rol van publieke dienstverlener en vernieuwende
organisatie voldoende. Naar de toekomst toe vormt de eerstgenoemde rol een zorgpunt. De
gemeentelijke taken en verantwoordelijkheden zullen in de toekomst verder toenemen en
complexer worden. De beperkte omvang van de ambtelijke organisatie beperkt de
mogelijkheden van de gemeente om hier goed op in te kunnen springen.
In de rol van vernieuwende organisatie scoort de gemeente Eemnes een voldoende. De
gemeente heeft in 2000 een strategische visie opgesteld. Vervolgens zijn naar aanleiding van
het onderzoek van K+V in 2002 verschillende verbeteracties in gang gezet om het
functioneren van de interne organisatie te verbeteren.

Bovenstaande leidde tot de aanbeveling de verbeterstrategieën investeren of samenwerken te
overwegen.

Standpuntbepaling Eemnes
In oktober 2005 heeft de gemeenteraad ven Eemnes het volgende besloten:
• Kennisnemen van het rapport 'Kwaliteitsmeting gemeente Eemnes'.
• Het college verzoeken op korte termijn, na discussie terzake in de raad, een voorzet te

maken voor een visie op de samenwerking in BEL-verband.
• De discussie met het college aangaan over de rollen van college en raad  bij planvorming,

(interactieve) beleidsontwikkeling en besluitvorming
• Op basis hiervan in 2006 een communicatienota opstellen.
• Gesprekken starten tussen raad, college, en de ambtelijke organisatie over diverse punten

uit het rapport waar blijkt van andere meningen/ideeën.
• Inzetten op de verbeterstrategieën ‘investeren’ (m.n. in beleidsmatige en bestuurlijke

kwaliteit als bestuur van de gemeenschap) en ‘samenwerken’ (m.n. van de weerbaarheid
als bestuur van de gemeenschap en als onderdeel van het bestuurlijk bestel).

Inmiddels ligt een voorstel bij de gemeenteraden van Blaricum, Laren en Eemnes om een
gemeenschappelijke regeling aan te gaan waarin de taakvelden inkoop, I&A, belastingen,
juridische zaken, P&O en gemeentewerken kunnen worden ondergebracht. Dit dient in 2006
gerealiseerd te worden.

Ontwikkelingen Noord-Holland
In het gewest Gooi en Vecht heeft  Noord-Holland bestuurskrachtmetingen laten uitvoeren bij
de gemeenten Bussum, Hilversum, Huizen, Muiden, Naarden en Weesp. De gemeente
Wijdemeren deed niet mee vanwege de recente herindeling, de gemeenten Laren en Blaricum
kozen voor de Utrechtse meting, samen met Eemnes.
De uitkomst van de metingen is voor GS van de provincie Noord-Holland aanleiding om te
komen met een voorstel voor het starten van een arhi-procedure, gericht op herindeling in het
Gooi (GS van 15/11/05). In eerste instantie is de procedure er niet op gericht om tot een
herindeling te komen waarbij de gemeenten Wijdemeren aan de ene kant en Blaricum en
Laren aan de andere kant zijn betrokken. GS van Noord-Holland stellen voor dat Blaricum en
Laren één jaar de tijd krijgen om een intensieve, niet-vrijblijvende samenwerking in BEL-
verband vorm te geven. Als dat niet of onvoldoende tot resultaat leidt, zullen de gemeenten
Laren en Blaricum worden betrokken bij een arhi-procedure in het Gooi.



Resultaat kwaliteitsmeting Woudenberg

Operationele
kwaliteit

Beleidsmatige en
bestuurlijke
kwaliteit

Weerbaarheid

Bestuur van de
gemeenschap

+ + +

Publieke
dienstverlener

+ + +/- (1)

Onderdeel van het
bestuurlijk bestel

+ +/- (2) +/- (3)

Vernieuwende
organisatie

+ + +/- (4)

+ =  Woudenberg oefent deze rol goed uit
+/- =  Woudenberg doet het op zich goed maar voor de toekomende tijd verdient dit
aspect aandacht.
- =  Woudenberg oefent deze rol niet goed uit. Deze situatie komt niet voor.

