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Kern van de bestuurskrachtmeting

1.1

Onderzoeksvragen

De centrale onderzoeksvraag is:

Wat is de bestuurskracht van de gemeente Wassenaar en wat is de benodigde
bestuurskracht voor de toekomst?
Hierbij zijn de volgende deelvragen en voorwaarden gesteld:
1
Verkenning van de bestuurlijke en maatschappelijke omgeving op lokaal, regionaal
en landelijk niveau en de doorwerking naar bestuurskracht en samenwerking.
2 Ontwikkeling van een afwegingskader voor bestuurlijke samenwerking: onder welke
omstandigheden zijn welke varianten van bestuurlijke samenwerking wenselijk of
onwenselijk, gegeven de consequenties ervan?
3 Ondersteuning van het proces van visievorming op de gewenste toekomstige
bestuurlijke situatie, vanuit de eigen voorkeur van gemeente Wassenaar, inspelend
op kansen en bedreigingen vanuit de omgeving.
In het Coalitieakkoord 2010-2014 is opgenomen dat de gemeente Wassenaar een
bestuurskrachtonderzoek gaat uitvoeren:
“De omvangrijke, noodzakelijke ombuigingen maken een bezinning op de gemeentelijke
(kern)taken en scherpe keuzes noodzakelijk. Het is daarbij van belang om te weten hoe “de
omgeving” naar de gemeente kijkt. Daarom wordt eerst een bestuurskrachtmeting
uitgevoerd. De takendiscussie volgt daarna en zal geenszins vrijblijvend van aard zijn.”
(Coalitieakkoord 2010-2014, gemeente Wassenaar.)
De gemeente wil weten welke verbeteringen herleidbaar zijn en welke aanbevelingen hier
uit voortvloeien om de bestuurskracht te behouden of te verbeteren, en ook in de nabije
toekomst (2015) een bestuurskrachtige gemeente te zijn. De gemeente heeft
Partners+Pröpper gevraagd het bestuurskrachtonderzoek hiertoe uit te voeren.

1.2

Karakter van het onderzoek

Bestuurskrachtonderzoek is geen externe inspectie, noch een benchmarktool, maar is gericht
op leren met behulp van een kritische blik van een buitenstaander. De opgaven en
ambities van de gemeente Wassenaar vormen daarbij een belangrijk uitgangspunt. De
vraag of zaken bij andere gemeenten beter of slechter gaan, is daarbij minder relevant.
Wij omschrijven bestuurskracht als:
Het vermogen van het gemeentebestuur (of van de gemeenschap als geheel)
om de zelf en/ of extern gestelde opgaven ten aanzien van beleid en
dienstverlening (goed) uit te voeren.
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Dit onderzoek richt zich primair op de bestuurskracht van het gemeentebestuur. Het
gemeentebestuur omvat de drie bestuursorganen: raad, college en burgemeester inclusief
hun ambtelijke ondersteuning. Bestuurskracht valt af te meten aan twee punten:
1
De feitelijke resultaten die het gemeentebestuur realiseert in termen van
uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten van beleid en dienstverlening in
het licht van zelf gestelde en opgelegde opgaven.
2 De bestuurlijke processen - als middel om deze resultaten te bereiken: de feitelijke
inzet van beleid en dienstverlening én bestuurlijke voorwaarden, zoals het politiekbestuurlijk leiderschap, het politiek-bestuurlijk samenspel, de samenwerking met
partijen uit de samenleving (lokaal en bovenlokaal), de kwaliteit en omvang van de
ambtelijke organisatie en de financieel-economische basis. We vertalen de
onderzoeksopzet in het onderstaande onderzoeksmodel (figuur 1.1). In bijlage 1
geven we een nadere toelichting op het model.

Figuur 1.1: onderzoeksmodel van Partners+Pröpper voor bestuurskrachtonderzoek.

ONDERZOEKSAANPAK
Het onderzoek richt zich op de periode 2006-heden met een doorkijk naar de komende
jaren (2015). Bronnen voor dit onderzoek vormen stukken, dossiers en interviews/
groepsgesprekken met raadsleden, bestuurders, directie, afdelingshoofden en regionale
bestuurders. Daarnaast zijn maatschappelijke organisaties en buurtverenigingen uit
Wassenaar geïnterviewd. In de bijlagen geven we een toelichting op de
onderzoeksaanpak, de respondenten en bestudeerde schriftelijke stukken.
Om een aanvullende indruk van de bestuurskracht te krijgen, zijn vier dossiers apart
onderzocht. De dossiers zijn door het college voor dit onderzoek gekozen. Het betreft
twee dossiers die een indicatie geven van de bovengrens van de bestuurskracht en twee
dossiers die een indruk geven van de ondergrens van de bestuurskracht van gemeente
Wassenaar.
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1.3

De centrale conclusie

Huidige situatie
1

De bestuurskracht van de gemeente Wassenaar is op dit moment matig .

+-

De gemeente weet de opgaven op de terreinen Veiligheid, Zorg & Welzijn, (Sociale)
Voorzieningen, Groen en Cultuur redelijk goed tot goed te realiseren. Inwoners beleven
de gemeente Wassenaar over het algemeen dan ook als een veilige en aantrekkelijke
leefomgeving.
Opgaven op het gebied van Verkeer en Ruimte worden echter matig tot voldoende
gerealiseerd. Hoewel hierop positieve uitzonderingen zijn te benoemen zoals 3-Assen en
het Centrumplan, blijven er op diverse terreinen en onderwerpen zaken liggen of duren
trajecten lang.
Op terreinen als Jeugd, Vrijwilligers, Milieu & Duurzaamheid, Economie en Recreatie &
Toerisme en (Digitale) Dienstverlening worden opgaven matig gerealiseerd en/of zijn er
onvoldoende geconcretiseerde opgaven en beleid.
Er zijn een aantal hoofdoorzaken aan te wijzen voor het tekort aan bestuurskracht. Twee
oorzaken zijn als zeer belangrijk te kwalificeren: het politiek-bestuurlijk samenspel is qua
rolverdeling tussen raad en college matig en de kwetsbaarheid van de ambtelijke
organisatie is groot. Ook hier zijn weer onderliggende oorzaken voor aan te wijzen, deze
zaken dienen dan ook in de juiste context te worden geplaatst. Vanaf 2006 is er voor de
gemeente Wassenaar sprake van een behoorlijke verschuiving van het politieke
landschap en de politieke turbulentie: na een lange periode van een structuur met een
duidelijke meerderheidspartij naar een meer gepolariseerde structuur met een
oppositie-coalitieverhouding. Als laatste blijkt een aantal beoogde positieve effecten van
de reorganisatie van de ambtelijke organisatie uit te blijven.
We stellen vast dat er min of meer een kritische grens is bereikt en in de toekomst zaken
mis dreigen te gaan. Op een aantal beleidsterreinen is reeds sprake van een tekort aan
bestuurskracht, op terreinen waar de bestuurskracht wel voldoende is kan deze niet altijd
onder alle omstandigheden worden gegarandeerd door onder meer de kwetsbaarheid
van de ambtelijke organisatie.

Toekomstige situatie
Op geen enkel terrein is er sprake van een ‘overschot’ aan bestuurskracht. Zelfs indien de
eigen ambities en opgaven van de gemeente gelijk blijven op het huidige niveau - wat
niet waarschijnlijk is - dan ontbreekt het aan voldoende veerkrachtig vermogen om
adequaat autonome ontwikkelingen - veelal buiten de directe invloedssfeer - te
beantwoorden:

1

Zie voor de definitie van de term matig bijlage 1 Onderzoeksmodel en –aanpak.
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1.
2.
3.

4.

De tendens van verdergaande decentralisatie van beleid vanuit de rijksoverheid naar
gemeenten, vergelijkbaar met de Wmo2.
De ongeschreven wetmatigheid dat een toename van verantwoordingsplichten en
informatievoorziening volgt op decentralisatie.
De toenemende ambities - en vraag - naar hoge kwalitatieve en integrale
dienstverlening aan burgers en ondernemers: het programma ‘De Overheid heeft
Antwoord©’.
De toenemende druk op de vermindering van de regeldruk en administratielast
vragen om meer geavanceerde (werk) processen en inzet van passende ICTtechnologie, bijvoorbeeld de Wabo.

Met andere woorden ‘niets doen’ betekent vanuit de eerder genoemde ontwikkelingen
onherroepelijke achteruitgang van de bestuurskracht. De kritische grens zal dan op een
aantal terreinen worden overschreden.

2

Zo heeft het Kabinet in het regeerakkoord plannen opgenomen om de jeugdzorg, delen van de AWBZ en
arbeidsmarktregelingen over te brengen naar de gemeenten.
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2

Aanbevelingen

2.1

Bestuurskracht als duurzaam ontwikkelingstraject

Bestuurskrachtonderzoek speelt een belangrijke rol als middel om de opgaven in kaart te
brengen en te onderzoeken in hoeverre de gemeente voldoende is toegerust om de
opgaven te realiseren. Bestuurskrachtonderzoek is echter meer dan meten alleen. Het is
pas zinvol als het resultaat aangrijpingspunten biedt voor ontwikkeling en versterking
van de bestuurskracht voor de komende jaren.
AANBEVELING 1
Wij bevelen bestuurskrachtonderzoek aan als onderdeel van een permanente cyclus
van leren, ontwikkelen en verbeteren op te pakken.
Voor alle duidelijkheid: deze aanbeveling blijft ook voor de toekomst relevant en dus ook
nadat de gemeente Wassenaar er in is geslaagd voldoende bestuurskracht op te bouwen.
Op korte termijn is een aantal ingrijpende stappen nodig om de bestuurskracht van de
gemeente Wassenaar op orde te krijgen.

2.2

Strategieën voor versterking van de bestuurskracht

In het Coalitieakkoord 2010-2014 streeft de gemeente Wassenaar naar een duurzame en
volwaardige samenwerking met de gemeente Voorschoten met respect voor de identiteit
en lokaal beleid van beide zelfstandige gemeenten. Binnen de raad, het college, de
ambtelijke organisatie en de samenleving bestaan er echter verschillende beelden over
de vorm en het gewenste eindpunt van de samenwerking met Voorschoten. De oorzaak is
gelegen in het feit dat een politiek-bestuurlijk proces met de verschillende afwegingen
hierin vooralsnog niet is doorlopen. Hierdoor is het eventuele eindpunt en/of de
tussentijdse mijlpalen ten aanzien van de samenwerking nog niet geëxpliciteerd.
Zonder andere gemeenten geheel uit te sluiten, is het de meest voor de hand liggende
keuze om het ingezette traject van intensieve samenwerking met de gemeente
Voorschoten verder voort te zetten. Er is sprake van een goede geografische ligging in
oost-westelijke richting, een gelijkwaardige omvang, gezamenlijke ambities op het
terrein van de ‘Groene Buffer’ tussen de gemeenten Den Haag en Leiden en een
gezamenlijke strategische oriëntatie ten aanzien van grote buurgemeenten zoals Den
Haag en Leiden. De gemeenten hebben ten slotte gezamenlijke belangen rond grote
projecten op het terrein van infrastructuur en ruimtelijke ordening aan de noordzijde:
Rijnlandroute en Valkenburg.
Ook een intensivering van de samenwerking met de gemeente Leidschendam-Voorburg
kan kansen bieden voor versterking van de bestuurskracht. Een belangrijke voorwaarde
voor het volledig benutten hiervan is dat de gemeente Wassenaar samen met de
gemeente Voorschoten voldoende bestuurskracht ontwikkelt. Hierdoor kan voor de
gemeente Leidschendam-Voorburg een potentiële partner ontstaan met min of meer
gelijke schaalgrootte, waardoor wederzijdse voordelen in zicht komen.
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AANBEVELING 2

Wij bevelen aan het ingezette traject van intensieve samenwerking met de gemeente
Voorschoten door te zetten vanuit een tweeledige doelstelling: het vergroten van de
bestuurskracht van de gemeente Wassenaar én het vergroten van de bestuurskracht
van de gemeente Voorschoten.
Voor een succesvolle samenwerking is immers een win-winsituatie noodzakelijk waarin
beide partijen beter in staat zijn de individuele en de gezamenlijke opgaven te realiseren.
De resultaten uit dit rapport kunnen als input dienen voor de precieze wijze waarop dit
ingezette traject wordt vervolgd.

Quo Vadis
Zelfstandig blijven, intensief ambtelijk samenwerken of fuseren?
Wij zien voor de gemeente Wassenaar zes hoofdstrategieën om de bestuurskracht te
versterken:
1
Geheel op eigen kracht en autonoom ontwikkelen.
2 Extensieve samenwerking met de gemeente Voorschoten, zonder gedeeltelijke of
gehele ambtelijke fusie.
3 Op eigen kracht bouwen aan bestuurskracht in combinatie met intensieve
samenwerking met de gemeente Voorschoten door gedeeltelijke ambtelijke fusie op
het terrein van beleidscapaciteit, uitvoering, dienstverlening en/of bedrijfsvoering
(het laatste is reeds in gang gezet).
4 Op eigen kracht bouwen aan bestuurskracht in combinatie met intensieve
samenwerking met de gemeente Voorschoten door een gehele ambtelijke fusie.
5 Naast de intensieve samenwerking met de gemeente Voorschoten ook
samenwerken met andere gemeenten op basis van gedeeltelijke of gehele
3
ambtelijke fusie.
6 Politiek-bestuurlijke fusie met de gemeente Voorschoten, ook wel herindeling
genoemd.
AANBEVELING 3

Wij bevelen aan een keuze te maken uit strategie 3 t/m 6 waarbij er in meer of
mindere mate ambtelijk - en bij strategie 6 politiek-bestuurlijk - sprake is van een
fusie tussen de gemeenten Wassenaar en Voorschoten.
Uitgaande van de huidige opgaven, de toekomstige ambities en externe ontwikkelingen
bevelen wij strategieën 1 en 2 - “geheel op eigen kracht en autonoom ontwikkelen” en
“extensieve samenwerking met de gemeente Voorschoten, zonder gedeeltelijke of
gehele ambtelijke fusie”- niet aan. Allereerst is inmiddels al een stap gezet tot een
gedeeltelijke fusie met de gemeente Voorschoten op het terrein van bedrijfsvoering. Er is
op dit moment geen reden om dit terug te draaien. Los hiervan bestaan verschillende
argumenten voor het niet aanbevelen van strategieën 1 en 2.
3

NB. Samenwerking met verschillende andere gemeenten - zonder dat er sprake is van gedeeltelijke of
gehele ambtelijke fusie - is altijd aan de orde, bij welke strategie dan ook. Dit blijft hier verder buiten
beschouwing.
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Het versterken van de bestuurskracht bij strategieën 1 en 2 kan door uitbreiding van
personele capaciteit of door een investering in kwaliteit. Voor een uitbreiding van
personele capaciteit - uitgaande van de huidige werkwijze en organisatievorm - zijn
substantiële middelen noodzakelijk. De geconstateerde kwetsbaarheid van de ambtelijke
organisatie is immers op een breed terrein zichtbaar. Het risico is dan aanwezig dat de
gemeente Wassenaar tegen financieel-economische grenzen aan zal lopen. De huidige
omvang van het ambtenarenapparaat en de lasten voor de burger liggen boven het
landelijk gemiddelde. Een oplossing gericht op kwantitatieve personele uitbreiding ligt
daarmee niet voor de hand.
Kwalitatieve maatregelen, onder structureel budgetneutrale condities, vergen een
behoorlijke veranderopgave of organisatieverandering, inclusief aanvangsinvestering.
Dit zal veel tijd vergen - een en ander afhankelijk van de beschikbare verandercapaciteit en zal binnen afzienbare tijd niet tot voldoende groei van de bestuurskracht leiden.
Hierdoor is het risico aanwezig dat de gemeente Wassenaar het kritische punt zal
bereiken doordat de eerder beschreven toekomstige externe ontwikkelingen de
bestuurskracht van de gemeente Wassenaar verder onder druk zullen zetten.
Voor de keuze tussen strategieën 3 t/m 6 zijn er twee hoofdroutes te bewandelen.
Hoofdroutes in de zin van politiek-bestuurlijke processen voor het afwegen van
verschillende varianten. De hoofdroutes worden hieronder verder beschreven.

Een politiek-bestuurlijk proces voor het afwegen van verschillende varianten.
Hoofdroute 1: creëren van een vast eindbeeld
Op basis van een traject van gemeenschappelijke visievorming wordt op korte termijn
gekozen voor een gewenst ‘eindbeeld of -plaatje’. Gegeven het voorgaande advies kan
het eindplaatje uit de strategieën 3 t/m6 bestaan. Het uiteindelijk ontwikkelde beeld
wordt geborgd in een gezamenlijke werkafspraak waarin dit voor de komende jaren het
eindplaatje blijft. Hierdoor ontstaat een statisch einddoel.

Hoofdroute 2: creëren van een dynamisch eindbeeld
Het inzetten van een ontwikkelingstraject waarbij transparant wordt toegewerkt naar een
eerste ontwikkelingsstap die hoe dan ook moet worden gedaan – waarbij verschillende
vervolgopties voor wel of niet doorontwikkelen in beeld blijven.
Deze eerste ontwikkelingsstap bestaat uit strategie 3, namelijk het op eigen kracht
bouwen aan bestuurskracht in combinatie met intensieve samenwerking met de
gemeente Voorschoten door gedeeltelijke ambtelijke fusie op het terrein van
beleidscapaciteit, uitvoering, dienstverlening en/of bedrijfsvoering.
De nieuwe gewenste situatie is geen vast eindbeeld, maar een voor alle partijen te
overziene situatie die binnen een afzienbare termijn kan worden gerealiseerd. De nieuwe
gewenste situatie kan voor de komende tijd het eindstation zijn, maar kan desgewenst
ook worden doorontwikkeld naar andere keuzes. Hierop wordt thans niet
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voorgesorteerd. Alle betrokkenen werken samen om de nieuwe gewenste situatie te
realiseren als iets wat belangrijk is en hoe dan ook moet gebeuren.
Hierbij is wel een belangrijk criterium voor de keuze van de nieuwe gewenste situatie dat deze op
een afzienbare termijn voldoende significant effect dient te sorteren op de bestuurskracht van de
gemeente Wassenaar!
De nieuwe gewenste situatie wordt geborgd in een gezamenlijke werkafspraak waarin dit
in een bepaalde termijn dient te worden gerealiseerd en waarin wordt gegarandeerd dat
verschillende vervolgopties voor al of niet doorontwikkelen mogelijk zijn. Hierdoor
ontstaat een zogenaamd dynamisch einddoel.
AANBEVELING 4.1

Wij adviseren hoofdroute 2 in te zetten en toe te werken naar een dynamisch
einddoel, waarbij gemeente Wassenaar een eerste stap zet die hoe dan ook moet
gebeuren en waarbij verschillende vervolgopties voor al of niet doorontwikkelen in
beeld blijven.
AANBEVELING 4.2

Start strategie 3: op eigen kracht opbouwen van bestuurskracht in combinatie met
intensieve samenwerking met gemeente Voorschoten door gedeeltelijke ambtelijke
fusie op het terrein van uitvoering, dienstverlening, bedrijfsvoering en/of
beleidscapaciteit, waarbij dit open is afgewogen met de drie andere strategieën 4 t/m
6.
Strikt gezien vanuit het opbouwen van bestuurskracht heeft het exclusief op korte termijn
toewerken naar een herindeling risico’s:
– Het benoemen van herindeling als exclusief statisch einddoel kan vertragend
werken op de verdere ontwikkeling van de bestuurskracht. Een te enge focus op
bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak kan energie weg trekken van het werk aan
die bestuurskracht als daar geen totale aanpak naast wordt gezet.
– De gemeente Wassenaar heeft nog niet alle mogelijkheden benut ten aanzien van
een intensieve samenwerking met de gemeente Voorschoten om de bestuurskracht
te vergroten. Er is nog bestuurskracht op te bouwen door alle mogelijkheden op het
terrein van een gedeeltelijke of gehele ambtelijke fusie te benutten.
De gemeente Wassenaar heeft nog een beperkt potentieel (“laaghangend fruit”) door
een gedeeltelijke ambtelijke fusie te realiseren op het gebied van de gehele
dienstverlening, de gehele uitvoering en op onderdelen van de beleidscapaciteit,
bovenop de reeds lopende fusie op het gebied van de gehele bedrijfsvoering. Dit kan de
bestuurskracht verder incrementeel verbeteren.
Een algehele samenwerking op het gebied van beleidscapaciteit - bovenop het
voorgaande - zou tot een gehele ambtelijke fusie kunnen leiden voor verdere vergroting
van de bestuurskracht.
Het voorgaande beschrijft een oplopende intensivering van een ambtelijke fusie. Hierbij
dienen zich in toenemende mate serieuze vragen aan over de risico’s van dubbele
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aansturing. De relatie ambtelijk-bestuurlijk aansturen dient zich direct aan. Kern van het
idee van ambtelijke fusie, in plaats van herindeling, is immers het behouden van politiekbestuurlijke autonomie. Dit wil zeggen de beleidsvrijheid om eigen politieke keuzes te
kunnen maken. In de praktijk zien we nogal eens dat samenwerking tot ‘technocratische’
druk leidt om over de gehele linie beleid te ‘harmoniseren’ ter wille van eenvoud en
efficiëntie. Wil een ambtelijke fusie als alternatief voor herindeling zinvol zijn, moet op
dit punt worden geborgd dat politiek-bestuurlijke autonomie mogelijk blijft. Dit vraagt
ten eerste om het goed organiseren van opdrachtgever- en opdrachtnemerschap in een
situatie met meerdere opdrachtgevers. Het vraagt ten tweede dat beleidsmedewerkers in
staat zijn voor beide gemeenten beleid te ontwikkelen waarbij verschillende politieke
keuzes gemaakt kunnen worden.
Voortvloeiend uit het voorgaande zou vergaande samenwerking in de vorm van
harmonisatie van de inhoud van beleid, bovenop een ambtelijke fusie op het gebied van
beleidscapaciteit, wel tot een gemeentelijke herindeling moeten leiden. Ook dit kan tot
vergroting van de bestuurskracht leiden, alsook tot het beter kunnen uitvoeren van het
toenemende takenpakket voor de eerste overheid - met een goede democratische
legitimering. Echter voor een een herindeling spelen ook andere overwegingen een rol,
zoals het beperken van bestuurlijke drukte en/of strategische positionering in de regio.

