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1. Inleiding
1.1.

Kwaliteit van het gemeentelijk functioneren

Wat verstaan we onder de kwaliteit van een gemeente? Welke rol(len) heeft een gemeente?
Welke eisen worden aan die verschillende rollen gesteld? Deze vragen spelen een rol in de
kwaliteitsmeting van de gemeente Eemnes. De gemeente kan niet de rol kiezen die haar
goeddunkt, maar burgers, het maatschappelijk middenveld en de ‘andere’ overheden
verwachten een bepaalde rol en roluitoefening die hoort bij de opdracht waar de gemeente
voor staat. Deze roluitoefening van de gemeente staat centraal tijdens de meting, omdat de
gemeente Eemnes daarbinnen haar kwaliteiten kan laten zien, omdat de gemeente Eemnes
daarbinnen haar bestuurskracht kan tonen.
We onderscheiden vier rollen voor de gemeente Eemnes:
1. De gemeente als bestuur van de lokale gemeenschap
De meest klassieke rol van de gemeente als politieke en bestuurlijke entiteit die belast is met
de behartiging van belangen van het grondgebied en de inwoners van de gemeente. De kern
van de rol van gemeente als bestuur van de gemeenschap zit hem in (het vermogen tot) het
leggen van een verbinding tussen lokaal bestuur en de lokale samenleving. De
kwaliteitsmeting richt zich in dit verband op:
• De relatie burger en bestuur;
• Betrokkenheid en participatie burgers bij bestuur;
• Toegankelijkheid gemeente en weging belangen.
2. De gemeente als publieke dienstverlener
Waar de gemeente optreedt als aanbieder en producent van bepaalde publieke goederen en
diensten. De gemeente ontmoet in deze rol de burger in twee ‘gedaanten’: in die als
participant in beleidsontwikkeling en in die als klant of afnemer van collectieve of individuele
diensten. De kwaliteitsmeting richt zich in dit verband op:
• Kwetsbaarheid en strategisch vermogen van de organisatie;
• Professionaliteit en samenspel bestuur, politiek en apparaat;
• Mate van vraag- en klantgericht werken.
3. De gemeente als onderdeel van het bestuurlijke bestel
De gemeente als onderdeel van een groter bestuurlijk geheel, ‘het Huis van Thorbecke’. Een
rol waarin de gemeente in wisselwerking met andere overheden moet opereren als behartiger
van lokale belangen maar tevens een bijdrage moet leveren aan de realisatie van (boven)regionale opgaven. De kwaliteitsmeting brengt in dit verband in kaart:
• Het karakter van de intergemeentelijke samenwerking;
• Positie ten opzichte van andere bestuurslagen;
• Externe oriëntatie en belangenbehartiging.
4. De gemeente als vernieuwende organisatie
Waar de gemeente laat zien op welke wijze zij de kwaliteitseisen die zij zichzelf stelt op de
hiervoor genoemde rollen, borgt in de eigen organisatie. De wijze waarop zij in beleids- en
bedrijfsvoering creativiteit en innovativiteit aan de dag legt en perspectieven biedt voor haar
medewerkers. De kwaliteitsmeting richt zich hier op:
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•
•
•
1.2.

Innovativiteit en veranderingsgezindsheid;
De gemeente als werkgever;
De financiële positie.
Kwaliteitseisen: normatief kader

Bestuurskracht of kwaliteit van de gemeentelijke roluitoefening is niet zonder meer meetbaar.
Kwaliteit is een subjectief, ‘leeg’ begrip dat pas waarde krijgt door interpretatie. Juist dit
karakter van het kwaliteitsbegrip maakt dat maatwerk, individualiteit en contextualiteit
centraal komen te staan. Kwaliteitsoordelen komen tot stand door concrete handelingen,
gebeurtenissen of activiteiten te wegen en beoordelen in het licht van algemene beginselen en
criteria én individuele eisen en verwachtingen. Het normatief kader dat wordt gehanteerd bij
deze meting krijgt dan ook langs twee wegen inhoud.
Ten eerste door interpretatie en beoordeling van de roluitoefening door direct betrokkenen;
politici, bestuurders, ambtenaren, klanten en partners. Al deze betrokkenen hebben vanuit hun
eigen perspectief en positie ten opzichte van het lokaal bestuur bepaalde verwachtingen en
kwaliteitseisen ten aanzien van de roluitoefening van de gemeente, op basis waarvan men tot
oordelen komt over diezelfde roluitoefening. Deze oordelen zijn weliswaar subjectief, maar
omdat zij gegrond zijn in de normen, waarden en belangen van de betrokkenen niet minder
legitiem en zeker waardevol. Zij bepalen immers in hoge mate de dagelijkse praktijk van het
lokaal bestuur. Door het debat over verwachtingen en eisen over de kwaliteit van de
roluitoefening in een brede kring van betrokkenen te voeren, wordt het bovendien mogelijk
intersubjectieve uitspraken over bestuurskracht en de kwaliteit van de roluitoefening te doen.
Ten tweede: interpretatie en individuele beoordeling alleen is onvoldoende. Een breder kader
is noodzakelijk om de kwaliteit in objectievere vormen te kunnen beoordelen. In de analyse
van de roluitoefening door de gemeente Eemnes hanteren we daarbij drie bestuurskundige
kernwaarden voor het openbaar bestuur die kunnen worden gezien als theoretische ijkpunten
voor de roluitoefening: operationele kwaliteit, bestuurlijke en beleidsmatige kwaliteit en
weerbaarheid. We lichten ze hieronder toe.
Operationele kwaliteit
Thema’s als doelgerichtheid, doelmatigheid en vraaggericht staan centraal. Rolvervulling in
deze optiek dient efficiënt te zijn en effectief en instrumenteel te zijn voor concrete doelen.
Het betreft een cluster van waarden die ‘managerial’ van aard zijn en waar begrippen als
bedrijfsmatig werken, contractmanagement en kwaliteitshandvesten bijhoren.
Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
Het draait om het op open en zorgvuldige wijze invulling geven aan zaken als democratische
besluitvorming en beleidsvorming en om de bereidheid en het vermogen daar verantwoording
over af te leggen. Is de overheid wat de overheid zegt of geacht wordt te zijn en waartoe hij in
een samenleving bepaalde verantwoordelijkheden (dus rechten en plichten) heeft opgedragen
gekregen? Doet de overheid niet alleen de dingen goed, maar doet hij in de ogen van de
relevante ‘stakeholders’ ook de goede dingen? Vervult de overheid haar rollen op een
oprechte, behoorlijke, verantwoorde en legitieme wijze?
Weerbaarheid: constitutionele kwaliteit
De derde cluster duiden we aan met weerbaarheid. Dat verwijst naar een constitutionele
kwaliteit. Een organisatie moet voldoende weerbaar zijn om ingrijpende of plotselinge