Ten aanzien van de operationale kwaliteit:  De operationele kwaliteit is meer dan voldoende.
De dagelijkse dingen worden op een zeer aanvaardbaar niveau uitgevoerd. De
baliewerkzaamheden worden snel en naar tevredenheid verricht. Over het beheer en
onderhoud van voorzieningen zijn burgers (erg) goed te spreken. Er is voldoende kennis,
expertise en capaciteit aanwezig om de gemeentelijke taken uit te voeren.

Ten aanzien van de beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit: De beleidsmatige en bestuurlijke
kwaliteit is over het algemeen ook voldoende. Woudenberg is een kleine, maar serieuze
partner om mee samen te werken. De gemeente kan over haar eigen grenzen heen kijken en
wil een bijdrage leveren aan regionale opgaven. Over het algemeen heeft Woudenberg goed
zicht op de beleidsontwikkelingen en neemt soms zelf initiatief om een ontwikkeling op de
regionale agenda te plaatsen. Een aandachtspunt voor de komende periode vormt de rol van
de gemeente als deelnemer van het bestuurlijk bestel. Gebleken is dat de positie van
Woudenberg in de verschillende samenwerkingsverbanden (Eemland, ViP) niet altijd even
duidelijk is en mede daardoor verschillende opbrengsten geeft.
De ambtelijke capaciteit en financiële ruimte van Woudenberg kunnen beperkingen met zich
mee brengen om de beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit goed vorm te blijven geven.

Ten aanzien van de weerbaarheid: De weerbaarheid van Woudenberg vormt een belangrijk
aandachtspunt. Het gaat hierbij om de kwetsbaarheid van de organisatie (capaciteit), de
financiële positie van Woudenberg en de meervoudige oriëntatie op de
samenwerkingsgebieden (Eemland en ViP).
De kwetsbaarheid van de organisatie wordt nu opgevangen door collega’s en/of inhuren van
externen. Dit heeft ook een financieel aspect; is er geld beschikbaar om capaciteit of kennis in
te huren.
De samenwerking is van oudsher georiënteerd en georganiseerd op het Gewest Eemland. De
laatste jaren is de samenwerking met gemeenten uit het Valleigebied belangrijker geworden.
Deze tweezijdige oriëntatie werkt minder efficiënt en draagt ook niet bij aan een betere,
eenduidige  positie van Woudenberg.
De financiële positie van Woudenberg is de laatste jaren verbeterd maar vormt nog
voortdurend een punt van aandacht. Dit wordt veroorzaakt doordat de weerstandscapaciteit
van het vermogen matig is (van de 33 Utrechtse gemeenten neemt Woudenberg de 31e plaats



in). Ook kunnen er maar beperkte inkomstenverhogende maatregelen worden genomen. Dit
betekent dat de financiële situatie steeds scherp in de gaten moet worden gehouden; de
financiële buffer om tegenvallers op te vallen is zeer beperkt.

Besluit raad Woudenberg van 27 oktober 2005 luidt:
1. in te stemmen met de slotconclusies en aanbevelingen van het Kwaliteitsrapport ‘Om de

toe-komst van Woudenberg’ (zie pagina 20 van het Kwaliteitsrapport).
2. in het licht van toekomstige én regionale ontwikkelingen een voorkeur uit te spreken

voor de verbeterstrategie ‘fuseren’.
3. in de komende periode te werken aan het opstellen van een profielschets voor de

vorming van een nieuwe RSW+-gemeente, bij voorkeur in samenspraak met de
gemeenten Renswoude en Scherpenzeel en in samenwerking met de provincies Utrecht
en Gelderland.

4. op basis van de opgestelde profielschets de provincie Utrecht te verzoeken om de
ARHI-procedure (de Wet Algemene Regels Herindeling) te starten.

5. Gedeputeerde Staten van Utrecht in kennis te stellen van uw standpunt.
6. een adequaat communicatieplan op te stellen en uit te voeren.

Het college van burgemeester en wethouders zijn met voortvarendheid begonnen met het
opstellen van een plan van aanpak voor het opstellen va neen profielschets waarbij ook voor
de inwoners en belangengroeperingen nadrukkelijk worden betrokken. Over het proces en
inhoud van de profielschets wordt regelmatig afgestemd en overlegd met Scherpenzeel. Ook
Renswoude is daarvoor uitgenodigd maar de raad neemt daarover binnenkort een beslissing.