Eerst realiseren
Dynamisch einddoel
Bestuurskracht opbouwen
Op eigen kracht en in combinatie met
intensieve samenwerking met
Voorschoten door gedeeltelijke
ambtelijke fusie.

 Kan voor langere tijd eindstation zijn
indien blijkt dat dit voldoende is om de
benodigde bestuurskracht duurzaam te
realiseren, waarbij dit open is
afgewogen met de drie andere
scenario’s.

Scenario’s voor erna
Gehele ambtelijke fusie met Voorschoten
 De ervaringen geven hier aanleiding voor, gedeeltelijke

ambtelijke fusie blijkt niet voldoende om de benodigde
bestuurskracht op te bouwen.

Intensieve samenwerking met andere
gemeenten in de vorm van (gedeeltelijke)
ambtelijke fusie
 De bestuurskracht biedt een goede
(onderhandelings)positie om verder te groeien in
samenwerking met andere gemeenten.

Herindeling
 De bestuurskracht biedt een goede

(onderhandelings)positie voor herindeling.

Tactische sporen voor realisatie van het dynamische einddoel
1. Het verhogen van de kwaliteit van het politiek-bestuurlijk leiderschap, -proces en samenspel.
2. Het vergroten van de robuustheid en kwaliteit van de ambtelijke organisatie, met name op het gebied van beleid: een
kwaliteitsprong.
3. Het benutten van schaalvergroting op het gebied van bedrijfsvoering, dienstverlening, uitvoering en beleidscapaciteit:
een schaalsprong.

Figuur 2.1: totaalbeeld scenario’s voor samenwerking met de gemeente Voorschoten voor het vergroten
van de bestuurskracht.
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2.3

Tactische sporen om de strategie te operationaliseren

Een strategie kan worden geoperationaliseerd door uitvoering te geven aan een tactiek.
De gemeente Wassenaar heeft eerder ook zelf geconstateerd dat maatregelen
noodzakelijk zijn om de bestuurskracht te vergroten en een stap daartoe is gezet in de
samenwerking met de gemeente Voorschoten op het terrein van bedrijfsvoering. De
doelstellingen van deze samenwerking liggen op het vlak van het tegelijkertijd verhogen
van de efficiëntie en de kwaliteit alsmede het reduceren van de kwetsbaarheid van de
organisatie.
Er kan echter op meer tactische sporen tegelijkertijd beweging worden gemaakt
waarmee de bestuurskracht op redelijk termijn op een goed robuust en veerkrachtig
niveau kan worden gebracht:
1
2
3

Het verhogen van de kwaliteit van het proces van politiek-bestuurlijke processen en
samenspel.
Het vergroten van de robuustheid en kwaliteit van de ambtelijke organisatie, met
name op het gebied van beleid: een kwaliteitsprong.
Het benutten van schaalvergroting op het gebied van bedrijfsvoering,
dienstverlening, uitvoering en beleidscapaciteit om (deels) financiële middelen vrij
te spelen voor investeringen: een schaalsprong.

Tot op heden is de ontwikkeling binnen de gemeente Wassenaar hoofdzakelijk gericht op
het derde spoor, in het bijzonder met betrekking tot de bedrijfsvoering. Onze
aanbeveling is alle drie sporen tegelijkertijd te bewandelen.
AANBEVELING 5

Wij adviseren de drie genoemde tactische sporen tegelijkertijd in te zetten voor de
uitvoering van strategie 3.
Tactisch spoor 1:

Verhoog de kwaliteit van politiek-bestuurlijk leiderschap, proces en het
samenspel.
(A) Versterk het politiek-bestuurlijk leiderschap door besturen vanuit een
strategische visie.
De gemeente kan aan bestuurskracht winnen door vanuit één centrale strategische visie
te opereren. De basis is een visie op de gemeente als geheel, de rol van de gemeentelijke
overheid hierin alsmede die van maatschappelijke organisaties en inwoners en de functie
van de gemeente in de (regionale) omgeving. Doel van deze strategische visie is een
kader te bieden voor het maken van keuzes. Voor de raad is de visie bedoeld om op
strategisch niveau een richting te bepalen hoe de raad toekomstige ontwikkelingen wil
sturen. Voor het college kan de visie basis vormen voor eenheid en continuïteit van
leiderschap. Als laatste dient de visie lokale en regionale partijen meer mogelijkheden te
geven om op het beleid van de gemeente te anticiperen of daarop aan te sluiten.
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(B) Verbeter het politiek-bestuurlijk proces en samenspel
Op specifieke dossiers werken de raad en het college goed en intensief samen, de WMO
is hiervan een goed voorbeeld. Het politiek-bestuurlijk samenspel kan echter beter, de
kwaliteit kan over de gehele linie van beleidsterreinen groeien.
De onderlinge rol- en taakverdeling kan worden versterkt door te stimuleren dat de raad,
de fracties en het college met elkaar goede afspraken maken over wie op welk moment
aan zet is. Dit kan bijvoorbeeld door een helder onderscheid naar politieke sturing (de
raad als opdrachtgever) en uitvoerder (het college als opdrachtnemer).
Voor de raad is hierbij een ontwikkelplan/ traject te overwegen gericht op verdere
professionalisering van het raadswerk: het komen tot goede kaderstelling en het
beslechten van politieke keuzevraagstukken om tot goede kaderstelling te komen. Een
en ander is daarbij kansrijker indien het college aansluit met hierbij passende
informatievoorziening.
Een typisch en beproefd voorbeeld van een ontwikkelplan voor de raad is langs drie
trajecten ingericht:

Traject 1: typeren van rol- en taakverdeling
Het bespreken en typeren van de huidige rol- en taakverdeling tussen raad en college en
het toewerken naar hernieuwde afspraken. Leg hierbij de rol- en taakverdeling langs een
juridische en een politieke lat:
Wat zeggen wettelijke bepalingen over de rol- en taakverdeling tussen raad en
college?
Hoe ligt dit politiek? Dat wil zeggen: hoe verdelen de raad en het college hun taken
bij het beslechten van politiek relevante keuzes; keuzes waarin een
belangenafweging moet worden gemaakt, die leeft in de samenleving en waarover
fracties ook inhoudelijk van mening verschillen? Hoe en op welk moment komt de
raad dan in stelling, en welke afspraken gelden dan binnen de raad en tussen de
raad en het college?

Traject 2: inrichten van het raadswerk
Het inrichten van het raadswerk en het tegen het licht houden van bestaande werkwijzen
en politieke processen. Dit met oog op het verder optimaliseren van de (gekozen) rol- en
taakuitoefening door de raad. Zo kan het organiseren van politieke focus en het
debatteren op basis van politieke visie worden ondersteund door een meer nadrukkelijk
onderscheid tussen de stappen ‘beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming’.
Hierbij kan ook de huidige vergaderstructuur onderwerp van gesprek zijn.

Traject 3: energie en eigen drijfveren
Grijpt aan op de energie en eigen drijfveren van de raadsleden en raadsfracties: hoe kom
ik van ‘voorval’ naar politieke visie, waarop richt ik de aandacht, en hoe kan ik dat binnen
het raadswerk op zichtbare wijze ‘verzilveren’?
Wij bevelen aan het hierboven beschreven ontwikkeltraject hoofdzakelijk op de praktijk
van het raadslid te richten en de trajecten 1 en 2 daaraan dienstbaar te maken. Dus
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voornamelijk trainen en oefenen met concrete casuïstiek uit het recente verleden of met
lopende en actuele dossiers.
In traject 2 is beschreven dat het politiek-bestuurlijk samenspel verder aan
bestuurskracht kan winnen door een goede organisatie van het politieke proces.
Ontwikkel een werkwijze waarbinnen voldoende ruimte bestaat voor visievorming. Doe
dit langs de lijn Beeldvorming, Oordeelsvorming en Besluitvorming. Overweeg of herijk
hierbij de functie van het carrousel en/of het ontbreken van commissies op specifieke
beleidsterreinen.
Als laatste is het, in het geval van een gedeeltelijke of gehele ambtelijke fusie, aan te
bevelen om bestuurlijk een evenknie in te richten op het niveau van het college.
Spoor 2:

Het vergroten van de robuustheid en kwaliteit van de ambtelijke organisatie,
met name op het gebied van beleid.
Gezien de vaak enkelvoudige bezetting van veel (vaak specialistische) functies staat de
kwetsbaarheid van de organisatie ter discussie. De knip tussen beleid en uitvoering heeft
deze situatie meer versterkt dan goed gedaan. Ook de gewenste benutting van
dwarsverbanden is met name voor de zachtere sectoren van het beleid niet tot wasdom
gekomen. Het is aan te bevelen verschillende varianten - of een mix van varianten - voor
het verminderen van de kwetsbaarheid van de organisatie te overwegen. Gezien de
huidige financieel-economische context bevinden alle varianten zich binnen minimaal
een budgetneutraal kader.
Varianten:
1. Knip tussen beleid en uitvoering handhaven maar op specifieke beleidsterreinen de
beleidsorganisatie kwantitatief versterken. Mogelijk te financieren uit
efficiëntieverhogende maatregelen in de bedrijfsvoering, dienstverlening en/of
uitvoering, de haalbaarheid zal hier in sterke mate van afhangen.
2. Knip tussen beleid en uitvoering handhaven maar op specifieke beleidsterreinen de
beleidsorganisatie kwalitatief versterken. Een gezamenlijke en daarmee grotere
ambtelijke beleidsorganisatie met de gemeente Voorschoten kan meer kansen bieden
op de arbeidsmarkt voor het aantrekken van hoog gekwalificeerd personeel en
specialisme.
3. Knip tussen beleid en uitvoering handhaven maar de beleidsorganisatie
doorontwikkelen naar een kleiner maar hoogwaardig kernteam met regisseurs:
kennis, kunde en capaciteit worden dan extern gevonden in de samenleving en/of
gespecialiseerde bureaus. Feitelijk een vervolg op een kerntakendiscussie: welke
taken blijven we wel of niet oppakken?, wat kan door uitbesteding of samenwerking?,
hoe organiseren we dit praktisch?
4. Knip tussen beleid en uitvoering verlaten en kennis, kunde en capaciteit in de
uitvoering benutten voor beleidsontwikkeling.
5. Poolen van ambtenaren met de gemeente Voorschoten op die beleidsterreinen waarin
het personeel van de gemeenten elkaar kwantitatief en kwalitatief kunnen versterken.
De kans op kwalitatieve versterking dient hier wel nader te worden geanalyseerd.
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Spoor 3:

Het benutten van schaalvergroting op het gebied van bedrijfsvoering,
dienstverlening en uitvoering om (deels) financiële middelen vrij te spelen
voor investeringen.
Op het gebied van bedrijfsvoering is dit scenario al in gang gezet door samen te werken
met de gemeente Voorschoten, hier is in feite sprake van een gedeeltelijke ambtelijke
fusie. Het is aan te bevelen dit traject tussentijds te evalueren met oog op leermomenten
voor verdere doorontwikkeling van een ambtelijke fusie op terreinen van dienstverlening
en uitvoering.
Op het terrein van dienstverlening is een gezamenlijk Klant Contact Centrum (KCC) te
overwegen. Dit centrum kan zich in principe doorontwikkelen naar het concept ‘De
Overheid heeft Antwoord©’. Er is dan één digitaal loket en één telefonisch loket.
Aandachtspunt is het waarborgen van het persoonlijk en mensgericht contact met de
lokale samenleving. Dit kan door de instandhouding of ontwikkeling van lokale loketten
waar de producten van beide gemeenten verkrijgbaar zijn. Investeringen in
informatiemanagement en -technologie zijn hoofdzakelijk nodig voor de invoering van
dit multichannel principe (click/ call/ face). Het doel hiervan is maar één keer om
gegevens te vragen, onafhankelijk van welk kanaal de burger kiest.
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3

Profiel van de gemeente Wassenaar

LIGGING
De gemeente Wassenaar ligt in de Randstad aan de Noordzeekust. Onder invloed van de
zee en rivier de Rijn ontstonden vanaf ongeveer 3.800 jaar geleden vijf strandwallen. Op
één van die strandwallen is het huidige dorpscentrum gebouwd. Wassenaar grenst aan
een duingebied. Het duingebied, dat ten westen van de gemeente ligt, zorgt dat de zee
4
het dorp niet bedreigt . In het noordoosten ligt de stad Leiden, in het oosten de
gemeente Voorschoten en in het zuiden de gemeenten Den Haag en LeidschendamVoorburg.
Nadat de natuur de eerste strandwallen opwierp is het gebied bewoond door mensen.
Tot in de 18e eeuw groeide Wassenaar nauwelijks. Na de aanleg van de spoorlijn
Rotterdam-’s-Gravenhage-Scheveningen in 1907 ontstonden de villawijken. Na aanleg
van de tramlijn ‘s-Gravenhage-Wassenaar-Leiden in 1923 groeide de gemeente van 7.000
inwoners in 1920, tot bijna 20.000 in 1940 tot de huidige circa 26.000 inwoners.5
BEVOLKING EN WONEN
Jaar

Aantal inwoners
absoluut

2006

25.622

2007

25.608

2008

25.763

2009

25.909

2010

25.816

Op 31 december 2009 telde de gemeente
25.909 inwoners op een oppervlakte van 62,5
km² (415 inwoners per km²).Dit is minder dan
het landelijk gemiddelde (486 inwoners per
2
km ) en het gemiddelde in de provincie ZuidHolland (1.237 inwoners per km2). Van de
bevolking is 4.645 jonger dan 15 jaar, 5.721 is
ouder dan 65 jaar.

Tabel 3.1: inwonersaantallen gemeente Wassenaar.

Op het gebied van wonen en de in de gemeente aanwezige voorzieningen (oordeel
burger over de directe woonomgeving, winkels in de gemeente, groenvoorzieningen)
scoort de gemeente Wassenaar bovengemiddeld (zie bijlage 2). De gemiddelde
woningwaarde in de gemeente is hoog. In 2008 was de gemiddelde woningwaarde in de
gemeente de vierde van alle gemeenten in Nederland. Het aantal bijstandsuitkeringen
op 1 januari 2008 als percentage van de bevolking tussen 15 en 64 jaar was in Wassenaar
0,9%. Het gemiddelde in Nederland is 1,8%. In buurgemeenten Oegstgeest (0,6%) en
Voorschoten (0,7%) is het percentage lager. Wassenaar heeft wel eens het beeld van een
typisch villadorp. Feitelijk is de gemeente Wassenaar echter een gemengd dorp met
verschillende bevolkingsgroepen: een gedeelte van de bewoners heeft een relatief hoog
inkomen en woont in villa’s, er is ook een middengroep en een deel woont in een sociale
huurwoning. Van de totale woningvoorraad in de gemeente Wassenaar is 26,4% een
sociale huurwoning.

4
5

Bron: http://gemeentegids.dekleinemedia.nl/wassenaar/wassenaar-kleinood-aan-zee/.
Bron: http://gemeentegids.dekleinemedia.nl/wassenaar/wassenaar-kleinood-aan-zee/.
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In de buurgemeenten Oegstgeest (16,7%) en Voorschoten (21,2%) is dit percentage
aanmerkelijk lager.6
RUIMTELIJKE INRICHTING
De gemeente Wassenaar is een groen en leefbaar dorp en wil het groene en dorpse
karakter van de gemeente behouden. De gemeente bouwt niet buiten de rode contouren
en wil de groene buffers rondom de gemeente behouden. Hiervoor werkt de gemeente
nauw samen met omliggende gemeenten. Om het groene gebied rondom Duindigt te
behouden ontwikkelt de gemeente een visie. De gemeente stimuleert en geeft de ruimte
aan plannen van particulieren voor natuurontwikkeling. De gemeente vernieuwt de
verouderde bestemmingsplannen.7
VERKEER EN VERVOER
Ten zuidoosten van de gemeente Wassenaar ligt de N44. In het noordoosten van de
gemeente ligt de A44. Iets verder naar het oosten ligt de spoorlijn tussen de gemeenten
Den Haag en Haarlem. De gemeente wil op het gebied van verkeer en vervoer de
verkeersveiligheid vergroten en het sluipverkeer terugdringen. Daarnaast schenkt de
gemeente bijzondere aandacht aan het fietsverkeer. Om de milieukwaliteit te verbeteren
laat de gemeente vrachtwagens zoveel mogelijk buiten de bebouwde kom parkeren. In
2009 scoorde de gemeente op het gebied van verkeersveiligheid gemiddeld ten opzichte
van andere gemeenten in Nederland.
MONUMENTEN
De gemeente wil het dorpse karakter van Wassenaar behouden.8 De gemeente heeft
enkele honderden monumenten. Het dorpscentrum is sinds 1967 een beschermd
dorpsgezicht. De dorpskerk uit de 12e eeuw aan een weide, het plein met dorpspomp en
de daaraan grenzende bebouwing zoals het 18de-eeuwse Baljuwhuis, ’t Regthuys en de
pastorie zijn specifiek aangemerkt. De gemeente richt zich in het kader van de
monumentenzorg op het veiligstellen van het architectonisch beeld en het behoud van
de authenticiteit van het materiaal.
Een van de belangrijke monumenten in Wassenaar is de dorpskerk.