Provincie Utrecht/Gemeente Eemnes

4

Kwaliteitsmeting gemeente Eemnes
veranderingen het hoofd te kunnen bieden. Men zou ook kunnen spreken over de
‘robuustheid’ van de overheid. Robuustheid hoeft zich niet per se te vertalen in omvang of
gewicht. Het gaat veeleer om de stabiliteit van de overheid. Stabiliteit is een dynamische
grootheid. Om zich wijzigende omstandigheden het hoofd te kunnen bieden zijn
aanpassingsvermogen, vitaliteit, strategische anticipatie, pro-actief bestuur even zo vele
aspecten van de betrouwbare overheid als effectieve crisisbestrijding, standvastig optreden, en
doorzettingsmacht bij handhavingvraagstukken. Het maatschappelijke draagvlak en het
vertrouwen van burgers en bedrijven in het bestuur vormt het sociale kapitaal van een
gemeente. In onzekere tijden vertaalt dat zich in loyaliteit die ruimte verschaft om ook
gezaghebbend ‘nee’ te kunnen zeggen en desnoods onaangename ingrepen met enige
bereidwilligheid tegemoet te treden.
1.3.

Aanpak

De kwaliteitsmeting is uitgevoerd door een gezamenlijke projectgroep van de gemeente
Eemnes en de provincie Utrecht, in opdracht van de gemeente Eemnes.
De bestuurskrachtmeting heeft ten eerste plaatsgevonden door uitvoerig de ‘state of the art’
van de gemeente Eemnes te beschrijven. In een zogenaamde profielschets van de gemeente
Eemnes is inzicht gegeven in de lokale gemeenschap, de gemeentelijke organisatie, haar
bestuurlijke omgeving en de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar taken. De
profielschets is de onderlegger voor dit kwaliteitsrapport.
Vervolgens is in vijf debatten, onder leiding van een externe gespreksleider, gesproken over
het functioneren van de gemeente Eemnes. Op basis van hun eigen verwachtingen en eisen
hebben deelnemers hun mening over de kwaliteit van de roluitoefening door de gemeente en
de wensen dienaangaande geformuleerd. Dit is gebeurd aan de hand van stellingen.
Het resultaat van dit proces is in deze rapportage beschreven en aan een nadere analyse op de
drie kernwaarden onderworpen. Per hoofdstuk wordt zo zicht geboden op de manier waarop
de gemeente Eemnes invulling geeft aan haar rollen, de oordelen daarover in de discussies
maar ook vanuit de beschreven kernwaarden. In het verlengde hiervan sluit de rapportage af
met een duiding van de strategische opgaven voor de gemeente Eemnes. Deze zijn als het
ware de weerslag van de spiegeling van het verkregen kwaliteitsbeeld of inzicht in
bestuurskracht aan de ambities van de gemeente Eemnes.
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2. De gemeente als bestuur van de gemeenschap
2.1.

De ogen, de oren en de houding van de gemeente

De gemeente kan binnen ons staatsbestel worden opgevat als het bestuur van een politieke en
sociale gemeenschap waarin collectieve besluitvorming plaatsvindt. Er worden beslissingen
genomen die bindend zijn binnen de geografische grenzen. Die beslissingen zijn het resultaat
van belangenafwegingen en politieke strijd. Centraal in die werkzaamheden staat een houding
van openheid en betrokkenheid jegens burgers, georganiseerde groepen uit de samenleving en
(collega)bestuurders.
De gemeente dient in deze rol oog te hebben voor de verschillende noden en wensen en te
zorgen voor een goede relatie met de diverse groeperingen maar tegelijk zakelijk te blijven
handelen en het particuliere belang niet te laten prevaleren boven het algemene belang. De
gemeente dient er alles aan te doen om de betrokkenheid van burgers te vergroten en de
drempels voor deelname aan maatschappelijke, bestuurlijke en politieke processen zo laag
mogelijk te houden. De burger dient goed geïnformeerd te worden zodat draagvlak ontstaat
voor de keuzes die de gemeente maakt. Dit verplicht de gemeente tot goed communiceren en
tactvol handelen. De gemeente dient voorts te waken over de kwaliteit van de democratische
besluitvorming en op geen enkele manier de legitimiteit van haar gezag geweld aan te doen.
Het ligt voor de hand dat de gemeente te allen tijde integer handelt. In de relatie tot de burger
is het vermogen afwegingen en keuzes op beleidsmatig en operationeel niveau te maken, van
cruciaal belang.
2.2.