Resultaat kwaliteitsmeting Renswoude

Operationele kwaliteit Beleidsmatige en
bestuurlijke kwaliteit

Weerbaarheid

Bestuur van de
gemeenschap + + +
Publieke
dienstverlener + +/-  +/-

Onderdeel van het
bestuurlijk bestel + +/-  +/-
Vernieuwende
organisatie + +  +/-

Uit de tabel blijkt dat de operationele kwaliteit voldoende is. De normale operationele taken
worden op een aanvaardbaar niveau uitgevoerd. Er is voldoende capaciteit, kennis en kunde
om de dagelijkse gemeentelijke taken uit te voeren.

De beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit vormen een aandachtspunt. Op dit moment is de
beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit voldoende, maar vormen de rollen ‘publieke
dienstverlener’ en ‘onderdeel van het bestuurlijk bestel’ een blijvend aandachtspunt voor de
gemeente.



De gemeente Renswoude is zich bewust van de formele kwetsbaarheid van de organisatie in
de zin dat het niet alles zelf kan doen. Intergemeentelijke samenwerking is dan ook
noodzakelijk. In grotere samenwerkingsverbanden ( zoals het V-i-P en
Reconstructiecommissie) is Renswoude een kleine en betrouwbare partner. Renswoude heeft
in deze gremia in relatie tot haar omgeving een gemiddelde positie ten opzichte van de andere
besturen. Een versterking van haar positie kan worden bereikt door de samenwerking in V-i-
P-verband en de Reconstructiecommissie te versterken.

De weerbaarheid van de gemeente Renswoude is voor nu acceptabel maar blijft voor de
toekomst een aandachtspunt voor het bestuur. Het gaat hierbij om de formele kwetsbaarheid
van de organisatie (capaciteit), het ontbreken van een vastgestelde visie op de deelname in
samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld V-i-P en Platvorm Utrecht Zuid-Oost) en het minder
persoonsafhankelijk maken van kennis, expertise en netwerken.
De formele kwetsbaarheid van de organisatie wordt nu opgevangen door collega’s en/of
inhuren van externen. Een ander aspect waar rekening mee moet worden gehouden betreft het
leveren van structurele capaciteit als gevolg van decentralisatie en uitvoering van complexe
regelgeving (WMO). Dit heeft een financieel aspect dat mogelijk gevolgen heeft voor de
financiële positie van Renswoude.

Voor een kleine gemeente als Renswoude is intergemeentelijke samenwerking heel
belangrijk. Renswoude neemt dan ook aan veel samenwerkingsverbanden deel. Er is een
meervoudige oriëntatie op de samenwerkingsverbanden vastgesteld (het Valleigebied,Utrecht
Zuid-Oost). Dit kan de voorspelbaarheid van handelen en de betrouwbaarheid aantasten
(welke activiteit wordt met welke partners opgepakt). Het is daarom gewenst dat de gemeente
Renswoude een visie formuleert op de samenwerkingsrelaties.
Om tijdig te kunnen inspelen op toekomstige ontwikkelingen voor de vernieuwende
organisatie is de gemeente afhankelijk van een kleine groep van personen. Dit is inherent aan
een kleine organisatie en is een blijvend aandachtspunt voor de gemeente. Dit aspect
manifesteert zich overigens ook bij de rol van de gemeente in het bestuurlijk bestel.

Het willen
Renswoude concentreert zich op haar kerntaken. De gemeente is voorstander van een vitale,
zelfstandige gemeente die dicht bij de burgers staat. De samenwerking met andere gemeenten
bij de uitvoering van taken en het oplossen van problemen op bovenlokaal niveau moet
worden voortgezet.
De in 2000 vastgestelde Toekomstvisie Renswoude 2000-2020 is een belangrijke bouwsteen
en richtlijn voor de inbreng in de diverse (strategische) plannen en samenwerkingsrelaties.

Het gemeentebestuur van Renswoude onderkent de formele kwetsbaarheid van de organisatie.
Renswoude heeft op dit moment de beleidsagenda op orde. Een en ander wordt mede
gerealiseerd door samen te werken in de regio en met buurgemeenten. Geconstateerd wordt
dat daarmee een wederzijdse afhankelijkheid bestaat die ook eisen stelt aan de organisatie van
Renswoude.
Gelet op allerlei beleidsontwikkelingen in de omgeving van Renswoude en de decentralisatie
van rijkstaken is het goed om na te blijven denken hoe de beleidsagenda van Renswoude
duurzaam kan worden geborgd. Er zal daarom moeten worden nagedacht over de toekomst
van Renswoude.