Dorpskerk
6

7
8

Bron: www.waarstaatjegemeente.nl.
Bron: Gemeente Wassenaar, Coalitieakkoord 2006-2010.
Bron: Gemeente Wassenaar, Coalitieakkoord 2006-2010.
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SOCIAAL BELEID
Het sociaal beleid van de gemeente Wassenaar richt zich op een volwaardige en actieve
deelname van burgers aan de samenleving en het tegengaan van maatschappelijk
isolement van burgers. In nauw overleg met vertegenwoordigers van de doelgroepen
heeft de gemeente de Wmo ingevoerd.9 Centraal staan daarin het voortbouwen op de
kenmerken van Wassenaar: een rijk verenigingsleven, veel particulier initiatief en
meedenken met de overheid. De rode draad van het Wmo-beleid is ‘meedoen’. Dit geldt
voor de volle breedte van de bevolking.
De gemeente steunt vrijwilligerswerk waar dit mogelijk is door nauw samen te werken
met de Wassenaarse vrijwilligerscentrale. Daarnaast zorgt de gemeente voor een
intensieve begeleiding van mensen met een uitkering naar werk.10
BETREKKEN INWONERS
Het gemeentebestuur staat een werkwijze voor waarbij burgers volledig tot hun recht
komen in het besluitvormingsproces. De gemeente probeert burgers in een vroegtijdig
stadium van het besluitvormingsproces te betrekken bij belangrijke plannen en
ontwikkelingen. De gemeenteraad hoort burgers voordat ze tot besluitvorming overgaat.
De gemeente erkent het belang van verenigingen in brede zin. Verenigingen dragen bij
aan sociale samenhang en ontplooiing van burgers. Ook stimuleert de gemeente eigen
initiatief. De gemeente heeft een ambtelijk contactpersoon aangewezen voor alle
verenigingen.11
POLITIEK
De opkomst van de inwoners van de gemeente Wassenaar lag in 2010 op 60,55%, wat
een bovengemiddelde (landelijk 53,5%) betrokkenheid voor het bestuur van de
gemeente aangeeft. De gemeenteraad bestaat uit 21 raadsleden. De zetelverdeling is als
volgt:
VVD
8 zetels
WWW
5 zetels
CDA
4 zetels
D66
2 zetels
PvdA
1 zetel
Groen Links
1 zetel
De coalitie wordt gevormd door twee wethouders vanuit de VVD, één wethouder vanuit
het CDA en één wethouder vanuit D66.

9

Bron: Gemeente Wassenaar, Coalitieakkoord 2006-2010.

10 Bron: Gemeente Wassenaar, Iedereen doet mee, Meerjarenbeleid Wmo 2007-2010.
11 Bron: Gemeente Wassenaar, Coalitieakkoord 2006-2010.
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4

Bestuurskracht: opgaven en resultaten

Centraal in dit hoofdstuk staat de vraag:

Welke opgaven heeft het gemeentebestuur gesteld en realiseert de gemeente deze
vervolgens?
We beschrijven eerst het totaalbeeld en daarna de drie onderliggende bronnen: de
algemene situatie van de gemeente volgens externe bronnen, het zelfbeeld volgens de
respondenten voor dit onderzoek en het beeld uit de reguliere P&C-producten
(gerapporteerde gerealiseerde maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties).
Als laatste presenteren wij het ambitieniveau van de respondenten die zij koesteren voor
de komende jaren.

4.1

Totaalbeeld van de opgaven

De gemeente weet de opgaven op de terreinen Veiligheid, Zorg & Welzijn, (Sociale)
Voorzieningen, Groen en Cultuur redelijk goed tot goed te realiseren. Inwoners beleven
de gemeente Wassenaar over het algemeen dan ook als een veilige en aantrekkelijke
leefomgeving.
Opgaven op het gebied van Verkeer en Ruimte worden echter matig tot voldoende
gerealiseerd. Hoewel hierop positieve uitzonderingen zijn te benoemen zoals 3-Assen en
het Centrumplan, blijven op veel dossiers zaken liggen of duren trajecten lang. Op
terreinen als Jeugd, Vrijwilligers, Milieu & Duurzaamheid, Economie, Recreatie &
Toerisme en (Digitale) Dienstverlening worden opgaven matig gerealiseerd en/of zijn er
onvoldoende geconcretiseerde opgaven en beleid.
Ontwikkeling van beleid op het gebied van Economische Zaken en Recreatie & Toerisme
(zoals het opstellen van een nota Detailhandel, nota Recreatie & Toerisme) blijkt een
knelpunt.
Op terreinen als Jeugd (huisvesting jongerenwerk, JOP’s, jeugdparticipatie),
Milieubeheer (inhaalslag milieuvergunningen, Millenniumgemeente) en Dienstverlening
worden opgaven matig gerealiseerd en/of zijn er onvoldoende geconcretiseerde opgaven
en beleid.
Een aandachtspunt is dat ook wettelijke taken, die de ondergrens markeren van
bestuurskracht, blijven liggen of dat de gemeente nog onvoldoende voorbereid lijkt te
zijn op nieuwe wettelijke taken (zie paragraaf 3.5).
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4.2

De algemene situatie van de gemeente

WASSENAAR IS EEN PRETTIGE GEMEENTE OM IN TE WONEN
Over het algemeen is men tevreden over de gemeente Wassenaar:
1
De beste gemeenten 2007 t/m 2009.
Op de lijst van beste gemeenten zoals Elsevier die heeft onderzocht, staat
e
e
12
Wassenaar in 2010 op de 26 plaats, in 2007 was dit nog de 7 plaats . Op gebied van
‘aantrekkelijkheid’ scoort de gemeente de hoogste score (++) voor senioren en
gezinnen, met een hoge score voor de leefomgeving en welstand, de nabijheid van
een ziekenhuis, en nabijheid van recreatieterrein en cultuur.
De woonlasten zijn € 1.032 en daarmee relatief hoog.
2 Presterende gemeenten 2009.
Op de lijst van presterende gemeenten van waarstaatjegemeente.nl scoort
Wassenaar in 2009 (maart) de 32e plaats. Hoog scoren de positie van de burger als
‘kiezer’ en als ‘partner’.
3 Veiligheidssituatie gemeente 2007 en 2009.
Op de lijst van de veiligheidssituatie van de gemeente (op de indicatoren diefstal,
inbraak, geweld en vernieling; 7 november 2008) neemt de gemeente een 252e
positie in. In de periode 2004 t/m 2006 is het in de gemeente Wassenaar alleen ten
aanzien van vernielingen slechter geworden, met een verbetering in 2007. Voor de
overige indicatoren wordt de situatie in de gemeente Wassenaar alleen beter. Als het
gaat om veiligheid in de buurt krijgt de gemeente Wassenaar in 2009 van haar
burgers een 7,0 (www.waarstaatjegemeente.nl).
4 De woonomgeving en voorzieningen in Wassenaar scoren goed.
Zowel de groenvoorzieningen en onderhoud van de wijk, alsook de voorzieningen in
de buurt en in de gemeente, scoren in Wassenaar voldoende tot goed, met
gemiddeld een 7,1 (www.waarstaatjegemeente.nl).
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De lijsten van 2007 en 2010 zijn niet helemaal gelijk waardoor verschillen tussen de jaren niet geheel
verklaard kunnen worden. Een relatieve verslechtering van één jaar ten opzichte van een ander jaar, wil
niet zeggen dat de situatie verslechterd hoeft te zijn, maar kan ook betekenen dat de situatie bij andere
gemeenten meer verbeterd is. Negatieve verschillen die wel duidelijk zijn, zijn een lagere beoordeling in
2010 voor de verkeersveiligheid (-- in 2010, ++ in 2007), voor weinig misdaad (- in 2010, 0 in 2007), voor
de nabijheid van winkels (- in 2010, + in 2007) en bereikbaarheid met de auto (- in 2010, 0 in 2007).
Verder zijn ook de woonlasten toegenomen (van € 943 naar € 1.032).
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ZELFBEELD: DE GEMEENTE KENT ZIJN STERKE PUNTEN EN GEBREKEN
In dit onderzoek zijn raadsleden, collegeleden, ambtenaren en sleutelpersonen gevraagd
de huidige situatie van de gemeente te beoordelen. Bijgaande figuur 4.1 is gebaseerd op
de scoreformulieren voor het algemeen beeld.

++

Beoordeling
algemeen zelfbeeld

+

+-

De algemene beoordeling van de
situatie van de gemeente is
volgens respondenten positief,
de gemeente staat er redelijk
goed tot goed voor. De impact en
urgentie van de restproblematiek
is beperkt. De situatie is in grote
lijnen voor burgers aanvaardbaar,
ze zijn tevreden of ze kunnen er
mee leven.

-

--

Figuur 4.1: algemeen beeld in 2010 (o.b.v. zelfscore respondenten- raadsleden, collegeleden,
ambtenaren en sleutelpersonen).

4.3

Zelfevaluatie: zelfbeeld op verschillende beleidsterreinen

Ook is gevraagd om de huidige situatie op verschillende beleidsterreinen te beoordelen.
Bijgaande figuur 4.2 op de volgende bladzijde is gebaseerd op de desbetreffende
scoreformulieren.
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--

-

+-

+
++

Figuur 4.2: beeld op verschillende beleidsterreinen 2010 (o.b.v. zelfscore respondenten- raadsleden,
collegeleden, ambtenaren en sleutelpersonen).
Legenda bij figuur 4.2 op basis van de programma’s uit de programmabegroting:
Beleidsopgaven
1 Bestuur waaronder interactief beleid, basisregistraties, Wassenaar in de regio, eigen initiatief in de
wijken.
2 Veiligheid, openbare orde, criminaliteit, rampenplannen, brandweer, hulpverlening, handhaving,
subjectieve en sociale veiligheid, wijkgerichte aanpak.
3 Maatschappelijke ondersteuning, waaronder de Wmo, extra ondersteuning kwetsbare groepen, betere
afstemming wonen-zorg-welzijn, vrijwilligerswerk, levensloopbestendig (ver)bouwen, begeleiding naar
werk, kinderopvang, recreatieve (openbare ruimte-) voorzieningen voor jongeren, vernieuwing
gezondheidscentrum, kunsteducatie, Stichting culturele activiteiten, versnelde uitvoering
breedtesportbeleid, sportpas 13 jaar, verhuur accommodaties kostendekkend, herziening
subsidiebeleid.
4 Onderwijs, cultuur en welzijn, voortzetting onderwijsbeleid, scholencollectief en –adviesdienst,
stimuleren nieuwe activiteiten, in stand houden openbaar onderwijs noord en zuid, verzelfstandiging
openbaar onderwijs.
5 Sociale zaken, waaronder werk en inkomen, Wwb, minimabeleid, inburgering.
6 Ruimtelijke Ontwikkeling, waaronder volkshuisvesting (incl. sociale woningbouw), groen (groen en
dorps karakter), ecologische verbinding duingebied-groene hart, natuureducatie, cultuurhistorie,
duurzame energie, Valkenburg, actualisatie bestemmingsplannen, uitbreiding, ‘stedelijk’ gebied,
buitengebied, milieu, BWT (Boekels model), natuurgebieden open.
7 Verkeer, wegen- en mobiliteitsbeleid waaronder lokale en regionale bereikbaarheid, 30 km- en 60kmzones, fietsvoorzieningen, vergroten verkeersveiligheid/ leefbaarheid, terugdringen sluipverkeer,
vrachtverkeer, aandacht hebben voor fietsverkeer, lange termijnvisie op verkeer en vervoer, zuidvariant
oost-westverbinding.
8 Economische zaken en toerisme, ondernemersklimaat: waaronder (revitalisatie) bedrijven- en
kantorenterreinen (Maaldrift), bedrijfsverzamelgebouw, Havenkanaal, omvormen Mobilisatieterrein
aan de Maaldrift tot bedrijventerrein, grootschalige/ overlastgevende bedrijfsactiviteiten buiten het
centrum, stimuleren startende/ jonge ondernemers, Economisch Overleg Wassenaar, aantrekkelijkheid
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winkelgebieden verbeteren/ in stand houden, Toerisme & Recreatie.
9 Financieel beleid, waaronder begrotingsbeleid en –discipline, weerstandsvermogen, lasten, investeren
in IT, geen verhogingen investeringsvolume, relatie plannen en realiseringen helder.
Dienstverleningsopgaven
1 Diverse algemene servicenormen, waaronder vergunningverlening, beantwoording brieven,
klachtbehandeling, afhandeling bezwaarschriften, (telefonische) bereikbaarheid, WOZ-termijnen.
2 Elektronische/ digitale dienstverlening aan burgers en bedrijven, doorontwikkeling frontoffice/
baliefunctie, digitale balie en ontsluiting van informatie), vereenvoudiging vergunningverlening.
3 Gemeentelijke sociale voorzieningen, zwembad, bibliotheek et cetera.
4 Burgerzaken, zoals verstrekken paspoorten, rijbewijzen, aangiftes et cetera.

Het zelfbeeld van de gemeente is overeenkomstig de beoordeling door de onderzoekers:
de gemeente kent zijn gebreken maar scoort deze gebreken hoger dan de onderzoekers
dit doen.
Tijdens de interviews is een aantal voorbeelden genoemd waarbij
respondenten aangeven dat de gemeente redelijk goed tot goed
presteert in de uitvoering en realisatie van de opgaven. Enkele
voorbeelden:
– Het dossier 3-Assen13 verloopt, zeker als interactief traject, goed (al is
er kritiek op de gelijktijdigheid van de aanpak).
– De veiligheid en leefbaarheid is goed, er is weinig criminaliteit en weinig overlast door
jongeren.
– Invoering en uitvoering van de Wmo verlopen goed.
– De realisatie van de Luifelbaan, het Centrumplan en de bibliotheek zijn goed verlopen.
Er was een goede interactie met de maatschappelijke partijen.
– Het voorzieningenniveau is hoog, in het bijzonder ook voor ouderen, en is recentelijk
ook nog verbeterd14 met het nieuwe zwembad Sterrenbad.
Er is ook een aantal voorbeelden genoemd waarbij de gemeente juist beperkt presteert in
de uitvoering en realisatie van de opgaven. Het gaat hierbij om bijvoorbeeld:
– Er is geen expliciete langetermijnvisie op de toekomst.
– Ruimtelijke opgaven, zoals de ontwikkeling van woningbouwlocatie Bellesteijn,
Molenaarlaan maar ook in algemene zin het ontbreken van een ruimtelijke visie voor
de lange termijn.
– Voorzieningen voor jongeren zijn beperkt aanwezig (gevolg: problematiek
hangjongeren).
– Er is slechts beperkt economisch beleid waarbij met name de verbinding met
toerisme ontbreekt.

13

Onderhoud en verbetering van het hoofdwegennet, in het bijzonder aan de drie assen Lange Kerkdam,
de Van Oldenbarneveltweg en Van Zuylen van Nijeveltstraat (ten aanzien van veiligheid, leefbaarheid,
aanpak asfalt, verkeerslichten en delen van het riool).

14

Het zwembad heeft bovendien de landelijke Toegankelijkheids Wisselprijs 2010 gewonnen van het
landelijk platform voor Gehandicapten en Chronisch zieken.
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4.4

Opgaven en resultaten in termen van maatschappelijke
effecten

In deze paragraaf gaan we in op het maatschappelijk effect van de inzet van het
gemeentebestuur in de afgelopen periode (2006-2010). Maatschappelijke effecten zijn
bij uitstek benoemd in de programmabegroting, waarna hierover verantwoording wordt
afgelegd in de jaarstukken.
ONDERSCHEID TUSSEN MAATSCHAPPELIJKE EFFECTEN EN UITVOERINGSPRESTATIES
Maatschappelijke effecten zijn gevolgen (in de samenleving) van uitgevoerde activiteiten.
Bijvoorbeeld: een afname van het aantal verkeersslachtoffers met een bepaald
percentage in een bepaald tijdsbestek, als gevolg van de herstructurering van een
verkeerssituatie, een verkeersveiligheidscampagne, meer snelheidscontroles et cetera.
Uitvoeringsprestaties zijn directe, evalueerbare gevolgen van activiteiten. Bijvoorbeeld:
een daling van het aantal aanrijdingen op kruisingen met een bepaald percentage in
een bepaald tijdsbestek, als gevolg van het aanleggen van rotondes. Een
uitvoeringsprestatie is het inzetten van beleidsmiddelen en het verrichten van
activiteiten conform het besluit, ongeacht het maatschappelijk effect daarvan.
Wij zien dat het maatschappelijk effect van de inzet van het gemeentebestuur van
Wassenaar in de jaarstukken onvoldoende in beeld is.
PROGRAMMABEGROTING
De basis voor de programmabegroting is het collegeakkoord 2006-2010. In het
collegewerkplan 2006-2010 zijn speerpunten benoemd. Deze speerpunten komen terug
in de programmabegrotingen in de periode 2007 tot en met 2010. Na het aantreden van
het nieuwe college in 2008 zijn de speerpunten op enkele plaatsen gewijzigd. Het
merendeel van de speerpunten (16 van de 27) is echter gelijk gebleven. De indeling van
de Programmabegroting 2011-2014 is aangepast, in die zin dat het aantal programma’s
sterk is teruggebracht (van tien inhoudelijke programma’s naar vier inhoudelijke
programma’s).
Autorisatie op programmaniveau
Het aantal programma’s in het zogenaamde programmaplan is op basis van het BBV niet voorgeschreven,
artikel 8 lid 2 schrijft alleen voor dat een programma een “samenhangend geheel van activiteiten” omvat.
Aangezien de raad met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma
autoriseert (artikel 3 lid 1 van de Financiële verordening) en met de begroting dus ook de
programmabudgetten vaststelt, bepaalt dat de grenzen waarbinnen het college mag schuiven. Een lager
aantal programma’s biedt het college meer ruimte te schuiven tussen producten binnen de programma’s
gedurende het jaar. De raad besluit hierover bij de voorjaarsnota en najaarsnota.