Analyse naar kwaliteitswaarden

Een wezenlijk element in deze rol als bestuur van de gemeenschap betreft de relatie tussen
deze gemeenschap en het bestuur van de gemeente. In hoeverre is er in Eemnes sprake van de
spreekwoordelijke kloof tussen burger en bestuur en hoe is de vertrouwensrelatie tussen
beiden te kenschetsen?
Operationele kwaliteit
De daadkracht van het bestuur laat een wisselend beeld zien. Waar het gaat om het signaleren
van ontwikkelingen die van invloed zijn op de gemeente, lijkt de gemeente primair reactief te
opereren, op verzoek van een probleemeigenaar, in reactie op een acuut en knellend probleem,
en niet zozeer pro-actief uitgaande van een strategische toekomstvisie. Dit komt helder naar
voren in het debat met het maatschappelijk middenveld. De gemeente Eemnes werkt in die zin
wel vraaggericht maar niet responsief. Responsiviteit veronderstelt dat ook latente vragen en
‘vragen achter de vragen’ leidend zijn in denken en handelen. Omdat initiatieven vaak vanuit
de gemeenschap zelf genomen (moeten) worden, kan het politiek-bestuurlijk
ondernemerschap in Eemnes worden gekenmerkt als volgend.
Op de stelling dat het gemeentebestuur van Eemnes goed zicht heeft op de noden en behoeften
van de lokale gemeenschap antwoorden het college van B&W, de raad en het MT dat ze het er
mee eens zijn. Het maatschappelijk middenveld is het er niet mee eens omdat de gemeente
niet zelf de noden en behoeften signaleert maar daarvoor afhankelijk is van de signalen uit de
gemeenschap. Vervolgens duurt het ook vaak lang voordat de gemeente actie onderneemt.
(zie figuur 1)
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Het gemeentebestuur heeft goed zicht op de noden en behoeften in de lokale gemeenschap
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Figuur 1
In de gemeente Eemnes zijn de lijnen tussen burger en bestuur kort. Letterlijk kort omdat de
gemeente één kern kent en burgers en bestuurders elkaar makkelijk tegenkomen. Figuurlijk
kort omdat het gemeentebestuur makkelijk toegankelijk is. De wethouders houden geen
spreekuur, maar inwoners kunnen altijd een afspraak met hen maken.
De groepen die deelnamen aan de kwaliteitsdebatten, met uitzondering van het MT, geven aan
dat de deelname van inwoners aan en hun betrokkenheid bij het gemeentebestuur laag is. De
inwoners laten zich met name zien en horen bij zaken die hen direct raken. De kleine groep
burgers die regelmatig aanwezig is bij raads- en commissievergaderingen hoort tot de
politieke achterban van raadsfracties. Dit is een algemene trend in politiek-bestuurlijk
Nederland. Het MT vindt de deelname aan en betrokkenheid bij het gemeentebestuur hoog
omdat er over het algemeen een goede opkomst is bij informatie- en inspraakbijeenkomsten
en inwoners bereid zijn te participeren in een klankbordgroep.
De informatievoorziening aan de inwoners is voldoende volgens de meeste deelnemers aan de
kwaliteitsdebatten. Naast de mogelijkheid om raads- en commisievergaderingen bij te wonen,
is veel informatie is te vinden op de website. De gemeente publiceert in de Laarder Courant de
Bel, over specifieke (verkeers)maatregelen en projecten worden inwoners tijdig geïnformeerd.
Ook is er een aparte website over de ontwikkeling van het dorpshart, die te bereiken is via de
gemeentelijke website. Het maatschappelijk middenveld is minder tevreden over de
informatievoorziening. Zij vinden dat informatie hen regelmatig laat bereikt en slecht leesbaar
is (dikke pakken papier). De reguliere informatie van de gemeente (bijv. vuilophaalschema,
gemeentegids) is goed. Ook wordt gewaardeerd dat de gemeente een bericht stuurt wanneer
paspoort of rijbewijs bijna is verlopen.
Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
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Het maatschappelijk middenveld geeft aan dat het vaak lang duurt voor signalen die het
gemeentebestuur ontvangt uit de gemeenschap worden omgezet in beleid, besluiten of acties.
Uit de debatten komt een beeld naar voren van een gemeente die worstelt met de vraag op welk
moment de burger moet worden betrokken in welke vorm (informerend, richtinggevend). De raad
geeft aan dat de gemeente veel overleg voert met burgers en belangengroepen: klankbordgroep voor
het dorpshart, voor de polderwegen, veel overleg met het onderwijsveld en welzijn. Toch vindt de raad
dat de gemeente vaker voorafgaand aan de beleidsvorming met burgers moet gaan praten. Zij zijn het
dan ook oneens met de stelling dat de gemeente de burger actief betrekt bij de beleidsvorming. Het
maatschappelijk middenveld heeft dezelfde mening. Het college van B&W en het MT zijn het eens
noch oneens met deze stelling. Het MT geeft aan dat de gemeente de burgers wel actief betrekt, maar
dat de wijze waarop dat gebeurt kan verbeteren. Nu gaat de gemeente soms het gesprek aan voordat de
kaders helder zijn (wat is de speelruimte voor burgers en gemeente). Het college vraagt zich af wat de
ruimte nog is voor de raad wanneer vooraf overeenstemming is bereikt tussen gemeenten en
betrokkenen.
Geen van de groepen die deelnamen aan de kwaliteitsdebatten is het eens met de stelling dat de
kwaliteit van de democratische besluitvorming hoog is. Hierbij wordt veelal gewezen op de werkwijze
van de raad. Raadsfracties nemen voorafgaand aan de vergadering een standpunt in en wijken daar
vervolgens niet meer vanaf. Er wordt geen debat gevoerd. Ook toont de raad zich gevoelig voor
meningen van individuele inwoners en belangengroepen. Dit gaat niet zo ver dat gesproken kan
worden van cliëntelisme. Wel geven verschillende groepen aan dat de raad steviger in haar schoenen
kan staan.

Weerbaarheid
De deelnemers aan de kwaliteitsdebatten vinden dat het vertrouwen van de inwoners in het
gemeentebestuur laag is. Alleen de raad is het eens noch oneens met deze stelling. Zij vinden
dat een deel van de bevolking wel vertrouwen heeft en een ander deel niet. Het laatste deel
hoor je het meest. Ook wijst de raad erop dat in het algemeen het vertrouwen in de politiek
afneemt. Wat dat betreft wijkt de situatie in Eemnes niet af van het landelijke beeld. Het
maatschappelijk middenveld noemt als een factor die heeft geleid tot een laag vertrouwen het
niet honoreren van een verzoek tot het houden van een referendum over het nieuwe dorpshart.
Geconstateerd moet echter worden dat het verzoek niet onder de Tijdelijke Referendumwet
viel en evenmin binnen de referendumverordening van de gemeente Eemnes.
Het MT geeft aan dat er altijd veel kritiek is op het bestuur. Voor een deel herkennen zij dat
wel: het ontbreekt aan eenduidigheid. De raad neemt soms besluiten in afwijking van eerdere
besluiten.
2.3.

Subconclusie

Op operationeel niveau functioneert de gemeente Eemnes voldoende als bestuur van de
gemeenschap. Het bestuur is toegankelijk, de informatievoorziening is goed, het
gemeentebestuur heeft een redelijk zicht op de noden en behoeften van de inwoners. Wel is de
gemeente te typeren als reactief. Dit is een aandachtspunt.
Op beleidsmatig en bestuurlijk niveau functioneert Eemnes op deze rol onvoldoende. De
gemeente betrekt de inwoners bij beleidsontwikkeling en planvorming, maar zoekt nog naar
de wijze waarop interactieve beleidsvorming kan worden vormgegeven: wanneer worden
burgers betrokken, wat is hun rol, wat betekent dat voor de rol van de gemeenteraad en
dergelijke. Ook wordt door alle partijen aangegeven dat de kwaliteit van de democratische
besluitvorming voor verbetering vatbaar is.
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Het vertrouwen van de inwoners in het gemeentebestuur is laag. De raad laat zich makkelijk
beïnvloeden, de eenduidigheid van besluitvorming behoeft verbetering. Deze punten
beïnvloeden de weerbaarheid negatief.
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3. De gemeente als publieke dienstverlener
3.1.

Mag het ietsje meer zijn?