Conclusie en aanbevelingen
Renswoude is voldoende in staat gebleken om haar ambities in voldoende mate te realiseren
en een bijdragen te leveren aan de regionale (beleids)opgaven. Er is tot op heden geen sprake
van een disbalans tussen het kunnen en het willen.
Naar de toekomst toe moet er sterk rekening mee worden gehouden dat meer
(uitvoerings)taken naar de gemeente worden gedecentraliseerd (zoals nu de WMO en in de
toekomst de omgevingsvergunning) of regels worden vastgesteld om de afstand bestuur -
bestuurden te verbeteren (invoering van dualisme, de rekenkamerfunctie). Dit legt beslag op
de personele capaciteit en de financiële capaciteit van de gemeente. Ook is de verwachting dat
de complexiteit van de uitvoering van gemeentelijke taken zal toenemen en daardoor de
noodzaak tot samenwerking zal vergroten.

Een en ander leidt tot de volgende aanbevelingen:

1. Schep helderheid over de visie op samenwerking voor Renswoude in de regio.
2. Evalueer periodiek (5 jaar) de Toekomstvisie Renswoude 2000-2020.
3. Versterk de regionale positie door optimalisering van de bestaande samenwerking.
4. Blijf voortdurend letten op de persoonsafhankelijkheid van kennis, expertise en netwerken

en streef naar vermindering van de nadelen van die afhankelijkheid.

Besluit raad Renswoude van 4 oktober 2005.

De raad onderschrijft de conclusies en de aanbevelingen van het rapport.

De raad is met name verheugd over het doorgaans positieve oordeel van het maatschappelijk
middenveld en de mede-overheden over het functioneren van de gemeente.

Het rapport bevestigt in de ogen van de raad nog eens de uitkomst van andere
bestuurskrachtonderzoeken, namelijk dat er geen relatie gelegd kan worden tussen kwaliteit
van bestuur en gemeentegrootte.

Concreet besluit de raad op de volgende wijze gevolg te geven aan de aanbevelingen:

1. Schep helderheid over de visie op samenwerking voor Renswoude in de regio
De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders in een korte notitie een
visie in november a.s. via de commissie aan de raad aan te bieden.

2. Evalueer periodiek (5 jaar) de Toekomstvisie Renswoude 2000-2020
De raad vraag het college van burgemeester en wethouders evenals bij de opstelling
van de Toekomstvisie, ook bij de evaluatie (vertegenwoordigers van) de inwoners te
betrekken en in november a.s. een procedure-voorstel via de commissie aan de raad
voor te leggen.

3. Versterk de regionale positie door optimalisering van de bestaande samenwerking
Dit onderdeel kan in de in punt 1 hierboven genoemde visie worden meegenomen.

4. Blijf voortdurend letten op de persoonsafhankelijkheid van kennis, expertise en
netwerken en streef naar vermindering van de nadelen van die afhankelijkheid.
De raad vraagt het college van burgemeester en wethouders een notitie over dit punt
voor het eind van het jaar aan de raad voor te leggen.



De raad stelt vast dat uit de conclusies en aanbevelingen in feite al volgt dat gekozen wordt
voor een mix van consolideren, investeren en samenwerken als verbeterstrategieën.
Op basis van de nu voorliggende rapportage is er geen aanleiding om fusie met andere
gemeenten op dit moment aan de orde te stellen.

Wat betreft de bestaande afspraken in ViP-verband merkt de raad op dat indertijd in het zg.
SGP-Valleiconvenant (thans ViP-convenant) is afgesproken om samen te werken tot
1 januari 2007 en dan de samenwerking te evalueren en te bezien of de vorming van een
RSW-gemeente nodig en wenselijk is. Wat de raad betreft is het laatste onderdeel van deze
afspraak achterhaald door de uitvoering van de kwaliteitsmeting.

Gelet op de tijd en energie die dergelijke discussies en onderzoeken vergen, streeft de raad er
naar de eerstkomende vijf jaar geen herindelingsdiscussie meer te voeren.

Tenslotte verzoekt de raad het college van burgemeester en wethouders om dit besluit ter
kennis te brengen van de provincie en de gemeenten met wie de gemeente Renswoude een
samenwerkingsrelatie heeft.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad
der gemeente Renswoude, gehouden op 4 oktober 2005

de griffier, de voorzitter,