De Programmabegroting 2011 biedt, in tegenstelling tot de begrotingen van de jaren er
voor, meer mogelijkheden tot sturing en controle: er zijn meer indicatoren opgenomen
(‘resultaatindicatoren’). Overigens is er geen tweedeling prestatie-indicatoren en
effectindicatoren gemaakt. Er worden nulmetingen opgevoerd en baten en lasten zijn per
onderdeel van een programma gegeven (wat landelijk nog veelal niet het geval is). De
meetbaarheid van speerpunten en doelstellingen is dus verbeterd. Ook de
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resultaatgerichtheid is vrij goed, dat wil zeggen dat de gemeente de koppeling tussen
activiteiten en de in de speerpunten en doelstellingen benoemde effecten goed weet te
leggen.
JAARVERSLAG EN -REKENING
In de jaarstukken geeft de gemeente per programma aan wat wel en wat niet is bereikt.
De opzet van de programmarekening is in de jaren 2007, 2008 en 2009 telkens anders. In
de programmarekening van 2007 zijn geen behaalde effecten benoemd. In de
programmarekening van 2008 rapporteert de gemeente in twee programma’s,
Ruimtelijke Ontwikkeling en Verkeer, zowel op het niveau van uitvoeringsprestaties als
op het niveau van maatschappelijke effecten. De in deze paragrafen genoemde
resultaten zijn op het niveau van uitvoeringsprestaties en niet op het niveau van
maatschappelijke effecten. In de programmarekening van 2009 is alleen in het
programma Ruimtelijke Ontwikkeling aangegeven welke effecten zijn bereikt. Ook hier
geldt dat in deze paragraaf echter grotendeels uitvoeringsprestaties zijn opgenomen.
Een overzichtelijke vergelijking met de in de programmabegroting gestelde doelen
ontbreekt. De programmarekening 2009 bevat wel een overzicht met ‘wat hebben we niet
gedaan’. Hieruit blijkt dat met name grotere (beleidsmatige) achterstanden zijn ontstaan
op gebied van:
– maatschappelijke ondersteuning (in 2009 niet zoals beoogd: geen besluitvorming
over kadernota lokaal gezondheidsbeleid, nota Openbare Geestelijke
Gezondheidszorg en handhavingsbeleid kinderopvang);
– ruimtelijke ontwikkeling (in 2009 niet zoals beoogd opgestart: actualisering
gemeentelijke structuurvisie, beleid op gebied van erfgoedverordening en het
interimbeleid, geïntegreerde nota Groen en Cultureel erfgoed, nota Huur- en
Grondprijsbeleid en Integraal Verwervingsplan);
– verkeer (geen actualisatie van het verkeersplan; ondanks dat voorbereiding en
uitvoering van verkeersprojecten prioriteit kreeg, is er achterstand bij een deel van
de verkeersprojecten en kleine wijzigingen waarvoor grote en kleine
verkeersbesluiten nodig zijn15, zoals project veilige schoolzones en routering
Centrum Noord). Intenties van de memo Verkeersplan 2005 ‘Afmaken en
doorpakken’ zijn nog niet alle ingelost.16
VOORTGANGSRAPPORTAGES
De gemeente Wassenaar kent geen andere voortgangsrapportages over de uitvoering
dan de voorjaars- of najaarsnota. Het college informeert de raad over de realisatie en
effecten op korte- en lange termijn van de begroting over de eerste vier maanden in de
voorjaarsnota en de eerste acht maanden van het lopende boekjaar in de najaarsnota.
Maatschappelijke effecten staan hierbij weinig centraal.
Tussen de raad en het college is afgesproken dat het college regelmatig rapport over de
zogenaamde grote projecten(zoals Beter, tweede fase van Centrum Noord inclusief de
herinrichting van het Kloosterland, locatie Valkenburg, de nieuwbouw Amerikaanse
ambassade, de samenwerking met de gemeente Voorschoten en 3-Assen17). Dit gebeurt
onder andere via de raadsmededelingen, maar ook via aparte nieuwsbrieven.
15
16
17

Zie Productenrekening 2009.
In 2005 werd bijvoorbeeld al gesproken over maatregelen bij scholen.
Bron: Programmabegroting 2011-2014.
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4.5

Opgaven en resultaten in termen van uitvoeringsprestaties

Een uitvoeringsprestatie is het inzetten van beleidsmiddelen en het verrichten van
activiteiten conform het besluit, ongeacht het effect daarvan. De uitvoeringsprestaties
van de gemeente zijn voldoende.
In het hierna volgende kijken we naar de uitvoeringsprestaties aan de hand van de
opgaven die de gemeente zichzelf stelt:
– Eisen vanuit landelijke ontwikkelingen en andere overheden, waaronder wettelijke
taken.
– Opgaven in het kader van het coalitieakkoord en collegeprogramma.
– ‘Spontane’ opgaven vanuit de raad en vanuit andere overheidsorganen.
EISEN VANUIT LANDELIJKE ONTWIKKELINGEN EN ANDERE OVERHEDEN, WAARONDER WETTELIJKE TAKEN
De gemeente heeft te maken met diverse landelijke ontwikkelingen. Zo is er sprake van
verdergaande decentralisatie van beleid vanuit de rijksoverheid en provincies, vanuit het
advies van de commissie Jorritsma en het in de vorige kabinetsperiode gesloten
bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’. Vooralsnog is dit bestuursakkoord leidend. Of ook
het nieuwe kabinet wil komen tot een nieuw bestuursakkoord is nog onduidelijk. Op 15
november jongstleden heeft de kamer een motie aangenomen waarin het de regering
verzoekt om (onder andere) op korte termijn een bestuursakkoord te sluiten met de
decentrale overheden. De minister heeft de motie echter afgewezen, aangeven dat een
bestuursakkoord geen doel in zichzelf is, maar een middel. Wel is de bereidheid
uitgesproken “te kijken naar het middel, zeker als daartoe ook de wens bestaat bij de
andere overheden”, alsook dat “het beoordeeld moet worden op wat wij ermee willen
bereiken, wat wij ermee kunnen bereiken en waar het zinvol is”.
In de vorige kabinetsperiode diende de gemeente invulling gegeven te hebben aan het
bestuursakkoord ‘Samen aan de Slag’. De gemeente is ‘redelijk op weg’ met de
uitvoering van het bestuursakkoord.18

18

Een punt dat hierin verder aan de orde is, is invoering (uiterlijk 2012) van een (inlooppunt van een)
Centrum voor Jeugd en Gezin, per 2010 werken in de Jeugdgezondheidszorg met een digitaal dossier en
aansluiting op de Verwijsindex Risico’s jeugdigen.
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Sleutelfactoren voor
− Dienstbare overheid:
 Gemeenten scoren minimaal een 7 op de

verbetering blijken
kwaliteit
van
overheidsdienstverlening
aan
bestuurlijke afspraken
burgers.
over de hiernaast


Vermindering administratieve lasten voor
genoemde aspecten19.
burgers en bedrijven met minimaal 25%.
Aan ongeveer de helft

 Scannen van nieuwe regelgeving op
van de sleutelfactoren
lasteneffect.
wordt nog niet

 Lokale bedrijfseffectentoets.
voldaan.

 Standaardkostenmodel.
Van de 13 benoemde

 Kwaliteitshandvest(en).

sleutelpunten zijn er
 Integriteitsbeleid.

 Diversiteitsbeleid.
zeven ingevuld. De
− Veiligheid:
gemeente heeft wel

 Coördinatiepunt ex-gedetineerden.
bijvoorbeeld

 Veiligheidshuis, al dan niet regionaal.
bestuurlijk en

 Veiligheidsbeleidsplan.
ambtelijk
 (deels)
 Ontmoedigingsbeleid drugsgebruik
integriteitsbeleid
jongeren.
ontwikkeld (inclusief
− Onderwijs:

 ‘Uitbreiding voorschoolse educatie.’
invoering van de
ambtseed; recente - d.d. 12 oktober 2009 - gedragscode voor politieke ambtsdragers).
Via het project ‘Minder regels meer service’ is aangestuurd op vermindering van
administratieve lasten, waarbij het overigens niet aantoonbaar gaat om minder dan
20
25%. De gemeente heeft via het programma ‘Beter’, uitwerkingen als de
productencatalogus en via het KCC, gewerkt aan verbetering van de dienstverlening. Via
de regio is het Veiligheidshuis vormgegeven en het ontmoedigingsbeleid van
drugsgebruik door jongeren is in de opdracht aan de GGD opgenomen (er is niet sprake
van een ‘beleid’). Verder heeft de raad in mei 2009 het Gemeentelijk Integraal
Veiligheidsbeleid 2009-2012 vastgesteld waarin andere accenten voor wat betreft jeugd
zijn gezet.
Ten aanzien van de wettelijke taken is op te merken dat de gemeente in de
programmabegroting en jaarstukken marginaal aan wettelijke taken refereert, waar dit
voor het zicht op de uitvoering van deze kerntaken noodzakelijk zou zijn. In de vorige
bestuursperiode vroeg het rijk invulling van wettelijke taken zoals de Wmo en de BAG
(Wet basisregistraties adressen en gebouwen). Gemeenten moesten de basisgegevens
over alle gebouwen en adressen in Nederland registreren. De gemeente Wassenaar heeft
dit traject succesvol afgerond. Wassenaar is als 98e gemeente in Nederland op 27
augustus 2010 aangesloten op de Landelijke Voorziening BAG. Hier vond een
toelatingsaudit voor plaats. De gemeente heeft de audit succesvol doorstaan.
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Ambities als ‘verminderen van het aantal mensen dat beroep doet op de WWB-uitkering’ onder het
hoofdstuk Participatie, armoedebeleid en schuldhulpverlening zijn buiten beschouwing gelaten, mede
gezien de huidige economische situatie in Nederland.

20

Programmarekening 2009: “De regeldruk is verminderd overeenkomstig de doelstelling. Schatting
vermindering een kwart. Van de 21 punten zijn er zeven gerealiseerd in 2006, drie in 2007, één in 2008 en
vier in 2009”.
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Ook de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is succesvol ingevoerd in de
gemeente Wassenaar. In 2007 heeft de gemeente een start gemaakt met de invoering
van de Wmo. De gemeente heeft een Wmo-adviesraad ingesteld en de beleidsnota Wmo
vastgesteld. Bovendien heeft de gemeente in 2007 en 2008 een (wettelijk verplicht)
klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd. De rekenkamercommissie heeft onlangs een
onderzoeksrapport over de Wmo aan de gemeenteraad aangeboden. Uit dit onderzoek
van de rekenkamercommissie blijkt dat de gemeente Wassenaar afgezet tegen de
gemeenten Voorschoten en Oegstgeest de enige gemeente is geweest die de invoering
van de Wmo heeft aangegrepen om het zorg- en welzijnsbeleid te herijken. Daardoor is
de gemeente Wassenaar erin geslaagd tot integraal beleid te komen. Het zicht op
maatschappelijke effecten ontbreekt echter. In de bestuurlijke reactie op het rapport
geeft het college aan in het volgende beleidsplan heldere en meetbare effectindicatoren
te formuleren.
In de huidige collegeperiode heeft de gemeente ook met nieuwe wettelijke taken te
maken. Een van deze taken is het implementeren van de werkwijze ‘De Overheid heeft
Antwoord©’. Vanuit het voormalige actieprogramma Andere Overheid (Balkenende III) is
uitgesproken dat de gehele overheid een betere dienstverlening aan burgers en bedrijven
moet verlenen en moet zorgen voor een vermindering van administratieve lasten. Het
uitgangspunt is het via alle kanalen op dezelfde manier afhandelen van een vraag.
Uiteindelijk moeten gemeenten komen tot een Klant Contact Centrum (KCC) waar
burgers, bedrijven en instellingen terecht kunnen voor alle producten en diensten van de
overheid en daarmee samenhangende producten en diensten van de ketenpartners. De
gemeente Wassenaar is bezig met de realisatie van het KCC. De gemeente wil dit nog in
2010 realiseren. De digitale dienstverlening van de gemeente Wassenaar vraagt nog
aandacht, met name ten aanzien van de noodzakelijke integratie en aansluiting van
verschillende systemen.
Een andere opgave voor gemeenten is de invoering van de omgevingsvergunning
(Wabo21). De uitvoering van deze wet is nog niet helemaal geregeld in de gemeente
Wassenaar, het functioneert vooralsnog moeilijk. De huidige werkwijze binnen de
gemeente sluit nog niet voldoende aan op de werkwijze die de Wabo voorstaat.
Naast het programma ‘De Overheid heeft Antwoord©’ en de Wabo moet de gemeente
nog meer wettelijke taken oppakken. We geven hier enkele voorbeelden van:
– Het aanpassen van de gemeentelijke re-integratieverordening aan lokale en
landelijke beleids- en wetswijzigingen (dit stond al voor 2009 in de planning).
– Het inburgeringsbeleid aanpassen in verband met het gewijzigde rijksbeleid inzake
inburgering (Deltaplan inburgering en overige wijzigingen vanuit het rijk; dit stond
al voor 2009 in de planning).
– Aanpassing van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) per 1 januari
2009, op de ‘AWBZ-pakketmaatregel op Begeleiding’ heeft niet plaatsgevonden.
– Bezwaarschriften: in 2009 is een behoorlijk aantal van de bezwaarschriften niet
binnen de wettelijke termijn afgehandeld (de termijn liep zelfs op ten opzichte van
2008). In het kader van de Wet op de dwangsom en beroep die per 1 oktober 2009 in

21

De invoering van de Wabo is vertraagd tot 1 januari 2010 na behandeling in de Eerste Kamer.
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–
–
–

werking is getreden zal de gemeente hier meer aandacht aan moeten gaan
besteden.
De wettelijk benodigde actualisatieslag van bestemmingsplannen is nog niet op
orde.
Invoering van de nieuwe Wet ambulancezorg per 1 januari 2011. Onduidelijk is nog
welke stappen hiertoe gezet zijn.
Actualisatie van het huidige GRP 2006-2010. Onduidelijk is welke stappen hiertoe
gezet zijn.

ZELF GESTELDE OPGAVEN EN AMBITIES
In het Coalitieakkoord 2006-2010 van 12 april 2006 zijn opgaven opgenomen en in het
Tienpuntenplan van november 2008 zijn nieuwe inhoudelijke opgaven toegevoegd (naast
de bestaande). In bijlage 4 is een uitgebreid overzicht opgenomen.
Onderdeel
1. Algemeen
2. Bestuur
3. Sociaal beleid, cultuur en
sport
4. Onderwijs
5, Natuur en milieu
6. Ruimtelijke inrichting
7.Economie
8. Internationale
samenwerking
9. Financiën
Totaal

5 opgaven; 1 in ontwikkeling (van 6)
5 opgaven; 2 deels, 1 niet (van 8)

%
gerealiseerd
83%
62%

14 opgaven, 6 niet (van 20)

70%

3 opgaven, 1 niet (van 4)
4 opgaven, 1 niet (van 5)
12 opgaven, 1 deels, 3 niet (van 16)
7 opgaven, 1 deels (van 8)

75%
80%
75%
87%

0 (van 1)

0

3 opgaven, 3 niet (van 6)

50%

53 van 74

71%

Gerealiseerd

Tabel 4.1: overzicht gerealiseerde opgaven uit coalitieakkoord.
Uit tabel 4.1 blijkt dat 71% van de opgaven uit het coalitieakkoord zijn gerealiseerd of is
invulling aan gegeven. Enkele voorbeelden:
– Samenwerking binnen het Pact van Duivenvoorde is voortgezet. Het Pact van
Duivenvoorde heeft een gezamenlijk visiedocument ‘Duin, Horst & Weide’
opgesteld waarin ambities, doelstellingen en projecten zijn verwoord voor de
rijksbufferzone. Dit visiedocument is in april 2008 aan de gezamenlijke
gemeenteraden gepresenteerd.
– De verantwoordelijkheid voor de zorg voor het openbaar onderwijs is per 1 augustus
2008 overgedragen aan het nieuwe schoolbestuur, de Stichting Openbaar Primair
Onderwijs Wassenaar.
– De raad heeft diverse nota’s vastgesteld, zoals een nota Grondbeleid,
Archeologienota (beide 19 januari 2009), beleidsdocument ‘Uitgangspunten
sponsorbeleid’ (9 februari 2009). Deze nota’s zijn overigens niet in het
coalitieakkoord benoemd. Het Wmo-beleid is eveneens vastgesteld en de budgetten
die zijn toegekend voor de uitvoering van hieraan gerelateerd sociaal beleid, zijn
geoormerkt (‘Wmo-Schommelfonds’).
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–

–

–

–

De Rijnlandroute is tot op heden tegengehouden (op 23 maart 2009 neemt de raad
nog een motie met de strekking aan om aantasting van de Ommedijkse Polder te
voorkomen). De gemeente stelt voorwaarden aan deze verbinding om de
ecologische verbinding en groene buffer aan de noordzijde van de gemeente te
handhaven en te versterken. De gemeente Wassenaar zet in op ondertunneling van
de N44.
Na het vallen van het college in 2008 heeft Wassenaar ingezet op een evenwichtige
ontwikkeling van groen en rood op Valkenburg, zonder bebouwing op het
Wassenaarse gebied. Rood is gerealiseerd conform voornemens (met name op het
voormalige ABF-terrein).
Wassenaar heeft het karakter van de groene buffer in een verstedelijkt gebied tot nu
toe weten te behouden en werkt ook met de provincie aan een project om te komen
tot meer ‘doorwaadbaarheid’ van de groene buffer (recreatief medegebruik).
Hiervoor is het visiedocument ‘Duin, Horst & Weide van rijksbufferzone tot
regiopark’ opgesteld dat (samen met de visie Groen Haaglanden) het kader vormt
voor diverse projecten. In het bestemmingsplan Landelijk Gebied is de integrale
visie voor het gebied ten zuiden van de Landscheidingsweg vastgesteld: de
rijksbufferzone wordt gerespecteerd en de landschapsstructuur is leidinggevend.
Verder heeft de raad op 7 september 2009 ingestemd met het Streefbeeld Groene
Buffer.
Naast de al aanwezige overlegstructuur EOW (Economisch Overleg Wassenaar) is in
2008 het WOP (Wassenaarse Ondernemers Praten) in het leven geroepen.
Grootschalige/ overlastgevende bedrijven zijn in minimale mate geweerd (wel zijn
bijvoorbeeld een doe-het-zelf bedrijf uit de Kerkstraat en een houthandel verhuisd).

Het genoemde Tienpuntenplan is tamelijk algemeen en niet voldoende SMART (wat is
bijvoorbeeld “voortvarend ter hand nemen” of “meer aandacht voor”). De mate waarin
het is uitgevoerd is dan ook niet geheel evalueerbaar of “discussievrij”. Ter illustratie:
door het inventarisatieproject voor het gemeentelijke aanwijzingsbeleid van
gemeentelijke monumenten is er beter zicht op welke cultuurhistorische waarden er zijn
(circa 800 monumenten) en wat de betekenis ervan is. Of daarmee het doel van het
Tienpuntenplan is bereikt, is niet duidelijk.
Nieuwe opgaven gemeente Wassenaar
Tienpuntenplan november 2008
Bij het aantreden van een nieuw college in november 2008 heeft het toenmalige college besloten niet een
uitgewerkt coalitieakkoord op te stellen voor de beperkte duur van de bestuursperiode. Wel is een aantal
speerpunten geformuleerd:

Niet tornen aan zelfstandigheid Wassenaar. Zo snel mogelijk weer deelnemen aan

onderhandelingen betreffende Valkenburg en daarmee samenhangende ontwikkelingen,
alsook nauwere samenwerking met buurgemeenten onderzoeken en uitwerken.


Geen lastenverzwaring tenzij er geen duurzame alternatieven mogelijk zijn.


Een servicegerichte en klantvriendelijke organisatie.


Snelle afronding reorganisatie volgens nWm.


Ontwikkelen van beleid voor het inschakelen van externen.

Versoepeling regelgeving ter verruiming van mogelijkheden voor kleinschalige

bedrijfsactiviteiten aan huis.


Wmo-middelen meer creatief en breder inzetten voor een ruim aanbod van voorzieningen.

Kortere wachttijden voor de indicatie en afschaffen indicatie 75-plussers.
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Meer aandacht voor schadelijke gevolgen van alcohol, drugs en SOA’s.
Specifieke acties tegen handel in drugs op en rond scholen.
Meer jeugd betrekken bij beleid, bijvoorbeeld via de Jeugdraad en via de invoering van de
maatschappelijke stage.



Ontwikkelen databank voor vrijwilligers, onderzoeken ondersteuningsbureau
vrijwilligerswerk.
Jongeren meer betrekken bij vrijwilligerswerk.

















Integraal veiligheidsbeleid met specifieke aandacht voor drugscriminaliteit.
Verkorten aanrijtijden ambulances.
Inzichtelijk maken kosten brandweer, erkenning van inzet vrijwilligers.
Meer aandacht voor belangen Wassenaarse Reddingsbrigade.
Nota opstellen over kunst- en cultuurbeleid (inclusief amateurkunst en kunsteducatie).
Voortvarend ter hand nemen plannen voor de sport(verenigingen).
Verbetering openbare ruimte Centrum Noord.
Sociale en/of maatschappelijke argumenten wegen zwaardere dan ruimtelijke
ordeningsargumenten.
Tijdige actualisatie bestemmingsplannen.
Bescherming monumentale en karakteristieke gebouwen.
Tegengaan sluipverkeer door drastische maatregelen aan de noordgrens van de
gemeente Wassenaar.
Specifieke aandacht voor routes naar scholen.
Actualisatie verkeersplan met buurtverenigingen.
Actieplan Millenniumgemeente opstellen.
Energieverbruik gemeente terugdringen.