Iedere burger heeft dagelijks te maken met de gemeente in haar rol als publieke
dienstverlener. Bij het aanvragen van een paspoort of een uittreksel uit het geboorteregister,
maar ook bij het bezoek aan een bibliotheek of een zwembad. Dienstverlening kan ook op een
hoger plan plaatsvinden: de gemeente als hoeder van het algemeen belang. Met
besluitvaardigheid, doeltreffendheid en efficiëntie van het ambtelijke apparaat is het algemeen
belang gediend. Hiertoe behoort ook het vermogen een strategische visie te ontwikkelen, naar
die besluiten te handelen en de resultaten van het handelen kritisch te evalueren. De burger
mag verwachten dat de gemeente berekend is op haar dienstverlenende taak en dat ze probeert
om haar dienstverlening voor alle burgers bereikbaar te maken. Dat professionaliteit en
kwaliteit hoog aangeschreven staan. Dat de gemeente klantvriendelijk is. Dat de gemeente er
alles aan doet om ‘transparant’ te werken, willekeur uit te sluiten, consequent te zijn en
stroperigheid en verkokering tegen te gaan. Dat een gemeente de wet kent en er naar handelt.
Dat de bestuurders en ambtenaren van een gemeente op operationeel niveau, ook onder grote
druk, leiderschap tonen, weten wat verwacht wordt en vervolgens handelen.
3.2.

Analyse naar kwaliteitswaarden

Operationele kwaliteit
Alle partijen zijn tevreden over de operationele dienstverlening van de gemeente Eemnes.
Paspoorten, rijbewijzen en dergelijke worden op een goede, snelle wijze verleend. Het
onderhoud van groen is afdoende. Vergunningen worden binnen de daarvoor geldende
termijnen verstrekt. Enkele raadsleden vinden dat de ambtelijke organisatie te weinig
meedenkt met de inwoner bij de aanvraag van bouwvergunningen. Inwoners moeten dan
onnodig vaak terug komen met aanvullende papieren en informatie. Andere raadsleden
ervaren dit niet. Geen van de groepen die deelnamen aan de kwaliteitsdebatten is het eens met
de stelling dat de klantgerichtheid in de dienstverlening door de gemeente te wensen over laat.
De voorzieningen in de gemeente zijn van voldoende niveau. Voor een aantal voorzieningen
zijn de inwoners aangewezen op Laren (zwembad) maar algemeen wordt erkend dat Eemnes
ook niet alle voorzieningen zelf hoeft te hebben.
Het college en het MT zijn het eens met de stellingen dat de ambtelijke organisatie van de
gemeente professioneel is en hoge kwaliteit levert en dat de professionaliteit in de
dienstverlening voor de burger groot is. De raad en het maatschappelijk middenveld zijn het
eens noch oneens met deze stellingen. De raad is wel van mening dat de ambtenaren hun best
doen.
De gemeente loopt niet voorop met elektronische dienstverlening, maar dat is ook een
bewuste keuze. Gezien de beperkte ambtelijke capaciteit wil de gemeente niet in de kopgroep
zitten, maar de ervaringen van deze groep benutten om vervolgens zelf de elektronische
dienstverlening te verbeteren.
Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
De ambtelijke organisatie van de gemeente Eemnes is kwetsbaar. Doordat er sprake is van veel
eenmansposten in de organisatie, bestaat het risico dat dossiers blijven liggen als de persoon die dat
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dossier behandelt er niet is. Volgens het college en het MT in Eemnes is dat risico beperkt omdat
ambtenaren bereid zijn elkaar te vervangen bij (kortdurende) afwezigheid. In veel kleine organisaties
leidt de kwetsbaarheid er ook toe dat beleidsmatige zaken gericht op de lange termijn blijven liggen.
Dit is in Eemnes niet het geval. De gemeente heeft de afgelopen periode onder meer de nota
Plattelandsontwikkeling opgesteld, het structuurplan Eemnes 2015, een integraal huisvestingsplan voor
het onderwijs, een gemeentelijk verkeer en vervoerplan, een groenstructuurplan en nu wordt er
gewerkt aan een strategisch opleidingsplan.

De gemeente gaat een nieuw dorpshart ontwikkelen. In dit dorpshart moeten winkels en
voorzieningen een plek krijgen. Het nieuwe dorpshart is nodig omdat de huidige
voorzieningen dreigen te verschralen en de gemeente te maken krijgt met een toenemende
vergrijzing. Dan zijn voorzieningen in de eigen kern erg belangrijk. Het is niet de bedoeling
dat het nieuwe dorpshart gaat concurreren met de winkels in Laren. In Eemnes zullen met
name winkels komen gericht op de dagelijkse boodschappen van de inwoners. Het heeft
enkele jaren geduurd voordat het project van de grond kwam omdat op politiek niveau geen
overeenstemming werd bereikt over de structuurvisie voor het dorpshart. In januari 2004 heeft
de raad een besluit genomen over het plan voor het dorpshart, waarna is begonnen met het
project om het dorpshart te realiseren. Het project kan rekenen op een grote belangstelling
onder de inwoners van Eemnes. De gemeente faciliteert dit met een klankbordgroep, een reeks
aan informatie- en inspraakbijeenkomsten en een eigen website voor het dorpshart met de
mogelijkheid voor inwoners om te reageren op ontwikkelingen.
Over de stelling dat het gemeentebestuur signalen uit de samenleving op een goede wijze naar
beleid vertaalt, verschillen de groepen van mening. Het MT en het college van B&W zijn het
eens met deze stelling, de raad is het er niet mee eens en het maatschappelijk middenveld is
het eens noch oneens met deze stelling.
Weerbaarheid
Over het strategisch vermogen van de gemeente Eemnes zijn de meningen verdeeld. De
gemeenteraad en het maatschappelijk middenveld vinden het vermogen tot strategische
beleids- en besluitvorming in de gemeente Eemnes beperkt, het college van B&W en het MT
zijn het hier niet mee eens. (zie figuur 2)
Het vermogen tot strategische beleids- en besluitvorming is beperkt
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Figuur 2
Het maatschappelijk middenveld geeft aan dat de gemeente moeilijk tot een besluit kan
komen. Als voorbeelden noemen zij de lange tijd die het heeft geduurd voordat het project
van het nieuwe dorpshart van de grond kwam, de keuze voor de locatie van de nieuwe
brandweerkazerne en het gezondheidscentrum. De raad meent dat het strategisch vermogen
van de gemeente beperkt is omdat de gemeente veel externen nodig heeft voor grote
projecten. Ook vinden zij dat de gemeente weinig vernieuwend is. Het MT en het college
wijzen daarentegen op de vele plannen en nota’s die de gemeente heeft opgesteld. Het MT
tekent daarbij wel aan dat het de vraag is hoe lang Eemnes haar taken goed kan blijven
uitvoeren, gezien de toenemende decentralisatie van rijkstaken.
3.3.

Subconclusie

Op operationeel en beleidsmatig en bestuurlijk niveau functioneert de gemeente Eemnes op
voldoende niveau in de rol van publieke dienstverlener. De operationele dienstverlening gaat
goed, het voorzieningenniveau is voldoende. De gemeente heeft op veel verschillende
beleidsterreinen haar beleid vastgelegd.
De weerbaarheid van de gemeente in deze rol is momenteel van voldoende niveau. Bij verdere
decentralisatie van rijkstaken is het de vraag of de gemeente over genoeg ambtelijke en
bestuurlijke capaciteit (kwantitatief en kwalitatief) beschikt om hier op een goede manier mee
om te gaan.
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4. De gemeente als onderdeel van het bestuurlijk bestel
4.1.

Onderdeel van het bestuurlijke bestel: de partner

De Nederlandse gemeente functioneert in een bestuurlijk stelsel. Gevolg is een eigenstandige
rol van de gemeentelijke organisatie waarin zij haar kwaliteiten moet tonen in wisselwerking
met medeoverheden. Ze handelt niet in een maatschappelijk vacuüm en is ingebed in andere
bestuurslagen. Dit brengt uiteraard consequenties met zich mee voor het bestuurlijke
handelen. Van de gemeente mag verwacht worden dat ze open staat voor samenwerking met
andere publieke belanghebbenden (vanzelfsprekend ook met private partijen) van diverse
pluimage, zonder zich te onttrekken aan haar bestuurlijke plichten en verantwoordelijkheden.
Om die reden moet de gemeente haar plaats kennen in het bestuurlijke krachtenveld en goed
op de hoogte zijn van de noodzakelijke wet- en regelgeving. In dit verband is kennis over haar
eigen vermogen (en onvermogen) van het allergrootste belang, net zoals waakzaamheid en
kritische beschouwing of de gemeentelijke belangen werkelijk gediend worden.
4.2.

Analyse naar kwaliteitswaarden

Eemnes ligt aan de rand van de regio Eemland, op de grens met het Gooi. De gemeente maakt
deel uit van het Gewest Eemland, waar in een lichte vorm wordt samen gewerkt.
Samenwerking wordt ook nagestreefd met Laren en Blaricum, vooralsnog met name gericht
op interne taken. Beleidsmatig wil de gemeente de zaken in eigen hand houden.
Andere gemeenschappelijke regelingen (naast Gewest Eemland) waarin de gemeente Eemnes
participeert zijn:
 Brandweerregio Utrechts Land (BRUL) (met gemeenten in provincie Utrecht)
 Gemeenschappelijke regeling Geneeskundige Hulpverlening bij Ongevallen en Rampen
en Centrale Post Ambulancevervoer Regio Utrecht (met gemeenten in provincie Utrecht)
 IZA-regeling Nederland (met Nederlandse gemeenten)
 Sociale Werkvoorziening Gooi- en Vechtstreek
 Utrechtse Bestuursacademie
 Afvalverwijdering Utrecht (met gemeenten in provincie Utrecht)
 Samenwerking sociale zaken 2002 (intergemeentelijke afdeling met Huizen en Blaricum)
 Beheer archief gemeente Eemnes
 Regionaal Bureau Leerlingzaken
 Basisonderwijs Gooi en Eemland (toezicht op verzelfstandigd openbaar onderwijs)
 Provinciale Utrechtse Welstandscommissie (met gemeenten in provincie Utrecht), nu
geheten ‘Welstand en Monumenten Midden Nederland’.
Daarnaast besteedt de gemeente de volgende taken uit:
 Beleid en uitvoering van sociale zaken aan Huizen
 Leerplichttaken aan het Regionaal bureau Leerlingzaken van Bussum.
De gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren hebben besloten de haalbaarheid te
onderzoeken om op een specifiek aantal terreinen intensiever samen te werken.
Automatisering, Personeelszaken, Belastingen, inkoop en Juridische Zaken, Ouderenwerk,
Bibliotheek en Zwembad. Met name op het gebied van personeelszaken (één gezamenlijke
salarisadministratie) en ouderenwerk heeft deze samenwerking inmiddels al tot succes geleid.
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De mogelijkheden voor samenwerking op de andere terreinen worden in 2005 verder
onderzocht.
Operationele kwaliteit
De gemeente Eemnes heeft veel verschillende samenwerkingsrelaties die vooral gericht zijn
op uitvoerende taken. Er wordt samengewerkt, omdat het efficiënter is om een aantal
uitvoerende werkzaamheden samen uit te voeren. De ambities van de gemeente Eemnes
worden in regionaal (gewest) en subregionaal (BEL) verband ingebracht om daarmee sterker
te staan ten opzichte van andere bestuurslagen. Alle groepen die deelnamen aan de
kwaliteitsdebatten zijn het eens noch oneens met de stelling dat intergemeentelijke
samenwerking in de regio veel oplevert. Concrete resultaten van samenwerking zijn moeilijk
te benoemen. De samenwerking op het terrein van sociale zaken gaat goed, over de
meerwaarde van samenwerking in de milieudienst verschillen de meningen. De medeoverheden geven aan dat de deelname aan het gewest Eemland de gemeente een breder zicht
geeft op ontwikkelingen. De gemeente kan echter nog op meer taakvelden samenwerken. Het
MT is ook van mening dat de samenwerking in het gewest versterkt kan worden.
De positie van Eemnes, op de rand van de provincie en het gewest, dicht tegen het Gooi aan,
heeft zowel voor- als nadelen. Het voordeel is dat Eemnes kan kiezen met wie ze in welk
verband wil samenwerken, het nadeel is dat de positie van Eemnes zwakker is in
samenwerkingsverbanden omdat ze altijd aan de grens ligt. In sommige gevallen is de
provinciegrens een belemmering. Blaricum, Laren en Eemnes willen graag op het terrein van
de brandweer samenwerken, maar de grens van de veiligheidsregio (provinciegrens)
belemmert dit.
Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
In het gewest Eemland is Eemnes een kleinere partner. De grotere gemeenten in de regio
fungeren als voortrekker. Geen van de partijen die deelnamen aan de kwaliteitsdebatten is van
mening dat Eemnes een belangrijke bijdrage levert aan het realiseren van regionale opgaven.
Hierbij wordt onder meer gewezen op de regionale woningbouwopgave. Eemnes heeft de
mogelijkheden om ook voor de regio woningbouw te realiseren, maar kiest ervoor alleen voor
de eigen bevolking te bouwen. De raad erkent dat zij met name op de eigen gemeente is
gericht. De complexe wet- en regelgeving dwingt Eemnes echter tot samenwerking. De raad,
het college en het MT vinden de externe oriëntatie van de gemeente niet groot. De medeoverheden zijn het eens noch oneens met deze stelling. (zie figuur 3)
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De externe oriëntatie in de gemeente is groot
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Figuur 3
Alle groepen zijn het erover eens dat Eemnes geen sterke positie heeft ten opzichte van andere
bestuurslagen en partners. Eemnes ambieert ook geen sterke rol in samenwerkingsverbanden.
De mede-overheden geven aan dat wanneer zaken er echt toe doen voor Eemnes, de gemeente
deze zaken goed voor het voetlicht weet te brengen in het gewest. Als voorbeeld werd
genoemd de regiotaxi.
In de BEL-samenwerking hebben de drie gemeenten een gelijkwaardige positie. Eemnes vindt
enerzijds dat meer taken in BEL-verband opgepakt moeten worden, maar stelt zich anderzijds
terughoudend op in de samenwerking. De drie gemeenten hebben een strategisch
gebiedsperspectief opgesteld. Na de verkiezingen in 2002 zijn er in sommige gemeenten
belangrijke politieke verschuivingen geweest en is geconstateerd dat de visie op de
strategische doelen niet meer door iedereen werd gedeeld. In december 2002 hebben de drie
BEL-gemeenten een convenant gesloten waarbij is afgesproken dat zij zich vooral zouden
richten op samenwerking op sociaal-maatschappelijk terrein en vooralsnog minder op het
gebied van ruimtelijke ontwikkeling en economie.
Zowel het gewest Eemland als de BEL-samenwerking zijn met name gericht op uitvoerende
taken. De beleidsmatige taken worden in intergemeentelijk verband slechts in beperkte mate
opgepakt. Op termijn kan het wel nodig zijn beleidsmatige zaken in intergemeentelijk verband
op te pakken, zeker wanneer de decentralisatie van (veelal complexe) rijkstaken verder door
zal zetten.
Er is voldoende ambtelijke ondersteuning voor bestuurders in samenwerkingsverbanden.
Weerbaarheid
Het ontbreekt in Eemnes aan een visie op samenwerkingsrelaties. Er is niet in kaart gebracht
op welke terreinen samenwerking nodig en wenselijk is, welke prioriteiten daarbij gelden en
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wat het eindperspectief is op langere termijn. Dat uit zich onder meer in de defensieve
opstelling van Eemnes in samenwerkingsrelaties: we werken alleen samen als het moet, maar
doen liever alles zelf. Ook is sprake van een groot aantal verschillende
samenwerkingsverbanden, wat de aansturing van en het overzicht over de verschillende
samenwerkingsverbanden bemoeilijkt. De weerbaarheid scoort daarmee onvoldoende. Dit
geldt met name voor de BEL-samenwerking, waar de andere partners op termijn een
intensievere samenwerking voorstaan. Dit kan gaan botsen met het lange termijnperspectief
van Eemnes.
4.3.