(deels)










(3)








Van het Tienpuntenplan is circa tweederde ten uitvoer gekomen. Enkele voorbeelden:
– Er is een nieuw zwembad en een derde kunstgrasveld voor De Kieviten.
– Er zijn informatieavonden over sluipverkeer aan de noordgrens van de gemeente
Wassenaar gehouden; eind 2009 zijn de eerste voorstellen voor maatregelen in de
carrousel besproken en 12 april 2010 is een raadsbesluit genomen over een aantal
maatregelen tegen sluipverkeer. Hiermee is de problematiek overigens nog niet
opgelost doordat niet alle oplossingen door de raad bekrachtigd zijn.
– De gemeente bespaart energie door onder andere energiebesparing op de
basisschoolgebouwen (raad 30 juni 2010), maar ook op het eigen kantoorgebouwen
en via een duurzame inrichting van de Maaldrift.
In het Coalitieakkoord 2010-2014 en de Uitwerking coalitieakkoord 2010-2014 is
eveneens een groot aantal nieuwe opgaven en ambities opgenomen. Ten opzichte van
het vorige coalitieakkoord is het meer evalueerbaar en resultaatgericht (SMART, vooral
qua tijdgebondenheid) geformuleerd. De tijdgebonden doelen liggen (met enkele
uitzonderingen na) binnen de termijn van de lopende bestuursperiode. Van de circa 25
tijdgebonden doelen liggen er vier in 2010, zodat deze nog in de uitvoeringsperiode van
dit bestuurskrachtonderzoek controleerbaar waren.22

22

In 2010 verschijnt “de evaluatie van het sportbeleid”, een “nieuwe samenwerkingsagenda 2010-2014 van
het Pact van Duivenvoorde”, een “plan van aanpak takendiscussie” en ”is het programma Deregulering
bouw- en woningtoezicht gerealiseerd”.
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ONDERBESTEDING ALS INDICATOR VOOR UITVOERING CONFORM BELEID
Hoe dichter de jaarrekening de begroting benadert, des te waarschijnlijker kan gesteld
worden dat uitvoering conform beleid plaatsvindt. Met name de situatie met betrekking
tot onderbesteding die voortvloeit uit het minder wegzetten van geld (lagere lasten) en
de reservepositie is dan van belang, omdat onderbesteding veroorzaakt kan zijn doordat:
23
– op kosten is bespaard, bij een gelijkblijvende uitvoeringsprestatie , óf
– de uitvoeringsprestatie is niet/ slechts ten dele in het betreffende jaar uitgevoerd (of
is vertraagd naar de volgende jaarschijf).
De onderbesteding is in onderstaande tabel weergegeven.
(x € 1 miljoen)
Saldo lasten (- is lager dan begroot)
Saldo baten (+ is hoger dan begroot)
Verschil in het begrote en werkelijke
resultaat voor mutaties in reserves
Onderbesteding
Onderbesteding procentueel
(t.o.v. lasten volgens gewijzigde
begroting)

2007
-5,697
-2,328

2008
- 8,872
3,583

2009
- 10,591
18,406

-0,924

-2,589

-33.858

6,602

1,657

5,837

9,23 %

2,71 %

9,05 %

Tabel 4.2: overzicht onderuitputting.
De tabel laat zien dat er de afgelopen jaren sprake was van onderuitputting. Het
positieve resultaat over 2006 t/m 2008 is vertekend door de verkoop van gronden (ad €
4,1 miljoen), vrijval reserves (ad € 7,3 miljoen), extra dividend (€ 1,1 miljoen),
doorgeschoven uitgaven zwembad (€ 0,5 miljoen) en financiële doorlichting (ad € 1
miljoen). Zonder deze ‘posten’ was er sprake van drie jaar een negatief resultaat van
€ 4,6 miljoen.
Wel is te zien dat de verschillen tussen baten en lasten groot zijn en met name de
voordelen aan de lastenkant zijn aanzienlijk. Ook het verschil tussen primitieve en
gewijzigde begroting blijkt over alle drie de jaren aanzienlijk. Met name de jaren 2008 en
2009 laten zien dat veel minder geld is uitgegeven dan beschikbaar. Nader onderzoek is
wenselijk op dit punt om de oorzaken hiervan precies te kunnen duiden. Ook op het
gebied van investeringen is (zeker over 2009) te zien dat zowel reguliere als
vervangingsinvesteringen achterblijven op de ramingen. Ook hier is nader onderzoek
wenselijk. Uit interviews komt naar voren dat een cultuuraspect van te voorzichtig (en
dus te ruim) ramen aan de orde zou zijn. Een ander aspect is ook dat de capaciteit nog
wel eens wordt ingezet voor de nieuwe vragen en prioriteitenverschuivingen.24
DE ‘SPONTANE’ OPGAVEN VANUIT DE RAAD EN ANDERE GREMIA
De raad heeft in de afgelopen jaren een aantal initiatiefvoorstellen ingediend en
aangenomen.
23

Bijvoorbeeld de aanbesteding van werk heeft in financiële zin gunstig uitgepakt of er is ‘slim’
aanbesteed.

24

Bron: Interviews.
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Initiatief voorstellen

2007
0

2008
2

2009
4

2010 tot de zomer
1

Tabel 4.3: aantal initiatiefvoorstellen van de raad.
Het gaat om:
8 februari 2010:

26 mei 2009:
25 mei 2009:
20 april 2009:
21 april 2008:
10 maart 2008:

Verruiming subsidieregeling voor het inzamelen van oud papier
t.b.v. scholen en verenigingen tot € 0,05/ kilo bovenop de
marktprijs. Het voorstel komt terug aangezien er nog vragen zijn
over het voorstel.
Geldigheid van een burgerinitiatief over de verkeerssituatie Van
Cranenburchlaan en Violierenweg.
(De wijze van) naamgeving van bijzonder plekken, zoals pleinen,
rotondes, bruggen en tunnels (en in het bijzonder de fietsbrug).
Evaluatie nieuw Wassenaars model (nWm) wordt door het college
overgenomen en naar eigen goeddunken uitgevoerd.
Het plaatsvervangend raadsvoorzitterschap.
Aanpassingen van de APV betreffende gebruik luchtvaartuigen. Op
23 maart wordt het ingetrokken met de toezegging van het college
dat er geen enkele vliegbeweging zal zijn zonder dat de raad daartoe
heeft besloten.

Over de initiatiefvoorstellen wordt door het college niet separaat gerapporteerd in de
programmarekening. De initiatiefvoorstellen zijn ongeveer voor de helft concreet
uitgevoerd.
Spontane opgaven vanuit het samenspel tussen maatschappelijke organisaties en de
gemeente leiden niet altijd tot resultaat (zo wilden bijvoorbeeld ondernemers graag een
hangplek voor jongeren sponsoren, de opdracht is uiteindelijk naar partijen buiten
Wassenaar gegaan).
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4.6

Toekomstige opgaven

Wij vroegen respondenten per opgave aan te geven welk ambitieniveau zij koesteren voor
de komende jaren. We geven het verschil weer tussen het gewenste ambitieniveau voor
de komende jaren en het huidige oordeel over de opgaven.

Figuur 4.3: beoordeling van de ambitie.

Toelichting figuur 4.3
Alle respondenten is gevraagd op een vijfpuntsschaal (dezelfde als in figuur 4.2) aan te geven of zij de
gewenste situatie (ambitie) gelijk willen houden, naar een hoger niveau willen brengen of dat de ambitie
een ‘tandje minder mag’.
0 betekent:

ambitie is gelijk aan de huidige situatie;

1 betekent:

op de vijfpunttschaal de ambitie met één schaalsprong hoger leggen;

-1 betekent:

op de vijfpuntsschaal mag de ambitie met één schaalsprong naar beneden worden
bijgesteld.

Doordat het gemiddelde van alle respondenten is weergegeven is het mogelijk dat het resultaat niet
overeenkomt met 0,1 of -1.

Uit figuur 4.3 zijn de volgende conclusies te trekken:
– Er is slechts één terrein (gemeentelijke sociale voorzieningen) waar de ambitie,
zoals naar voren gekomen op basis van de vragenlijsten van 26 respondenten, lager
of gelijk is. Een mogelijke oorzaak is dat de laatste jaren veel voorzieningen, zoals
het zwembad en de bibliotheek, zijn gerealiseerd.
– Voor de overige programma’s ligt het ambitieniveau hoger.
– Het ambitieniveau ligt voor de komende jaren vooral op het gebied van
dienstverlening, veiligheid en financieel beleid flink hoger.
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De toekomstige ontwikkelingen stellen de gemeente ook voor nieuwe opgaven, zoals:
– Ruimtelijke opgaven:
Woningbouw op het voormalige Vliegkamp Valkenburg, dat gedeeltelijk op het
grondgebied van de gemeente valt. De gemeente staat voor het behoud van de
groene zone/ buffer. Daarnaast loopt de Rijnlandroute over het grondgebied van de
gemeente Wassenaar.
– Bezuinigingen
Het financieel akkoord tussen het rijk en de VNG over 2009-2011 maakt dat alle
Nederlandse gemeenten in 2011 € 590 miljoen minder aan algemene uitkeringen
krijgen vanuit het rijk en dat er voor de periode na 2011 rekening moet worden
gehouden met bezuiniging van in totaal € 3 miljard op de gemeente-uitkeringen.
Desondanks zal de trend van het afstoten van taken door het rijk naar decentrale
overheden zich doorzetten.
− Dienstverlening voor de burger
De WABO en ‘De Overheid heeft antwoord©’ - en daaruit voorvloeiende digitale
dienstverlening - vragen noodzakelijke investeringen in (werk)processen en ICTmiddelen. Voor een kleine gemeente met een beperkte ambtelijke en financiële
capaciteit is dit lastig te realiseren.
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5

Bestuurskracht: processen en bestuurlijke
voorwaarden

In dit hoofdstuk meten we de bestuurskracht af aan de kwaliteit van bestuurlijke
voorwaarden als middel om resultaten te bereiken. De bestuurlijke voorwaarden zijn:
politiek-bestuurlijk leiderschap, het politiek-bestuurlijk samenspel, de samenwerking
met partijen uit de samenleving (lokaal en bovenlokaal), de kwaliteit en omvang van de
ambtelijke organisatie en de financieel-economische basis.
Bestuurlijke voorwaarden stimuleren of belemmeren de bestuurskracht. Het komt
bijvoorbeeld aan op politiek en bestuurlijk leiderschap: lukt het om knopen door te
hakken en impasses te voorkomen? Staat het politiek-bestuurlijke samenspel tussen de
raad en het college in dienst van het bereiken van maatschappelijke effecten, of richt dit
zich op een slopende concurrentie en machtsposities? Organiseert de gemeente de
benodigde hulpbronnen om de opgaven adequaat op te pakken? We denken daarbij aan
financiële slagkracht, een kwalitatief toegeruste organisatie en een passende
samenwerking met burgers, bedrijven, instellingen en andere overheden. Bestuurlijke
voorwaarden kunnen tevens een inschatting geven over het behalen van resultaten in de
toekomst. Hoe gunstiger de voorwaarden, des te waarschijnlijker dat het
gemeentebestuur de gewenste resultaten bereikt.

5.1

Voldoen aan bestuurlijke voorwaarden

(A) Politiek-bestuurlijk leiderschap
Het politiek-bestuurlijk leiderschap is matig.
We lichten ons oordeel toe aan de hand van de volgende punten:
– Besturen vanuit een strategische visie.
– Doorhakken van politieke knopen.
– Eenheid en continuïteit van leiderschap.
– Krachtige, capabele en betrouwbare bestuurders.

(A1) Besturen vanuit een strategische visie
De gemeente Wassenaar heeft niet één centrale visie gericht op de lange termijn die als
basis of ijkpunt voor nieuw beleid of nieuwe initiatieven (van hetzij de gemeente, hetzij in
de samenleving), geldt.
Wel zijn er langetermijnvisies op verschillende terreinen, zie volgende bladzijde voor
relevante visies van de gemeente. Hiervoor fungeert het coalitieakkoord als
overkoepelende visie. Op 12 april 2006 is het ‘voorlaatste coalitieakkoord’ vastgesteld, de
visie tot 2010 is hierin vastgelegd. Dit coalitieakkoord is uitgewerkt in een
collegewerkplan van 30 mei 2006. In dit werkplan heeft het college de in het
coalitieakkoord opgenomen speerpunten uitgewerkt. Op de diverse terreinen zijn
doelstellingen en concrete acties aan de teksten uit het coalitieakkoord gekoppeld. In
oktober 2008 hebben de leden van het college van de gemeente Wassenaar hun
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portefeuilles ter beschikking gesteld en is een nieuw college aangetreden met een licht
gewijzigde samenstelling. Vier van de vijf partijen van 2006 maken ook in 2008 deel uit
van de nieuwe coalitie. De partij WWW is in de coalitie vervangen door de VVD. Bij het
aantreden van het nieuwe college in december 2008 is een elfpuntenplan opgesteld met
elf programmatische uitgangspunten. De speerpunten uit het Coalitieakkoord 2006-2010
zijn ook na het aantreden van het nieuwe college nauwelijks veranderd en terug te vinden
in de programmabegrotingen van 2008, 2009 en 2010. Wel zijn enkele accenten anders
gelegd. Dit geldt met name voor de passage over het Vliegkamp Valkenburg; het thema
dat in oktober 2008 aanleiding was voor het vallen van het college.
Relevante visies van de gemeente zijn:
– Structuurvisie Wassenaar 2001-2015 (25 april 2005), waarin aangegeven is hoe de
gemeente Wassenaar integraal met ruimtelijke vraagstukken om wil gaan.
– Agrarische structuurvisie veehouderij Wassenaar e.o. (15 september 2008), waarin een
analyse van de huidige situatie en mogelijke ontwikkelingen op het gebied van landen tuinbouw is opgenomen. In het plan zijn vervolgacties beschreven om de
geconstateerde problemen op te lossen.
– Visie dienstverlening gemeente Wassenaar (19 februari 2008), waarin de weg naar het
realiseren van een Klant Contact Centrum (KCC) voor alle overheidsproducten tot
2015 is beschreven.
– Algemene beleidsvisie Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Wassenaar (april
2006), waarin algemene uitgangspunten voor het Wmo-beleid van de gemeente zijn
opgenomen.
– Notitie horizonverbreding Kunst en Cultuur 2009 (augustus 2009), waarin een algemene
visie op het terrein van cultuur is opgenomen, met specifieke aandacht voor de
aspecten die van belang zijn voor het Wassenaarse cultuurbeleid.
– Visie Managementteam (op organisatieontwikkeling; 1 juli 2009).
In regionaal verband is er ten slotte nog het Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020,
dat het Algemeen Bestuur van het Stadsgewest Haaglanden (met daarin drie
vertegenwoordigers van de gemeente Wassenaar) op 16 april 2008 heeft vastgesteld. Dit
structuurplan bestaat uit een visie die vooral gericht is op ruimtelijke aspecten zoals de
woningvoorraad, voorzieningen, ruimtelijke inrichting en het milieu. Het regionaal
structuurplan is richtinggevend voor het gemeentelijke beleid en de
bestemmingsplannen (Regionaal Structuurplan Haaglanden 2020, Visie, p.70). De
structuurvisie van de gemeente Wassenaar, die het Regionaal Structuurplan Haaglanden
2020 (Structuurvisie Wassenaar 2001-2015, p.16) moet volgen, is niet aangepast naar
aanleiding van de herziening van het oude Regionaal Structuurplan 1998-2010 in 2008.
Zowel uit de verdiepingsdossiers als interviews maken
wij op dat het hebben van een visie of -kader ten
aanzien van een specifieke beleidsopgave, in
combinatie met een goede interactie met de
samenleving, geldt als succesfactor voor het realiseren
van die beleidsopgave (voorbeeld 3-Assen en Wmo).

Raadslid in interview
“Het lijkt dus goed te gaan als er
vanuit een strategische visie/ kader
kan worden gewerkt en
gecommuniceerd. Een visie
functioneert dan als kapstok voor
communicatie.”

Andersom, bij beleidsopgaven welke als niet-succesvol worden gekenmerkt, ontbreekt
het vaak aan een visie; de werkrichting en communicatie naar de samenleving gaan
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daarbij minder goed. Zonder duidelijke visie of lange termijnplan wordt het voor de raad
ook moeilijker om tussentijds mijlpalen vast te stellen en op hoofdlijnen bij te sturen.
Resultante is dat de raad vooral in zijn controlerende rol gaat zitten en meer (in de
details) gaat controleren.

(A2) Doorhakken van politieke knopen
In de vorige paragraaf is een aantal relevante visies genoemd. Vijf van de zes visies zijn
door de raad vastgesteld. In de vijf hierbij behorende raadsvoorstellen zijn politieke
keuzevraagstukken in zeer beperkte mate expliciet gemaakt, noch konden zij daardoor
bewust afgewogen worden. In de raadsvoorstellen is de relatie met eerder door de
gemeente Wassenaar vastgesteld beleid ook in beperkte mate gelegd. Een en ander
vergemakkelijkt het ‘doorhakken van politieke knopen’ niet. Onder het politiekbestuurlijk samenspel (onderdeel B) zullen we hier nog nader op ingaan.
In diverse documenten komt naar voren dat prioriteiten worden gesteld. In het
concernplan geeft de gemeente Wassenaar aan dat het aanbrengen van prioriteiten
voorkómt dat alles prioriteit heeft, en dus niets (concernplan 2010, p.3). Ook de
Algemene beleidsvisie Wmo steekt het zo in. “Wassenaar heeft in principe de voorkeur
voor een brede benadering van de wet. Zij beschikt als kleine gemeente echter niet over
de ambtelijke capaciteit om alle terreinen tegelijk aan te pakken. Dat betekent een keus
in wat direct en wat later aangepakt kan worden” (Algemene beleidsvisie Wmo, p.10).
Ondanks deze aandacht voor prioriteitstelling, is het opvallend dat de raad veel besluiten
of nota’s ter besluitvorming voorgelegd krijgt die niet een basis hebben in het
coalitieakkoord of het Tienpuntenplan, zoals het archeologiebeleid, de woonvisie,
‘Uitgangspunten sponsorbeleid’, toegankelijk maken van bushaltes ad € 640.00025,
aanpassing van de langdurigheidstoeslag26, Actieplan geluid27 of het aanleggen van stil
asfalt op doorgaande routes28. Een deel van deze besluiten heeft weliswaar een wettelijke
grondslag maar doordat dit niet immer duidelijk is, is het voor de raad lastig afwegingen
te maken in prioriteitstelling en politieke knopen door te hakken.

(A3) Eenheid en continuïteit van leiderschap
Het beeld over de eenheid en continuïteit van leiderschap van het college is wisselend.
Zowel vanuit gemeentelijke respondenten als vanuit gesprekspartners in de regio wordt
een beeld gegeven dat er niet immer sprake is van een eenheid. Weliswaar strategisch
van aard, maar minder goed navolgbaar, zouden leden van het college onafhankelijk van
elkaar opereren.
Het college opereert wel vanuit collegiaal bestuur (unanieme besluitvorming), maar de
eenheid is mede doordat wethouders vanuit hun eigen kracht opereren, minder als
eenheid herkenbaar. Dit vloeit overigens niet voort uit niet collegiaal willen opereren. De
sfeer in het college is goed.

25
26
27
28

Zie besluitenlijst raad 23 maart 2009.
Zie besluitenlijst raad 23 maart 2009.
Zie besluitenlijst raad 22 juni 2009.
Zie besluitenlijst raad 20 april 2009.
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(A4) Krachtige en capabele bestuurders
Het aantal fte aan bestuurders (vier bestuurders met in totaal 3,5 fte) is voldoende.29 Dit
aantal fte ligt net boven het landelijk gemiddelde (3,34 fte) en boven het gemiddelde
30
voor Zuid-Holland (3,41 fte).
Bestuurders van de gemeente Wassenaar zijn over het algemeen – zo komt uit de
interviews naar voren - voldoende krachtig en capabel. Hierbij is een onderscheid te
maken tussen het bespelen/ inrichten van bestuurlijke processen richting de raad, versus
richting de regio. Bestuurders opereren krachtig in de externe bestuurlijke processen.
Het gaat hierbij om zowel het samenspel met de inwoners van Wassenaar (mede doordat
bestuurders beschikken over een goed netwerk in de samenleving en goed
aanspreekbaar zijn), als het samenspel met de regio (met name in de ‘lobby’). De 3Assen wordt als daadkrachtig dossier genoemd, “de rug recht houden ondanks
weerstand”.
Bestuurders weten echter minder de raad en zichzelf in stelling te brengen in het
samenspel met de raad. Hieraan zijn mede debet dat de bestuurlijke processen richting
de raad onvoldoende zijn ingericht op een beeldvormend, oordeelsvormend en
besluitvormend (BOB) traject. Ten aanzien van specifieke dossiers hebben bestuurders
krachtig geopereerd, maar hebben daarvoor eigen werkwijzen gezocht (zoals ‘het WMO
overleg van Pim’ en het de raad mogelijk maken op detailniveau ‘mee te tekenen’ bij de
3-Assen).
De burgemeester wordt gezien als de meest extern gerichte bestuurder vanuit het
college, wat zich uit in daadkracht in de ‘lobby’ voor de gemeente.
Gesprekspartners uit de regio ervaren de bestuurders van de gemeente als capabel. Zij
ervaren de manier van werken van de gemeente Wassenaar als vanuit “de rustige
diplomatie”. Bestuurders uit Wassenaar – zo is het beeld - zijn er op het moment dat het
nodig is en weten zaken op de agenda te krijgen. Groepsdynamisch neemt Wassenaar de
positie in van underdog maar Wassenaarse bestuurders houden het juiste verband in de
groep en opereren stevig in regionale verbanden.
Gesprekspartners uit de regio
“Het beeld is dat Wassenaar zich over het
algemeen bescheiden opstelt. Het is zeker
niet vooroplopend, maar dat is misschien
ook niet zo noodzakelijk, Men laat zich in
Wassenaar niet de kaas van het brood
eten.”