Subconclusie

De gemeente Eemnes werkt samen met andere gemeenten om de kwaliteit van het
functioneren van de gemeente te waarborgen. Eemnes is terughoudend in het aangaan van
intergemeentelijke samenwerking. De gemeente werkt op vooral uitvoerend niveau met
verschillende partners op verschillende schaalniveaus samen. De inbreng van Eemnes wordt
neutraal beoordeeld: noch erg goed, noch erg slecht. Hiermee is de operationele kwaliteit
voldoende. Het is de vraag of naar de toekomst toe deze wijze van samenwerken voldoende
waarborgen biedt om een antwoord te bieden op toekomstige opgaven.
De beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit is op dit moment voldoende. Er is echter in zowel
het gewest als in de BEL-samenwerking nauwelijks sprake is van beleidsontwikkeling. Juist
op dit punt zal de kwetsbaarheid van Eemnes de komende jaren toenemen, mede gezien de
verwachting dat het rijk door zal gaan met decentralisatie van taken.
De weerbaarheid in de rol als onderdeel van het bestuurlijk bestel scoort onvoldoende voor
Eemnes omdat de gemeente geen visie heeft op samenwerkingverbanden, in veel
verschillende samenwerkingsverbanden participeert en de eindperspectieven van de BELgemeenten niet gelijk zijn.
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5. De gemeente als vernieuwende organisatie
5.1.

Vernieuwende organisatie

De laatste rol die de gemeente geacht wordt te beheersen is een interne rol, die van de
effectieve en efficiënte organisatie, waarin apparaat, politiek en bestuur in een optimale
wisselwerking met elkaar staan. Dit om niet te verworden tot een “vierde macht” of een
technocratie, wat de legitimiteit van het democratische bestel ernstig kan schaden. De
buitenwacht heeft daarnaast zo veel verwachtingen van de gemeente (en de gemeente zal, niet
verwonderlijk, proberen aan de verwachtingen te voldoen) dat de gemeente voortdurend blijk
zal moeten geven van vernieuwingsgezind en van een naar buiten gerichte mentaliteit. Wat
voor een bedrijf in de private sector geldt, geldt nog meer voor de gemeente: aan de basis van
een gezond bedrijf dient een gezonde financiële basis te staan. De toestand van de
gemeentelijke financiën dient van dien aard te zijn, dat een gemeente haar voornemens ook
waar kan maken en het beheer ervan dient zorgvuldig en nauwkeurig te gebeuren. Na elk
project mag verwacht worden dat de gemeente een nauwkeurige calculatie maakt over de
vraag of de begrote middelen afdoende bleken te zijn en of de middelen doeltreffend zijn
ingezet. Van het personeel mag verwacht worden dat het op zijn taak berekend is en
gedrevenheid toont. Een goed personeelsbeleid is bittere noodzaak: wanneer het personeel
goed gekwalificeerd, gemotiveerd en bezoldigd is, zal het zich beter van zijn taak kwijten.
Uiteraard vraagt het personeel goede opleidings- en groeimogelijkheden zodat zij zich ook in
de toekomst bij de gemeente van zijn taak zal kwijten.
5.2.

Analyse naar kwaliteitswaarden

Operationele kwaliteit
De ambtelijke organisatie van Eemnes is klein en kwetsbaar, maar dat leidt tot op heden niet
tot problemen. Medewerkers zijn goed in staat elkaar te vervangen en er is financiële ruimte
om bij langdurige afwezigheid externe inzet in te huren. De formatie van de gemeente
Eemnes bedraagt ruim 54 formatieplaatsen, wat overeenkomt met 6,2 fte per 1000 inwoners.
Gemiddeld ligt de formatie voor gemeenten tot 15.000 inwoners op 6,8 fte per 1000 inwoners.
De formatie van Eemnes ligt daarmee lager dan gemiddeld. Dit wordt deels verklaard omdat
de gemeente Eemnes geen formatie heeft voor beleid en uitvoering van sociale zaken. Dit is
uitbesteed aan de gemeente Huizen. Echter, ook na correctie voor sociale zaken blijft de
formatie van Eemnes lager dan gemiddeld.
De financiële situatie van de gemeente is rooskleurig. De gemeente heeft de hoogste
weerstandscapaciteit per inwoner en als percentage van de omzet van de provincie Utrecht.
De onbenutte belastingcapaciteit per inwoner is met € 115,72 veel hoger dan het gemiddelde
van Utrecht (€ 45,53). De belastingdruk per huishouden is wel relatief hoog met € 814,50 ten
opzichte van € 751,33 gemiddeld in Utrecht.

Gemiddelde belastingdruk per
huishouden
Onbenutte belastingcapaciteit per
Provincie Utrecht/Gemeente Eemnes

Gemeente Eemnes
(2005)
€814,72

Gemiddelde
provincie Utrecht
€ 751,33

€ 115,72

€ 45,53
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inwoner
Weerstandsvermogen per inwoner

€ 3.312

€ 1.634

Op de stelling dat de lokale lastendruk acceptabel is, geven de raad, het MT en het
maatschappelijk middenveld aan dat ze het er mee eens zijn. Alleen het college van B&W is
het er mee eens noch oneens. Zij geven aan dat de lokale lasten verhoogd kunnen worden,
zeker gezien het feit dat de exploitatie een tekort laat zien. Op dit punt worden zij ondersteund
door het MT die de lastendruk voor de burger acceptabel vindt, maar die uit oogpunt van een
sluitende en gezonde exploitatie van mening is dat de lastendruk hoger moet zijn. De lokale
lasten zijn in 2005 met 14% gestegen.
Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit
Op de stelling dat organisatievernieuwing moeilijk van de grond komt antwoorden het college
van B&W en de raad dat zij het er mee eens noch oneens zijn. Het komt wel van de grond,
maar het duurt te lang omdat er te weinig tijd voor is. De raad vindt bovendien dat het
projectmatig werken nog onvoldoende werkt. Het MT is het er niet mee eens. Zij vinden dat
vernieuwing goed van de grond komt, al ligt het tempo laag ten gevolge van de hoge
werkdruk.
Alle groepen zijn het ermee eens dat de uitkomsten van evaluaties en kwaliteitsmetingen een
rol spelen bij het verbeteren van het gemeentelijke functioneren. Naar aanleiding van het
onderzoek van K+V naar de toekomstige taken en formatie van de gemeente Eemnes (2002),
is een organisatietraject gestart. Daarbij is een missie en visie geformuleerd voor de
gemeentelijke organisatie van Eemnes en zijn verschillende werkgroepen van start gegaan om
het functioneren van de organisatie te verbeteren.
Voor het laatst is eind 2004 een klanttevredenheidsonderzoek gehouden bij burgerzaken.
College en raad hebben echter aangegeven dat er geen geld beschikbaar is voor een periodiek
klanttevredenheidsonderzoek. Ook werden de uitkomsten van het laatste onderzoek vrijwel
zonder verder discussie voor kennisgeving aangenomen door de raad. De waarde die de
gemeente hecht aan dergelijke onderzoeken lijkt laag te zijn.
Het personeelsverloop in Eemnes is laag, het ziekteverzuim ligt met 6,7% hoger dan
gemiddelde van 5,5% voor kleine gemeenten. Dit wordt met name veroorzaakt door enkele
langdurig zieken. De doorgroeimogelijkheden voor de medewerkers zijn beperkt. Als een
medewerker wil doorstromen gebeurt dat vaak naar een andere gemeente. Ondanks
bovenstaande, beschouwen het college, de raad en het MT de gemeente als een aantrekkelijke
werkgever. Er heerst een goede sfeer, bij een personeelsuitje zijn alle medewerkers present,
het verloop is laag. Bovendien is het aantrekkelijk dat Eemnes brede functies kan bieden en
een goed opleidingsbeleid. Het opleidingsbudget bedraagt 2% van de personeelskosten. Dit
komt overeen met het gemiddelde van Nederlandse gemeenten.
Het MT is van mening dat de financiële basis voor de beleidsvoering voor verbetering vatbaar
is. De rente op het vermogen wordt aangewend om gaten in de begroting te dichten. Zij
verwachten bovendien dat de lokale lasten verder verhoogd zullen moeten worden om ook in
de toekomst de exploitatie rond te krijgen. De bouw van een clusterschool en een nieuw
gemeentehuis zullen hogere kosten met zich meebrengen. De raad vindt de financiële basis
wel gezond omdat Eemnes een grote algemene reserve heeft. Zij zijn het wel eens met het MT
dat de exploitatie niet sluitend gemaakt mag worden met rente op het vermogen. Het college
is het eens noch oneens met de stelling dat de financiële basis van de gemeente gezond is. De
inkomsten van de gemeente zijn laag, het vermogen is groot. Ook zij erkennen dat de
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exploitatie niet op orde is. Naar de mening van de provincie leidt het aanwenden van de rente
op het vermogen voor het sluitend maken van de begroting niet tot problemen, zolang het
vermogen op hetzelfde peil blijft.
Weerbaarheid
De gemeente Eemnes heeft beperkte ambtelijke capaciteit om flexibel in te spelen op
veranderingen in de omgeving. Tot nu toe heeft dat niet geleid tot problemen. De gemeente
heeft een grote reserve, waardoor de gemeente als rijk wordt bestempeld. Echter, de
exploitatie laat regelmatig een tekort zien. Naar de toekomst toe vergt het financieel beleid
van de gemeente aandacht.

Provincie Utrecht/Gemeente Eemnes

19

Kwaliteitsmeting gemeente Eemnes

5.3.