Ook inhoudelijk wordt aangegeven dat
bestuurders uit de gemeente Wassenaar het
debat goed weten te voeren en de eigen
belangen van de gemeente Wassenaar goed over
de tafel weten te brengen. De bestuurders (en
dan vooral de burgemeester) lukt het om een
goede lobby te organiseren.

Aan de andere kant constateren gesprekspartners uit de regio dat het college ten
opzichte van de raad redelijk volgend is of moet zijn, wat het minder makkelijk maakt
afspraken te maken in regionaal verband. Ervaren wordt dat het college veel ruggespraak

29
30

Zie raadsbesluit 19 april 2010. Thans is het aantal fte: 1x 0,8 fte, 2x 0,85 fte en 1x 1 fte.
Voor de gemeentegrootte 20.000-30.000 inwoners 3,34 fte. Bron: Binnenlands Bestuur 12 maart 2010.
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nodig heeft (dus onvoldoende mandaat heeft) en het niet altijd eenvoudig is
compromissen te sluiten.

(B) Politiek-bestuurlijk samenspel
Het politiek-bestuurlijk samenspel is matig.
We lichten ons oordeel toe aan de hand van de volgende twee punten:
1
Adequaat samenspel tussen de raad en het college.
2 Adequaat samenspel tussen het college, de raad en de ambtelijke organisatie.

(B1) Adequaat samenspel tussen de raad en het college
Kerngegevens
In onderstaand overzicht is een aantal kerngegevens opgenomen met betrekking tot het
functioneren van de raad van de gemeente Wassenaar.
Aantal
Vastgestelde raadsvoorstellen
Mededelingen college aan de raad
Raadsvragen
VVD (thans 8 zetels)
WWW (thans 5 zetels)
CDA (thans 4 zetels)
PvdA (thans 1 zetel)
D66 (thans 2 zetels)
GroenLinks (thans 1 zetel)
31
WWW, VVD en CDA
Totaal
Aanvaarde moties
Aanvaarde amendementen
Interpellaties
Initiatiefvoorstellen
Burgerinitiatieven
Vragen in de raad

2007

2008

2009

2010 (tot de zomer)

81
106

95
110

79
66

36
36

5
1

6
1
1

2
2

3
5
2
1

2

3

1
8

6
14
12
2
3
1
4
1
2
1
2
2
zie nadere uitleg in de onderstaande hoofdtekst

6
9
3

Tabel 5.1: kerngegevens opereren raad.
Uit de tabel is op te maken:
– Het aantal raadsvoorstellen en raadsmededelingen lijkt een tendens naar beneden
te tonen.
– Het aantal raadsvragen is zeker in het laatste jaar sterk toegenomen.
– Het aantal vragen in de raad is veel, deze worden echter niet in de besluitenlijsten
opgenomen en zijn zodoende niet te tellen aan de hand van de notulen. Het beeld is

31

Gezamenlijk.
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–

echter dat dit onderwerp het langst duurt van de normale raadsvergaderingen32 (als
illustratief voorbeeld de behandeling van de bebouwing Raaphorstlaan).
Het aantal aangenomen moties en amendementen, initiatiefvoorstellen en
interpellaties is beperkt. (De meeste moties worden ingediend bij de
begrotingsbehandeling; op 4 november 2009 worden negen moties aangenomen).

Het overzicht toont aan de raad richting het college beperkt op kaders bijstuurt of zelf
initiatief neemt tot kaderstelling. Het college wordt veel vragenderwijs gecontroleerd,
maar niet bijzonder aan de tand gevoeld (waarvoor interpellatie een instrument is).
33
Alleen een interpellatie wordt gehouden over de Rijnlandroute . Het overzicht kan
overigens geen beeld geven over de mate waarin de raad actief is; het werkelijk aantal
ingediende (maar niet aangenomen) moties, amendementen en dergelijke is namelijk
een veelvoud groter.
De raad van de gemeente Wassenaar heeft in de afgelopen vier jaar één motie van
wantrouwen ingediend. Het college is in oktober 2008 gevallen nadat WWW en VVD ‘nee’
zeiden tegen het Integraal Structuur Plan (ISP), Nieuw Valkenburg en het ISP met twaalf
tegen negen stemmen werd verworpen. De wethouders van WWW, CDA en PvdA hebben
hun portefeuilles neergelegd en WWW viel hierdoor buiten het college, ten faveure van
twee wethouders van de VVD. De huidige oppositie is mogelijk mede daardoor sterk
kritisch.
Als laatste zijn er geen moties van afkeuring ingediend.
In het samenspel raad-college is de rolverdeling nog onvoldoende uitgekristalliseerd
Het samenspel tussen de raad en het college blijkt in Wassenaar wisselend van kwaliteit.
Er is weliswaar sprake van een rolverdeling in termen van opdrachtgever- en
opdrachtnemerschap, maar deze zijn ingegeven van een raad die sterk op de stoel van
het college gaat zitten. De raad stelt zowel kaders op detailniveau (bijvoorbeeld bij de
Drie Assen moet een zebrapad komen in plaats van een vluchtheuvel34), als controleert op
detailniveau.
Het college ondersteunt de raad onvoldoende om op een andere manier invulling te
geven aan de rol van de raad. De informatievoorziening aan de raad sluit onvoldoende
aan op de rollen en behoefte van de raad. Op 11 mei 2009 is hierover ook een motie
ingediend maar ingetrokken. Tot een aantal jaren geleden werden bijeenkomsten
georganiseerd tussen de fractievoorzitters en het college; afspraak was dit twee keer per
jaar te doen. Sinds 2006, met de komst van de voorlaatste burgemeester en de komst van
een lokale partij waardoor de politieke machtsverhoudingen veranderden, is dit niet
meer gebeurd.

32
33

Bron: interviews.
De raad neemt een motie aan om het college op te dragen “alles in het werk te stellen elke aantasting of
poging daartoe van de Ommedijkse Polder te voorkomen en op korte termijn verdere stappen te nemen
om de polder uit te breiden en te versterken”.

34

Raad, 12 oktober 2009.
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Aan de hand van verschillende beleidsnota’s is vast te stellen dat het college weliswaar
voornemens is de raad in stelling te brengen voor het maken van politieke keuzes, maar
dat dit feitelijk nog onvoldoende gebeurt. Noch worden er politieke keuzes voorgelegd,
noch resulteert interactie met de raad in besluitvormende zin in het vastleggen van
keuzes of het slaan van piketpalen. Het college voorziet nog onvoldoende in het
meenemen van de raad in het proces (bijvoorbeeld met het voorleggen van een
discussienotitie of meerdere varianten). De raad neemt onvoldoende actief deel aan het
tot stand komen van beslissingen. Een voorbeeld is de powerpointpresentatie aan de
raad over de Wabo op 14 juni 2010, op dezelfde avond dat de raad moet besluiten over de
vaststelling van een aantal verordeningen in het kader van de Wabo35. De
rekenkamercommissie doet dezelfde constatering in ‘Meer raad voor het riool’ (24 maart
2009): “Men heeft aan de raad geen alternatieve keuzemogelijkheden geboden om
kaders te stellen aan de GRP’s. Men vond kennelijk dat er maar weinig te kiezen valt op
het gebied van rioleringszorg.” De raad heeft echter ook niet om keuzemogelijkheden
gevraagd.
Een uitzondering op het bovenstaande is het dossier invoering van de Wmo. Dit is goed
verlopen mede omdat het college (in casu de wethouder) de woordvoerders intensief aan
tafel vroeg om met hen het Wmo-beleid te ontwikkelen c.q. omdat de raad zich hier
intensief mee bemoeid heeft. Hier is de raad dus wel meegenomen (niet in de vorm van
discussienotities maar met een ‘live’-geëntameerde discussie). Een ander voorbeeld in
het samenspel raad-college is invulling geven aan het budgethouderschap van de raad,
wat zowel in de voorbereiding op de bezuinigingsoperatie goed heeft uitgepakt, als in de
aanpak van P&C en begrotingstechnische aspecten die via de Auditcommissie worden
voorbereid.
Wmo als positief dossier:
Ongeveer maandelijks nodigde de wethouder de woordvoerders aan tafel. Reden hiervoor was dat er geen
commissies waren (en nu nog niet zijn), en er in de carrousels geen tijd was om de diepte in te gaan.
Daarnaast werd het dossier in de carrousel gepolitiseerd. Raadsleden werden daarom informeel op de
hoogte gehouden en met hen werd samengewerkt aan een gezamenlijk agenda. De raadsleden zaten in de
beeldvorming aan het roer om het Wmo-beleid voor een belangrijk deel zelf vorm te geven.

Wij constateren ook dat beleidsnota’s over het algemeen niet zijn ingericht op het laten
beslechten van politieke keuzes door de raad. Beleidsnota’s zijn ook tamelijk ‘vorm- en
huisstijlvrij’ waardoor medewerkers deze naar eigen inzicht inrichten. De raad (en het
college) worden in sommige gevallen op een spoor gezet zich te focussen op
‘uitgangspunten’ en in mindere mate speerpunten (zoals bij het Meerjarenbeleid Wmo
2007-2010), in sommige gevallen op ‘aanbevelingen en vervolgacties’ (zoals bij de
36
Agrarische structuurvisie veehouderij).

35
36

APV, Bouwverordening, Legesverordening, Erfgoedverordening, .
Versie 26 februari 2008 resp. versie raad 15 september 2008.
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De raadsvoorloper (Word-sjabloon ‘Adviesnota raad’) is sinds kort qua ‘kopjes’ ingericht
op het meer in stelling brengen van de raad. Het formulier kent weliswaar een indeling37
die de voor de raad relevante aspecten beslaat, maar biedt voor de medewerkers geen
toelichting of instructie op wat ze moeten invullen, noch helpt het de medewerkers
(politieke) punten of keuzes te formuleren. Organisatiebreed hebben medewerkers wel
een training gekregen hoe dergelijke notities te schrijven, maar de kennis hierover is
door de tijd en het verloop van medewerkers niet geborgd. Het gebruik van het formulier
is dus onvoldoende ondersteund. Wel is er nu een maximum gesteld aan het aantal
pagina’s dat het formulier mag beslaan. De conceptbesluiten over beleidsplannen die de
organisatie aan de raad voorlegt, zijn niet amendeerbaar (bijvoorbeeld: in één besluit
wordt een gehele notitie vastgesteld38). De doelen van 1 juli 2009 (verwoord in de Visie
Managementteam) zijn in die zin dan ook nog niet bereikt (1. het bestuur zo goed
mogelijk te bedienen volgens één stijl en manier van adviseren en 2. volgens een
uniforme systematiek voor het concreet en meetbaar formuleren van
beleidsdoelstellingen).
Ter illustratie:
Voorbeeld 1: In de nota Veiligheidsbeleid wordt aangegeven dat “de raad in het voortraject actief betrokken
dient te worden bij het benoemen van de speerpunten van beleid ten aanzien van de uitvoering van het
veiligheidsbeleid”, maar dit is niet gebeurd ter voorbereiding op de vaststelling van het Veiligheidsbeleid
2009-2012 (op 3 maart 2009). Achteraf heeft de raad wel een rol gehad (door zoals de nota noemt “de
uitvoeringsplannen periodiek te bespreken met de raad”), via de politieke markt. Zo is op 29 juni 2009 een
markt gehouden met als thema veiligheid en jeugd. In de raadsvergadering van 18 januari 2010 kondigt de
wethouder aan dat hij de raad middels een raadsmededeling zal informeren over dit onderwerp.
Vervolgens is een notitie met aandachtspunten voor het jaar 2010 aan de raad voorgelegd. Bespreking in
de carrousel op 31 mei 2010 resulteerde in vragen en wensen van de fracties die door het college worden
'meegenomen' indien in het najaar een vervolgnotitie zal verschijnen. Van feitelijke besluitvorming en
deelname aan beslissingen is (nog) geen sprake.
Voorbeeld 2: Naar aanleiding van een raadsvoorstel met betrekking tot een beeldententoonstelling (31
maart 2008) zegt het college toe in april met een kunstnota te komen. Op 29 september 2008 is tijdens de
carrousel de notitie ‘tour d’horizon cultuurbeleid en beeldende kunst’ besproken. Naar aanleiding hiervan
is door de raad in november 2008 een voorstel over onderhoud van kunstobjecten in de openbare ruimte
goedgekeurd. Tevens is toen besloten deze nota aan te passen en uit te breiden door alle deelterreinen
van het beleidsterrein kunst en cultuur te behandelen. Op 12 oktober 2009 is een notitie
‘horizonverbreding kunst en cultuur 2009’ aan de raad voorgelegd. Deze nota geeft geen keuzes waaruit
die horizonverbreding moet bestaan en in feite is de nota een opsomming van intenties.
Voorbeeld 3: Ook bij het vaststellen van het rioleringsbeleid is er wel een ‘voorproces’ doorlopen, maar dit
‘voorproces’ is vooral als informatief ervaren, zonder dat het heeft gezorgd dat raadsleden het gevoel
hebben dat zij actief deel hebben genomen aan het tot stand komen van beslissingen rondom
rioleringszorg (Meer raad voor het riool; 24 maart 2009).
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Het formulier kent acht in te vullen velden die alleen titels hebben zonder toelichting: Beslispunten,
Inleiding, Beoogd effect, Argumenten, Kanttekeningen, Financiën, Communicatie en Uitvoering.

38

Voorbeeld: ”Akkoord te gaan met de notitie Verkeersplan 2005, afmaken en doorpakken” (raad 6
februari 2006).
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Het gevolg van het onvoldoende bedienen van de raad op kaderstelling, is dat de raad
(meer) om informatie gaat vragen en zich gaat concentreren op wat de raad wél kan,
namelijk controleren (op meer detailniveau) en vragen stellen (ook in de raad). De
carrousel is dan ook voor een belangrijk deel gevuld met vragen, oordeelsvorming blijft
onderbelicht.
De raad concentreert zich met name op details, de
raad stelt in mindere mate kaders op hoofdlijnen.
Dit beeld wordt overigens ook door álle (ook
gesprekspartners uit de regio of maatschappelijke
organisaties) zo ervaren. Als voorbeelden zijn te
noemen onder andere de 3-Assen, het
verzamelgebouw en het zwembad, waar de raad
letterlijk ‘mee heeft zitten tekenen’.

Respondent maatschappelijke
organisatie in interview
“Wassenaar kan de opgaven alleen aan
mits de raad zijn verantwoordelijkheid
goed oppakt: de raad moet kaderstellend
en goed opdrachtgever worden. Dit zal
wel zeer moeilijk worden, de raad is nu
een lappendeken, hierdoor is het niet
eenvoudig een koers te organiseren.”

De raad en het college houden elkaar als het ware ‘gevangen’ in een onvoldoende
opdrachtgever- en opdrachtnemerschapsrol, zie onderstaande figuur. Het beeld is dat
het college zich niet wil laten besturen vanuit slecht opdrachtgeverschap van de raad, de
raad niet kan besturen vanuit slecht opdrachtnemerschap. Het Presidium neemt - met
een taakopvatting als alleen agendacommissie - geen rol in het verbeteren van het
functioneren van de raad en zijn besluitvormingsprocessen.

Onheldere
opdrachten
Nota’s en
beleidsproces
onvoldoende
gericht op
kaderstelling

Te weinig
kaderstelling op
hoofdlijnen

Onvoldoende
opdrachtnemerschap

Onvoldoende
opdrachtgeverschap

Informatie
onvoldoende
gericht op
controlerende taak
van de raad

Te veel controle op
details
Raad stelt daardoor
veel vragen en
‘schiet in details’

Figuur 5.1: de raad en het college houden elkaar gevangen in onvoldoende opdrachtgever -/
opdrachtnemersrol.

De raad heeft op 17 september 2010 tijdens een heidag van gedachten gewisseld hoe te
komen tot betere besluitvorming en ondersteuning. Hieruit kwam naar voren dat zaken
anders moeten:
– de kwaliteit van de informatie moet beter;
– de raad moet zelf aangeven hoe hij het bij voorkeur hebben wil (bijvoorbeeld vragen
om startnotities om als raad de kaders aan te kunnen geven);
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–
–

de raad moet - geholpen door het college- onderscheid maken tussen hoofd- en
bijzaken;
het doel van agendapunten moet duidelijk zijn.

De raad wil door met de politieke markt, bestaande uit de carrousel en de
raadsvergadering.
De respondenten vanuit de raad erkennen dat de
rollen nog onvoldoende uitgekristalliseerd zijn,
met name ten aanzien van het stellen van de
juiste kaders. (H)erkent wordt dat de raad nog
onvoldoende concrete opdrachten verstrekt.

Raadsleden in interview
“De raad mag wel enige zelfreflectie
uitoefenen ten aanzien van het stellen van de
juiste kaders.”
“De raad pakt niet altijd het initiatief om een
richting te ontwikkelen en te bepalen.”

Ook wordt onderkend dat de raad zich nog onvoldoende ‘strak’ houd aan de eigen
kaders (de rug recht houdt) en de neiging kan hebben deze los te laten als er te veel
weerstand ontstaat vanuit de burgers, maatschappij in casu ‘de kiezer’. Een voorbeeld
(testcase) dat zich mogelijk aandient zou zijn het honoreren van het burgerinitiatief bij
de verkeersvisie. De raad geeft ook zelf aan onvoldoende te opereren vanuit een
gemeenschappelijke visie op de positie van de raad.
Respondenten geven ook aan dat zij de controlerende functie te weinig kritisch en duaal
(maar wel gedetailleerd) uitvoeren. Oorzaak zou zijn dat voorstellen vaak onvoldoende
“onderbouwd” of van indicatoren voorzien zouden zijn, zodat in detail moet worden
doorgevraagd om enige achtergronden en door het college gemaakte keuzes helder te
krijgen.
De raad geeft echter ook geen opdracht
aan het college om zaken meer SMART te
maken.

Raadslid in interview:
“Ook hier moet de raad zich sterken hoe de
opdrachtgevende rol in te vullen.”

De ambtelijke organisatie constateert dat de raad een hoge betrokkenheid heeft met de
gemeente. Een belangrijk aandachtspunt dat wordt meegegeven is dat de raad zich
minder met details moet bezighouden en meer moet sturen op hoofdlijnen (kaders).
Respondent vanuit de organisatie in interview:
“De raad zou stukken op hoofdlijnen moeten
krijgen en niet meer maar andersoortige
informatie moeten krijgen. Het is lastig de raad te
kunnen bedienen, zo is bijvoorbeeld een
bestemmingsplan al redelijk gedetailleerd maar
dan nog willen ze nog meer detailinformatie
hebben alvorens het te kunnen behandelen.”