Subconclusie

De ambtelijke organisatie van de gemeente Eemnes is kwetsbaar, en is qua omvang van de
formatie kleiner dan vergelijkbare gemeenten. Dit leidt echter op dit moment niet tot
problemen omdat medewerkers bereid zijn elkaar op te vangen bij afwezigheid en er
financiële middelen zijn om externen in te huren waar nodig. De financiële situatie van de
gemeente is voldoende. Het oordeel over de operationele kwaliteit is dat deze op dit moment
voldoende is. Naar de toekomst toe is de operationele kwaliteit een punt van aandacht omdat
de verwachting is dat de decentralisatie van (rijks)taken verder zal doorzetten.
Organisatievernieuwing komt tot stand, zij het langzaam. Dit komt door de beperkte
beschikbare tijd. Eemnes geeft aan dat kwaliteitsmetingen en evaluaties een rol spelen bij de
verbetering van de organisatie. De gemeente heeft een missie en een visie ontwikkeld op de
gemeentelijke organisatie. Dit maakt dat de beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit en de
weerbaarheid worden beoordeeld als voldoende.
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6. Het kunnen en het willen
6.1.

Het kunnen

In bovenstaande hoofdstukken is beschreven hoe de gemeente Eemnes functioneert in haar
vier rollen: de gemeente als bestuur van de gemeenschap, als publieke dienstverlener, als
onderdeel van het bestuurlijk bestel en als vernieuwende organisatie. Dit beschrijft het
‘kunnen’ van de organisatie. In onderstaande tabel wordt met plussen en minnen samengevat
hoe de gemeente functioneert. 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.

Bestuur van de
gemeenschap
Publieke
dienstverlener
Onderdeel van het
bestuurlijk bestel
Vernieuwende
organisatie

Operationele kwaliteit Beleidsmatige en
bestuurlijke kwaliteit
+
-

Weerbaarheid
-

+

+

+/-

+/-

+/-

-

+/-

+

+

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.
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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.
6.2.

Het willen

Eemnes, zo heeft de raad bepaald, is en blijft een zelfstandige gemeente, waar aandacht voor
ontwikkelingen is, met behoud van traditie en het goede daarvan. Het karakter van Eemnes
van een rustige en rustieke gemeente met als belangrijke taak het behoud van landschappelijke
en cultuur-historische waarden van het eigen gebied.
De raad gaat daarbij uit van eigen kracht en kwaliteiten van een kleine gemeente, zonder te
ontkennen dat een kleine gemeente ook kwetsbaar is en kan zijn. Daarom wordt aandacht
besteed aan mogelijkheden tot samenwerking, uitgaande van de gedachte dat versterking door
samenwerking bijdraagt aan het uitgangspunt van zelfstandigheid.
In het coalitieprogramma wordt als algemeen uitgangspunt geformuleerd dat een gemeentelijk
beleid wordt nagestreefd, gericht op versterking van de kwaliteit van het leefklimaat in
Eemnes, door behoud van de zelfstandigheid en de eigen identiteit (dorpskarakter). Bij de
zorg voor Eemnes staat het behoud van de landschappelijke waarden voorop. De coalitie vindt
het van groot belang dat er goede onderwijsvoorzieningen zijn voor iedereen. Door
samenwerking kan effectiviteit worden vergroot. Clubs en verenigingen dragen in hoge mate
bij aan het leefklimaat. Dit wordt onderkend en waar nodig gestimuleerd. Op het gebied van
de ruimtelijke ordening wordt uitgesproken dat het open landschap een karakteristiek van
Eemnes is. Het evenwicht tussen stedelijke en groene ruimten moet worden bewaard en
bewaakt. Voor Eemnes als geheel wordt een beperkt groeiscenario nagestreefd, waarbij de
eigen behoefte leidend is. Voor de leefbaarheid in het dorp zijn een gevarieerde opzet (met in
de woonomgeving geïntegreerde voorzieningen) alsook de groene omgeving van groot
belang.
6.3.

Conclusie en aanbevelingen

Naar de toekomst toe moet er rekening mee worden gehouden dat meer taken naar de
gemeente worden gedecentraliseerd. Dit legt niet alleen een beslag op personele capaciteit
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maar vaak ook op de financiële capaciteit van de gemeente. Tevens is de verwachting dat de
complexiteit van de uitvoering van gemeentelijke taken alleen maar zal toenemen.
In het licht van deze ontwikkelingen en het hierboven beschreven oordeel over het
gemeentelijk functioneren moet geconstateerd worden dat het kunnen en het willen op de
korte termijn redelijk in balans is maar op de langere termijn een disbalans kan gaan vertonen.
Dat neemt niet weg dat op een aantal punten verbeteringen mogelijk danwel nodig zijn.
In de rol van de gemeente Eemnes als bestuur van de gemeenschap komt naar voren dat de
gemeente als reactief is te typeren. Daarbij komt dat het vaak lang duurt voordat besluiten
worden genomen. De eerste aanbeveling is om (pro)actief in te spelen op signalen uit de
samenleving. Dit vraagt een goede voeling van bestuurders (raadsleden en collegeleden) met
de gemeenschap. Het betekent niet dat alle verzoeken vanuit de samenleving kunnen worden
gehonoreerd, wel dat het gemeentebestuur op heldere, zakelijke wijze met de gemeenschap
communiceert over wat wel en niet haalbaar en wenselijk is.
Een tweede aandachtspunt is het verder ontwikkelen van de interactieve beleidsvorming.
Binnen de gemeente moet helder zijn hoe verantwoordelijkheden van college en raad worden
beïnvloed door de interactieve beleidsvorming. Ook in de richting van de inwoners moet per
traject duidelijk zijn wat van hen gevraagd wordt: gaat het om ideeënverzameling, om
informatievoorziening, om meedenken of beoordeling van plannen?
In de rol van onderdeel van het bestuurlijk bestel kiest Eemnes bewust voor een
terughoudende rol in samenwerkingsverbanden. Tegelijkertijd kan worden geconstateerd dat
een groot aantal taken in samenwerkingsverbanden wordt uitgevoerd. Dus de kwaliteit van het
gemeentelijk functioneren is mede afhankelijk van de samenwerkingsverbanden. Met name in
de BEL-samenwerking dreigen in de toekomst tempo-verschillen te groeien. Als die
verschillen te groot worden, leidt dat tot frictie. De derde aanbeveling is om het belang van de
BEL-samenwerking af te wegen tegen de ambities van Eemnes en hierover het gesprek aan te
gaan met de beide partners.
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7. Verbeterstrategieën
De uitkomst van de kwaliteitsmeting moet vertaald worden in een verbeterstrategie. Vooraf is
gesteld dat er vier verbeterstrategieën mogelijk zijn:
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’.
Gezien de uitkomsten van de kwaliteitsmeting kan geconcludeerd worden dat de
verbeterstrategieën investeren of samenwerken het meeste uitzicht bieden op een verbetering
van het functioneren van de gemeente Eemnes. Met name in de rollen van bestuur van de
gemeenschap en onderdeel van het bestuurlijk bestel is versterking nodig.
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