Ook vanuit de organisatie wordt gezien
dat de raad over het algemeen veel vragen
stelt, maar dat nog onvoldoende
gewisseld is tussen de raad en het college
wat de raad ‘precies’ voor soort
informatie wil om vanuit de eigen rol
kaders te kunnen stellen of te kunnen
controleren.
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(B2) Adequaat samenspel tussen het college en de ambtelijke organisatie
In het samenspel tussen de ambtelijke organisatie en het college waren de belangrijkste
doelstellingen van de reorganisatie: 1. beter nakomen van afspraken en 2. het bestaan
39
van korte processen met een minimum aan regels. Uit de evaluatie van de reorganisatie
(nWm) van september 2009 bleek dat deze doelstellingen nog niet ten volle waren
gehaald. “Te vaak worden kwaliteits- en deadline-afspraken (afspraak = afspraak!) niet
nagekomen. Te gemakkelijk worden afspraken gemaakt zonder dat men zich er van verzekerd dat
het beoogde resultaat ondubbelzinnig voor alle partijen vaststaat en dat de planning absoluut
haalbaar is. Onderlinge vriendelijkheid wint het nogal eens van heldere zakelijkheid.”
Uit de evaluatie komt ook naar voren dat professionaliteit, zelfstandigheid en
taakvolwassenheid anno september 2009 nog niet overal in de organisatie geëffectueerd
zijn. Het college wordt nog niet volgens integrale beleidsvoorbereiding bediend, al “is
het beeld –anno september 2009 - dat door de samenvoeging van ‘hard en zacht’ bij de
afdeling Beleid de integrale aanpak is verbeterd”.
Sinds eind 2009 wordt scherper dan voorheen gestuurd op de tijdigheid van afspraken en
toezeggingen door medewerkers van de afdeling Beleid richting de raad, het college, de
portefeuillehouders (PO) en het managementteam (MT). Hiervoor is een centrale
actielijst in het leven geroepen die de voorheen bestaande actielijsten van de raad, het
college, de PO en het MT integreert tot een centraal beheerde database. Maandelijks
worden uitdraaien geagendeerd in het college en verschuivingen op de lijst moeten
worden bekrachtigd door de gemeentesecretaris. De naleving van de actiepunten en
heldere communicatie over eventuele vertragingen is hiermee geborgd40.
Nu anno eind 2010 is het samenspel tussen het college en de ambtelijke organisatie
beter dan de afgelopen jaren. Na de reorganisatie en het afscheid nemen van het
‘sectordirecteurenmodel’, is het beeld bij respondenten dat zowel het college als het MT
meer als collectief opereren. De lijnen met de organisatie verlopen nu meer met een
collectief MT dan met de individuele directeuren, waardoor het integraal werken aan
kracht heeft gewonnen.
Vanuit de ambtelijke
organisatie wordt
ervaren dat
bestuurders vaker de
organisatie betrekken.

Respondent in interview
“Dit komt ook doordat er voor de reorganisatie veel vastere lijnen waren
tussen de wethouders en de drie sectordirecteuren (Middelen, Ruimte,
Maatschappelijk zaken). Er is nu sprake van meer integrale besluitvorming
zowel op managementniveau als binnen het college.”

Het MT realiseert zich dat de ambtelijke organisatie het college goed in stelling moet
brengen en dat een goed samenspel tussen het college en het MT noodzakelijk is. Op dit
moment wordt dit echter zowel vanuit het MT als vanuit het college nog onvoldoende
ervaren. Het MT acht het noodzakelijk dat de ambtelijke organisatie dit bevordert door
helderheid te verschaffen over wat wel en niet kan, het college acht het noodzakelijk dat
de kwaliteit van stukken beter wordt. Vanuit collegeoptiek is dit ook een ‘keiharde
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Doelen nieuw Wassenaars Model (nWm; evaluatie september 2009).
Afdelingsplan Beleid 2010.
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noodzaak’; leden van het college voelen zich door de geleverde kwaliteit niet veilig.
Wethouders hebben het idee dat zij zich relatief diep in hun portefeuille moeten
inwerken (op een hoog detailniveau) om niet voor verrassingen te komen te staan. De
politiek-bestuurlijke sensitiviteit wordt niet immer als voldoende beschouwd (niet uit
onwil, wél vanuit een te technische benadering).

(C) Samenwerking met de samenleving (lokaal en bovenlokaal)
De kwaliteit van samenwerking met de samenleving is redelijk goed tot goed.

(C1) De kwaliteit van interactief beleid en burgerparticipatie
We beoordelen de situatie aan de hand van vijf toetspunten of mogelijke ambities voor
burgerparticipatie.41

1
2

3

4

5

Burgerparticipatie - ambities
Wettelijke inspraak op orde
Professioneel organiseren van verplichte consultatie achteraf.
Interactieve trajecten op projectbasis
Burgers worden op projectbasis in een vroege fase van het beleid betrokken met veel ruimte
voor inbreng en discussie.
Een ingeburgerde huisstijl voor participatie
De gemeente ontwikkelt en gebruikt een herkenbare manier van werken voor
burgerparticipatie. Een professionele methode op papier die consequent in de praktijk wordt
toegepast.
Politieke keuzes als inzet van participatie
De gemeenteraad zit ‘op de bok’ van het interactieve proces en gaat het gesprek met burgers
aan over politieke keuzevraagstukken met betrekking tot de grote dossiers in plaats van over
‘incidenten’ en ‘stoeptegel-politiek’ gerelateerde zaken.
De samenwerking met andere partijen staat centraal
De politiek, het bestuur en de ambtelijke organisatie zijn volledig ingesteld op samenwerking en
op de resultaten daarvan. Iedereen is ervan doordrongen dat het gemeentebestuur één van de
spelers is en de eigen besluiten niet verder reiken dan de eigen inbreng in de samenwerking.

1

Wettelijke inspraak op orde:
De gemeente beschikt over een inspraakverordening (16 oktober 2006), welke de
modelverordening van de VNG (22 augustus 2003) volgt. De inspraakverordening is
nog niet geactualiseerd op de verwijzing naar de nieuwe Wet ruimtelijke ordening.

2

Interactieve trajecten op projectbasis:
Burgerparticipatie heeft de gemeente intensief ingezet bij diverse projecten,
waarvan de 3-Assen het meest pregnante voorbeeld is. Door het ontbreken van
bestuurlijke inkadering van interactieve processen is de burgerparticipatie voor de
3-Assen echter tamelijk ‘ongeleid’ geweest.

41

Zie Partners+Pröpper, Wanneer werkt participatie?, 2006. Onderzoek in de gemeenten Leiden en Dordrecht
in opdracht van het Kenniscentrum Grote Steden/ Nicis. Zie ook de gelijknamige brochure van het Nicis
en Partners+Pröpper, 2006.
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Resultante is dat hierdoor
de invloed van burgers niet
immer aansloot op hun
verwachtingen en vice
versa van het bestuur.

Respondenten in interview
“Er is een goed overleg geweest tussen gemeente en bewoners
over het 3-Assenplan. De gemeente heeft de plannen aangepast
aan de ideeën van de buurtvereniging. De gemeente wijkt echter
af van de tijdens overleggen met bewoners gemaakte afspraken en
laat niet weten wat de achterliggende reden is.”

3

Een ingeburgerde huisstijl voor participatie.
Bij het begin van de vorige bestuursperiode heeft het college van de gemeente
Wassenaar zich voorgenomen de positie van de burgers in het
besluitvormingsproces te versterken. Een belangrijk middel om burgers meer te
betrekken is de in eind 2005 ingestelde politieke markt. Doel hiervan is het
inspreekrecht van de burgers een meer centrale plaats te geven bij
raadsvergaderingen42.
Aantal
Politieke markten

2007

2008

2009

2010 (tot de zomer)

18

16

16

10

Tabel 5.2: aantal gehouden politieke markten in de periode 2007 t/m zomer 2010.

Tijdens de activiteiten van de politieke markt kunnen burgers op meerdere
manieren inspreken, namelijk tijdens:
– de bijeenkomsten van de carrousel is het mogelijk voorafgaand aan het
onderwerp in te spreken;
– de behandeling van het onderwerp kan deelgenomen worden aan de discussie
(afhankelijk van het onderwerp en aantal insprekers);
– de raadsvergadering is er de mogelijkheid tot inspreken.43
Verder worden burgers nadrukkelijk (via de website van de gemeente) uitgenodigd
bij het carrouselonderwerp '(raads)mededelingen/ vragen de raad/ het college',
raadsleden vragen te laten stellen. Uit interviews met buurtverenigingen en
maatschappelijke organisaties maken wij op dat de carrousel wordt gewaardeerd
door mogelijkheid van inspraak en interactie. Ook daar buiten zijn zowel
medewerkers als raadsleden overwegend makkelijk benaderbaar, leden van het
college in wisselende mate.
De gemeente heeft op een praktische manier een stimulans gegeven aan
interactieve beleidsvorming, door:
– de oprichting van wijk- en buurtverenigingen te stimuleren in wijken en
buurten waar bewoners zich nog niet of nauwelijks hadden georganiseerd. Het
subsidie-instrument wordt hierbij naar genoegen van buurtverenigingen met
een buurthuis44 ingezet;

42
43

Onderzoek publieke dienstverlening in de gemeente Wassenaar, 12 maart 2008.
Bij onderwerpen die op één avond zowel in de carrousel komen als in de raadsvergadering, kan alleen in
de carrousel worden ingesproken.

44

Respondenten vanuit buurtverenigingen geven tijdens dit bestuurskrachtonderzoek aan te kunnen
begrijpen als deze subsidie wordt verminderd in het kader van de bezuinigingen.
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–

het aanstellen van een accountmanager voor de buurten en wijken. De
accountmanager is zowel de dagelijkse ‘frontoffice’, als gesprekspartner tijdens
periodiek overleg eens in het kwartaal.

De inspraakmogelijkheid is hiermee ‘behoorlijk’ uitgebreid te noemen. Ten slotte
wordt nog opgemerkt dat de gemeente sinds oktober 2008 gebruikmaakt van
mediation.
4

Politieke keuzes als inzet van participatie.
Wij kunnen uit de diverse nota’s en dossiers niet opmaken hoe politieke
keuzevraagstukken als inzet van de participatie worden gemaakt en wat de rol van
de raad hierbij is. Van interactieve beleidsvorming voor nieuwe beleidsdossiers
(Wmo-beleidsplan 2011-2014 en de Structuurvisie Wassenaar 2010-2040) heeft de
raad afgezien.

5

De samenwerking met andere partijen staat centraal.
Er is in de gemeente Wassenaar geen beleid vastgesteld ten aanzien van
burgerparticipatie; er is daarmee geen heldere ambitie geformuleerd voor
burgerparticipatie of vastgelegd hoe het interactieve proces aan dient te sluiten bij
het bestuurlijke proces.

Op basis van bovenstaand overzicht is te stellen dat de gemeente Wassenaar een
ingeburgerde huisstijl voor participatie kent, maar politieke keuzes nog geen inzet zijn
van participatie (wel juist de ‘kleinere zaken’).
Ondanks de uitgebreide mogelijkheden van participatie en interactie met de gemeente,
is er toch nog een ‘mismatch’ ten aanzien van verwachtingen. Respondenten uit de
samenleving ervaren de gemeente in hun optiek nog te weinig voortvarend in het
effectueren van afspraken en vinden dat het lang duurt voordat bijvoorbeeld voornemens
van de gemeente helder zijn. Er is onvoldoende terugkoppeling van gesprekken met de
gemeente. Respondenten verwachten dat de gemeente duidelijker aangeeft als iets níet
kan of wanneer het wél kan (genoemd wordt dat er geen plan is waarin de gemeente
duidelijk maakt wat de volgorde van aanpakken is bij het onderhoud van de openbare
ruimte).
Zij ervaren dat er weliswaar een goede en benaderbare accountmanager is, maar dat
deze onvoldoende doorzettingsmacht heeft bij de organisatie. Hij zou “tegen muren
aanlopen”. Ook hebben respondenten het beeld dat er te weinig begrip is dat zij het er
‘bij’ doen.

(C2) Samenwerking met lokale en regionale partijen
Lokale samenwerking
Wij constateren dat er geen eensluidend beeld is over de samenwerking met lokale
partijen (maatschappelijke organisaties, buurt- en wijkverenigingen et cetera). Op
sommige dossiers gaat het goed, op andere dossiers gaat het minder.
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Lokale partijen geven aan dat de gemeente via buurten wijkverenigingen zich inspande gemeentelijke
doelen te realiseren, zelfs zover dat de gemeente daar
in ‘doorsloeg’. De gemeente geeft aan waar de
verenigingen de ruimte hebben, veel ondersteuning,
hetgeen wordt gewaardeerd (bijvoorbeeld het stoken
van een vuur op het parkeerveld van SC Wassenaar
wordt gedoogd en door de gemeente ondersteund).

Respondenten in interview
“De buurtvereniging werd gezien als
een verlengde van de gemeentelijke
organisatie. De buurtvereniging
organiseert veel zaken maar wil wel
onafhankelijk blijven. De
buurtvereniging moet geen
legitimatie zijn voor uitvoerend werk
van de gemeente.”

Aan de andere kant verwachten de inwoners van de gemeente Wassenaar (en daarmee de
lokale partijen) veel van de gemeente, de mentaliteit bij inwoners om zelf ‘aan de gang te
gaan’ en hun rol te pakken in de ‘civil society’ kan worden verbeterd (bijvoorbeeld
inwoners bellen zelf de politie niet als er iets gebeurt, maken zelf hun stoep niet
sneeuwvrij en dergelijke).
Respondenten erkennen dat er spanning is tussen maatschappelijke belangen,
bewonersbelangen en wijkbelangen waarbij NIMBY kan optreden. Er is een hoge mate
van organisatiegraad en (al dan niet ingehuurde) professionaliteit van inwoners van de
gemeente Wassenaar om hun belangen te bewaken (bijvoorbeeld het weren van een
Johan Cruyffcourt in Jeruzalem).
Maatschappelijke organisaties geven aan dat zij mee willen werken aan het realiseren
van maatschappelijke doelen en noemen in dat kader ook bijvoorbeeld het succes van de
bibliotheek, dat mede te danken zou zijn aan schenkingen/ sponsoring. Evenals de wijken buurtverenigingen ervaren de ondernemers dat zij vanuit een consulterende rol (als
ogen en oren van de gemeente) onvoldoende terugkoppeling van gesprekken met de
gemeente krijgen (ook hier worden de bibliotheek en ook Den Deijl genoemd). Het is
niet altijd duidelijk wat met de adviezen van ondernemers is gedaan.
Regionale samenwerking
45
In 2004 werd geconstateerd dat de gemeente, naast participatie in de SGH, samenwerkt
“op veel terreinen met één of twee andere gemeenten”, doorgaans met een tactisch of
operationeel karakter (voorbereiding/ afstemming van beleid, behalen schaalvoordelen).
Ook werd geconstateerd dat de gemeente Wassenaar “mogelijk in de toekomst meer zal
moeten samenwerken dan nu het geval is, om de positie van de gemeente op de lange
termijn te versterken”. Anno 2010 kan worden geconstateerd dat dit het geval is. Hierbij
is de kwaliteit van de samenwerking over het algemeen goed en de gemeente weet zich
in regionale samenwerkingsverbanden goed te manifesteren.
Met de gemeente Voorschoten is er sprake van een verdergaande samenwerking op
gebied van uitvoering, maar ook beleid (bijvoorbeeld HRM-nota van december 2009)
rondom bedrijfsvoering. Deze is mede gebaseerd op een raadsbesluit uit 2008 door de
raad van de gemeente Voorschoten over regionale samenwerking. Naar aanleiding van
de visie op regionale samenwerking heeft de gemeenteraad van Voorschoten het college
verzocht te onderzoeken wat samenwerking met de gemeente Wassenaar voor de beide

45

Zie Discussienotitie ‘Wassenaar als samenwerkingspartner’ van juli 2004 (Van Naem & Partners).
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gemeenten kan betekenen. De colleges van de gemeenten Voorschoten en Wassenaar
hebben in het eerste kwartaal van 2009 een quickscan naar de
samenwerkingsmogelijkheden uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan is in een
gezamenlijke collegeconferentie geconstateerd dat samenwerking tussen de beide
gemeenten veel meerwaarde voor beide gemeenten kan bieden.
De samenwerking heeft een tweeledige focus:
1
gezamenlijke positionering en aanpak als groene long gemeenten;
2 a) verbeteren van de kwaliteit van de dienstverlening;
b) verminderen van kwetsbaarheid;
c) vergroten van efficiëntie van de organisaties.
De raad heeft op 6 juli 2009 besloten in te stemmen met (in een gezamenlijk
Voorschotens-Wassenaars voorstel) de doelstelling en focus van de samenwerking en
kennis genomen van de bestuursopdrachten (implementatie Wabo, samenwerking op
gebied van financiën, P&O, Archeologie & Monumenten, Project ICT – Techniek & Beleid,
gegevensbeheer, inkoop en aanbesteding, gezamenlijk(e) participatiebeleid en
uitvoering sociale zaken). De gemeenten werken daarmee in ieder geval samen op alle
PIOFAHJC-functies46, geconcentreerd in één afdeling bedrijfsvoering onder de gemeente
Wassenaar.
Verder is bij dit besluit impliciet besloten vast te houden aan samenwerking op gebied
van het Pact van Duivenvoorde, Archeologie & Monumenten, milieustraat en welstand.
Op 8 februari 2010 heeft de raadsfractie van WWW tevergeefs getracht de samenwerking
juist af te bouwen47, en inmiddels zijn ook stappen gezet om nog verder samen te werken
(bijvoorbeeld per 1 januari 2011 (streefdatum) gezamenlijk naar een financieel
management systeem te migreren48 en een gezamenlijke aanbesteding te doen voor de
nieuwe accountant). Alle bestuursopdrachten op het gebied van de bedrijfsvoering zijn
feitelijk uitgevoerd en er is inmiddels per 1 juli 2010 een kwartiermaker aangesteld voor
de implementatie. In het verlengde van de samenwerking op het gebied van
bedrijfsvoering wordt verder nagedacht over verbreding van de samenwerking.49
De samenwerking is gericht op het vergroten van de bestuurskracht. De gemeente kiest
daarbij een ‘vaste’ samenwerkingspartner en kiest dit ook als bewuste strategie.

46
47

Personeel, informatie, organisatie, financiën, automatisering (ICT), huisvesting en juridische zaken.
De gemeenteraad verwerpt een motie van WWW “om af te zien van zowel het plannen als uitvoeren van
verdere samenvoeging(en) van afdelingen van Wassenaar met Voorschoten”.

48
49

Afdelingsplan Financiën 2010 (november 2009).
Bron: Programmabegroting 2011-2014 van Voorschoten.
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Toekomstbeeld samenwerking bedrijfsvoering van de gemeente Wassenaar
Het ligt in de bedoeling dat de nieuwe afdeling Bedrijfsvoering diensten gaat leveren op basis van
dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s) en dat deze zal worden aangestuurd door een afdelingshoofd
die aan de twee gemeentesecretarissen rapporteert. Het is de bedoeling de nieuwe afdeling onder te
brengen in een bedrijfsgebouw. Gekozen is voor een gefaseerde aanpak:
2010:

de afdelingen P&O, ICT en Financiën worden organisatorisch gebundeld.

2011:

formatie-technisch plaatsen van medewerkers, uitvoeren Sociaal Plan en het uniformeren van
procedures, werkwijzen, processen en producten. Ook de implementatie van de bundeling van
de andere functies binnen de afdeling (juridische zaken, facilitaire zaken, et cetera) moet in 2011
vorm krijgen.

2012:

1 januari 2012 afdeling Bedrijfsvoering gereed.

De gemeente werkt op een aantal vlakken ook samen met andere gemeenten. Op enkele
onderdelen is samenwerking ook meer strategisch van aard geworden. De gemeente kent
nu de volgende samenwerkingsverbanden:
Gemeenschappelijke regelingen:
Stadsgewest Haaglanden (SGH): behartiging belangen met een regionaal karakter teneinde een
evenwichtige ontwikkeling in het gebied te bevorderen en samenwerking ten behoeve van het realiseren
van doelstellingen met een regionaal karakter zoals verkeer en woningbouw.

Gezondheidsdienst Zuid-Holland West (GGD ZHW): voert taken uit die vermeld staan in de Wet publieke
gezondheid.

Veiligheidsregio Haaglanden (VRH): Den Haag, Delft, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,
Pijnacker-Nootdorp, Rijswijk, Wassenaar, Westland en Zoetermeer. Voorbereiding van de hulpverlening
bij grote ongevallen, rampen en crisissituaties alsmede beheer en organisatie van de RAC voor de
brandweer en de centrale post ambulancevervoer.

Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB): uitvoeringstaken op het gebied van de Wet
sociale werkvoorziening.

Vuilverwerking Leiden en omstreken (Gevulei): samenwerkingsverband om afval te verwerken.
Avalex: draagt zorg voor de inzameling van het huishoudelijk afval (Wassenaar, Rijswijk, LeidschendamVoorburg, Pijnacker-Nootdorp, Delft en Midden Delfland).

Belastingsamenwerking Gouwe Rijnland: uitvoeringsorganisatie voor de deelnemers (Gouda, Leiden,
Oegstgeest, Voorschoten, Zoeterwoude, Wassenaar en Hoogheemraadschap Rijnland) op het gebied van
belastingsamenwerking (de Wet waardering onroerende zaken, de gemeentelijke- en de
waterschapsbelasting).

Vennootschappen:

N.V. Duinwaterbedrijf Zuid-Holland: voorziet in de behoefte van drinkwater en industriewater binnen het
distributiegebied.

N.V. Nuon: voorziet in de behoefte van gas en elektriciteit. N.V. Alliander: draagt zorg voor de distributie
van energie.

N.V. Bank voor de Nederlandse Gemeenten: uitoefening van het bedrijf van bankier ten dienste van
overheden.
50

Bron: interviews.
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Strategische allianties:

Pact van Duivenvoorde: strategische samenwerking tussen Wassenaar, Voorschoten en LeidschendamVoorburg voor behoud en versterking van de openheid, de natuurlijke, landschappelijke en
cultuurhistorische waarden alsmede voor vergroting van waterkwaliteit en kwantiteit in de groene
bufferzone Duin, Horst en Weide.

Samenwerking integrale ontwikkeling Valkenburg: samenwerking met het rijk, provincie, Katwijk en de
noordelijk gelegen regio Holland-Rijnland. Verbroken in 2008 naar aanleiding van de bezwaren van de
gemeente Wassenaar tegen het Integraal Structuur Plan, vanaf 2010 een vernieuwde samenwerking
waarbij de aandacht vooral is gericht op de inrichting van de Groene Buffer binnen de gemeentegrenzen.
De samenwerking voor de ontwikkeling van de Groene Buffer wordt met name gezocht met provincie en
rijk (RVOB). In een overkoepelend gremium waar de samenhang tussen groen en rood wordt bewaakt en
gestimuleerd zal de gemeente Wassenaar een zetel bekleden. Dit laatste wil Wassenaar samen met
Stadsgewest Haaglanden uitvoeren en bevorderen.
Overige

Gezamenlijke rekenkamer: Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest.
Bedrijfsvoering: Samenwerking met Voorschoten.
Daarnaast nog circa 18 diverse samenwerkingsverbanden op verschillende terreinen.

Binnen de samenwerkingsverbanden heeft de gemeente een aantal bestuursposities,
zoals bij de gemeenschappelijke regeling Stadsgewest Haaglanden, Vuilverwerking
Leiden (DB-leden), Werkvoorzieningschap Kust-, Duin- en Bollenstreek (AB-lid), GGD
(AB-lid), Regionaal Reinigingsbedrijf Avalex (DB-lid), Rekeningcommissie
Veiligheidsregio (lid en plaatsvervangend lid)51.
In relatie tot de ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken voor de gemeente, is het
lastig opereren voor de gemeente, daar Wassenaar onderdeel uitmaakt van Haaglanden
en deze vraagstukken vallen onder de regio Holland-Rijnland.
Gesprekspartners uit de regio52 ervaren de gemeente Wassenaar als een gemeente die
redelijk goed voor zichzelf in de regio kan opkomen en met wie goed is samen te werken.
De politiek-bestuurlijke verhoudingen worden als ‘turbulent’ beschouwd. Zij ervaren dat
Wassenaar zich in de regio op een aantal dossiers krachtig manifesteert, zich bewust van
zijn eigen positie opstelt en handigheid laat zien om anderen voor zich te winnen.

51
52

Zie besluitenlijst raad 26 april 2010.
Burgemeesters Katwijk, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten en Secretaris-directeur Stadsgewest
Haaglanden.
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Als voorbeeld wordt genoemd de
Rijnlandroute, waarin de gemeente
onafhankelijk weet te opereren met belangen
van de regio. Als kracht van de bestuurders van
de gemeente Wassenaar wordt genoemd dat
zij steeds weer aandacht weten te vragen voor
zaken die spelen voor Wassenaar en het op de
agenda houden. Als andere voorbeelden
worden genoemd:
–

–

–

Gesprekspartners uit de regio
“Wassenaar draait in regionaal verband goed
mee.”
“Wassenaar heeft het eigen leed goed weten te
verkopen aan de grote stad en de andere
gemeenten er bij weten te trekken.”
“Wassenaar heeft dit [de bufferzone Den HaagLeidsche Regio] op de regionale en provinciale
agenda weten te zetten.”

Het nieuwe 18-holes golfterrein waar de gemeente Wassenaar ook “positief en
creatief over meedenkt” (vanuit een win-win in de combinatie golfbaan met
woningbouw met een ontsluiting vanuit de Rijksstraatweg).
De bufferzone tussen Den Haag en de Leidsche regio, waarin de gemeente zich sterk
heeft gemaakt voor een structuurschets ter behoud van de groene openheid en de
ruimtelijke structuur in het middengebied. Wassenaar heeft zich ook ingespannen
voor toeristisch-recreatief medegebruik.
De eerste fase van Valkenburg (besluit tot sluiting), waarbij de gemeente Wassenaar
zich met andere partijen inzette Vliegkamp Valkenburg open te houden (dit in
tegenstelling tot de fase daarna waarin Wassenaar zich in de regio bleef verzetten
tegen bebouwing, als niet constructief werd ervaren en de positie in de stuurgroep
en invloed op verdere ontwikkelingen verloor). In de laatste fase is het de gemeente
gelukt voor de realisatie van de Groene Buffer en de ecologische verbinding het Pact
van Duivenvoorde in stelling te brengen.

De invulling in het Dagelijks Bestuur van Stadsgewest Haaglanden wordt gewaardeerd,
zie ook het plaatsvervangend portefeuillehouderschap op de zwaarste portefeuille
(Verkeer en Vervoer). Ook over de huidige AB-leden is het beeld positief (in tegenstelling
tot de vorige periode waarbij er niet het idee was dat het gevoel van de Wassenaarse raad
in het AB werd overgebracht).
Een aantal gesprekspartners uit de regio acht een schaalsprong voor Wassenaar (met de
gemeente Voorschoten) noodzakelijk. Voor bijvoorbeeld Leidschendam-Voorburg is dit
een randvoorwaarde voor samenwerking, om het kwaliteits- en middelenniveau te laten
matchen, op gebied van veiligheid, groen, bedrijfsvoering en backoffice, uitvoering zoals
de Sociale Dienst.

(D) Kwaliteit en omvang ambtelijke organisatie/ uitbesteed werk
De bestuurskracht is op dit onderdeel matig.

(D1) Doelmatig werken
–
–

Efficiënte en effectieve beleidsadvisering en uitvoering.
Efficiënte en effectieve dienstverlening.
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Reorganisatie “ nieuw Wassenaars model”
Op 1 januari 2008 is met een reorganisatie een nieuwe organisatie ingevoerd en zijn
nieuwe leidinggevenden aan de slag gegaan in de nieuwe organisatie, gezamenlijk
vormen zij het managementteam (MT). Doelstellingen van het nieuw Wassenaars model
(nWm) waren:
1
De burger krijgt waar voor zijn geld en is betrokken.
2 Korte processen met een minimum aan regels en afspraak is afspraak.
3 Medewerkers werken met plezier bij de gemeente Wassenaar.
Om deze doelstellingen te realiseren is een reorganisatie ingezet met de volgende
kernelementen: het verlaten van het sectormodel als organisatieprincipe, het
verminderen van managementlagen en het aanbrengen van een knip tussen beleid en
uitvoering. In september 2009 is het nieuw Wassenaars model (nWm) geëvalueerd.
Hieruit zijn een aantal conclusies uit voortgekomen.
Zo heeft de reorganisatie geleid tot een plattere organisatie, een één loket functie voor
de burger (KCC) en een aanspreekpunt voor buurtverenigingen. Op het gebied van
intranet en internet kan nog een flinke slag gemaakt worden in het kader van
dienstverlening en klantgerichtheid.
Uit de evaluatie is niet duidelijk of er ook sprake is van werkelijk kortere processen met
een minimum aan regels. Wel is duidelijk dat de knip tussen beleid en uitvoering nog
verdere uitwerking vraagt en een aantal functies niet op de juiste plekken zijn
gealloceerd. Ook zijn overdrachtmomenten tussen afdelingen, in het bijzonder tussen
beleid en uitvoering, niet duidelijk in de procesbeschrijvingen geborgd. De span of
control blijkt voor een aantal leidinggevenden te groot en de taakvolwassenheid/
zelfstandigheid van de medewerkers is niet op alle plekken voldoende. Afspraken ten
aanzien van de kwaliteit en de deadlines worden te vaak niet nagekomen.
Uit een medewerkerstevredenheidsonderzoek blijkt dat de tevredenheid voldoende is.
Sterke punten zijn de klantgerichtheid, laag ziekteverzuim en laag personeelsverloop.
Met andere woorden medewerkers zijn over het algemeen betrokken en loyaal.
Dit wordt ook ervaren door respondenten uit de samenleving. Hoewel hier soms een wat
wisselend beeld over is.
“Het maakt heel veel verschil welke ambtenaren je treft. Sommige ambtenaren zijn gedreven en krijgen
dingen voor elkaar, anderen zijn niet gemotiveerd. Het probleem is dat de gedreven ambtenaren alle
dossiers krijgen, waaronder de hoofdpijn dossiers. Deze ambtenaren zijn vervolgens weer overbelast.”

De aanbevelingen uit de evaluatie zijn voornamelijk gericht op verdere verfijning van de
organisatie: het op onderdelen overhevelen van taken van de ene afdeling naar de
andere, het verstevigen van de bedrijfsvoering in de afdelingen, doorontwikkeling van
integraal management en het doorzetten van de principes projectmatig werken als
ondersteuning van afspraak is afspraak.
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Een directe en evalueerbare aansluiting tussen de aanbevelingen en de oorspronkelijke
doelstelling van het nWm is niet gemaakt.
De knip tussen beleid en uitvoering
Door diverse interne en externe gesprekspartners wordt sterk getwijfeld aan het bereiken
van het doel van integrale beleidsvoorbereiding door het onderbrengen van de
voorbereiding en implementatie van beleid in één afdeling. Hierdoor ontstond de
zogenaamde knip tussen beleid en uitvoering. Deze knip heeft niet per se geleid tot het
beter benutten van dwarsverbanden en wederzijdse beïnvloeding.
Zo was in 2007 de behoefte van de raad om monumenten te beschermen. Inmiddels zijn
800 monumenten op een lijst geplaatst en is flankerend beleid vastgesteld. De
gemeenten komen er nadien echter achter dat het beleid niet volledig rechtmatig is en
het juridisch fundament te zacht.53 Een kritische blik van de ambtelijke organisatie of
externe expertise had veel kunnen voorkomen. Er was onvoldoende sprake van integrale
samenwerking tussen afdelingen: beleid, juridische zaken en uitvoering waren
onvoldoende op elkaar aangehaakt.
“In de praktijk zit voor bepaalde beleidsterreinen - met name in de ‘zachte’ sector - de kennis bij de
uitvoering en is de beleidscapaciteit onvoldoende. De zachte sector heeft onvoldoende de manier van
werken over kunnen nemen van de harde sector en de harde sector houd ondanks de koppeling
onvoldoende rekening met de zachte sector. Het effect is onvoldoende uit de verf gekomen.”

“Een aanvraag voor een vergunning duurt zes tot acht weken. Hier kan niet van worden afgeweken. Dit
komt doordat ambtenaren niet in alle gevallen bekend zijn in de gemeente Wassenaar. Daarom kiezen zij
de veilige weg volgens “het boekje”. Daarnaast is er geen overdracht tussen verschillende ambtenaren.”

“Er was hoop dat er meer integraal en beter samen gewerkt zou worden, maar door onvoldoende
bemensing komt dit toch onvoldoende uit de verf.”

Een laatste punt van aandacht is de kwaliteit van regie in het proces van
beleidsontwikkeling. Respondenten ervaren de kwaliteit van de regierol als matig,
hoewel dit wel kan wisselen en sterk afhankelijk is van de desbetreffende ambtenaar.
Door de regierol steviger in te vullen kan de gemeente interne en externe partijen beter
verbinden en daarmee kennis, kunde en capaciteit mobiliseren. Nu fungeren
aanspreekpunten voor externe partijen nog teveel als enkel “brievenbus”, terwijl de
meerwaarde zou moeten zitten in het verbinden van vraagstukken en kennis.

(D2) Leiding
–
–
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Het MT is in staat richting de raad en het college bedrijfsmatig te sturen: totale
bedrijfsvoering goed in beeld: sturen om in die positie te komen.
Bedienen van collegiaal bestuur of jezelf versplinteren door achter individuele
portefeuillehouders aan te lopen: sta je voor eigen professionaliteit in de waan van
de dag.
Dit zegt niets over specifieke casussen op dit terrein. Op dit punt is casuïstiek niet nader onderzocht.
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–
–

Voorkomen van verkokering.
Lange termijnvisie op organisatieontwikkeling en consequent doorvoeren.

Wij constateren dat door verschillende gesprekspartners zeer kritisch wordt gesproken
over de kwetsbaarheid van de organisatie en de kwaliteit van de aangeleverde dossiers
wordt regelmatig als onvoldoende beschouwd.
Aan de andere kant constateren wij dat de leiding - secretaris en MT-leden ontwikkelingen in gang zet om de tekortkomingen op te lossen. Zo implementeert het
MT aanbevelingen uit de eerdere evaluatie van het nWm. Ook is de begroting meer
aangesloten op de afdelingsplannen en worden er drie resultaatgesprekken per jaar
gehouden. Hierdoor ontstaat een beter beeld van eventuele fricties op het gebied van
planning en personele capaciteit en is tijdige prioritering mogelijk. Voor verhoging van
de kwaliteit van stukken is een ontwikkeltraject ingezet.
Ook ligt er nadruk op inrichting en stroomlijning van processen. Een goed voorbeeld is
het proces van subsidieverstrekking. Het MT wil dit als best-practice verder
doorontwikkelen naar andere terreinen zoals bouw- en woningtoezicht.
In mei 2009 is een nieuwe gemeentesecretaris aangetrokken. De eerste inzet van de
nieuwe secretaris was met name gericht op versterking van de relatie tussen het MT en
het college. De samenwerking tussen het college en MT is verbeterd maar kan nog beter.
Een positief voorbeeld van goede samenwerking is het recente begrotings- en
bezuinigingsproces. Dit is ervaren als een goede samenwerking, hieruit is het 100-punten
plan voortgekomen.
Een aandachtspunt is dat leden van het college soms langs het MT kunnen opereren. Dit
is op zich geen zorgelijke zaak; dit is een punt wat kenmerkend is voor kleinere
ambtelijke organisaties waar de lijnen kort zijn. Wel vraagt dit professionele
zelfstandigheid en taakvolwassenheid van ambtenaren, zij zullen helder moeten en
kunnen aangeven wat wel en wat niet kan en om moeten gaan met dubbele sturing:
vanuit de direct leidinggevende en vanuit het college.
Verder ontbreekt het aan een integraal/ samenhangend plan voor een meerjarige
ontwikkeling van de organisatie. Er is wel een evaluatie uitgevoerd naar aanleiding van
de implementatie van het nWm maar dit heeft hoofdzakelijk geleid tot
aangrijpingspunten welke op korte termijn worden aangepakt. Een aantal “zwaardere”
onderwerpen zoals procesgericht werken, integrale benadering van vraagstukken,
kwaliteit van beleidsontwikkeling, regievoering, digitalisering van dienstverlening,
personele vergrijzing en de verdergaande samenwerking met de gemeente Voorschoten
vragen om een meerjarig traject voor organisatie ontwikkeling, waarmee plannen en
investeringen in samenhang kunnen worden beschouwd.

(D3) Kwaliteit van planning en control
–

Planning en control (P&C) ondersteunt de politiek-bestuurlijke
informatievoorziening (en sturing) voor de staten, het college en de ambtelijke
organisatie.
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–
–
–

–

–

Bestuurlijke doelstellingen zijn voldoende SMART geformuleerd en ondersteunen de
aansturing en werkprocessen in de ambtelijke organisatie.
De programmabegroting fungeert als een verzamelstaat van beleidskaders.
Het ambtelijke managementteam heeft zicht op de voortgang van beleidsuitvoering
en stuurt op de inzet van de ambtelijke capaciteit en middelen gegeven de politiekbestuurlijke kaderstelling.
De gemeente organiseert zicht op de kwaliteit, effectiviteit en efficiëntie van de
taakuitoefening (audits, controles), zoals voor burgerzaken, sociale zaken en
burgertevredenheid.
De werkprocessen m.b.t. de opgave zijn dusdanig georganiseerd dat de
rechtmatigheid m.b.t. deze opgave gewaarborgd kan worden.

De planning en control is vastgelegd in de financiële verordening gemeente Wassenaar
van 7 mei 2007. De P&C-cyclus is verder opgebouwd uit een kadernota, voorjaars- en
najaarsnota, programmabegroting en het jaarverslag/ -rekening. Het management
vertaalt deze in de afdelingsplannen en het concernplan. Deze hebben (sinds 2010) een
eenduidige en vergelijkbare indeling, met een inleiding, beschrijving van externe
ontwikkelingen, output, de bedrijfsvoering en knelpunten & oplossingen. De output is
voor alle afdelingen volgens een format gestandaardiseerd waardoor sturing op de inzet
van de ambtelijke capaciteit en middelen mogelijk is. Het komende jaar zal het
concernplan niet zozeer een overzicht per afdeling bevatten maar de vraagstukken en
beslispunten voor het college meer in samenhang in beeld brengen.54
De financiële verordening is in die zin verouderd dat naast de daarin beschreven
bestaande P&C-documenten, thans ook gewerkt wordt met maraps. Deze hebben het
karakter van een afwijkingenrapportage op output, capaciteit en budget. De invoering
hiervan is gestart in 2010. De maraps bieden meer overzicht op managementinformatie
en hiermee wordt de output ook duidelijker dan voorheen gemonitord. De maraps zijn
nu nog driemaandelijks, vanaf 2011 zullen er drie maraps per jaar worden opgesteld. Het
ligt in de bedoeling om volgend jaar een nieuwe verordening op te stellen en daarin
afstemming met de gemeente Voorschoten te bewerkstelligen.
De maraps worden met de gemeentesecretaris besproken en vervolgens wordt hieruit
een overzicht gegenereerd met voorstellen voor de raad. Uit maraps volgen ook de
begrotingswijzigingen waarover met de voorjaarsnota en de najaarsnota besloten wordt.
Met de bestaande P&C-documenten is het instrumentarium aanwezig om te kunnen
sturen, prioriteiten te stellen, bij te stellen of te verantwoorden. Gelet op de
samenwerking tussen de gemeenten Voorschoten en Wassenaar worden deze financiële
beleidsnota’s komend jaar samen opgesteld.
De interne controle op de rechtmatigheid was anno 2007 nog niet geïncorporeerd in de
interne werkprocessen. Ten behoeve van de borging van de rechtmatigheid over 2009 is
gebruikgemaakt van een concept intern controleplan rechtmatigheid. Naar oordeel van
de accountant biedt dit plan in materiële zin een goede basis voor de uitvoering en
vastlegging van de verbijzonderde interne controlewerkzaamheden. De accountant
54

Bron: Interviews.

56

adviseert op 22 april 2010 (Accountantsrapport 2009) tot vaststelling over te gaan. Dit
was toen feitelijk al gebeurd.55

(D4) Personeel en organisatie
–
–
–
–
–

Er is een voldoende mate van continuïteit in functievervulling.
Afhankelijk van de opgaven is geen sprake van onder- of overbezetting.
De gemeente voert een adequaat en professioneel personeelsmanagement.
De gemeente voorziet in voldoende en adequate opleiding en training.
Medewerkers beschikken over voldoende motivatie, gedrevenheid en ambitie.

De organisatie is kwetsbaar
Uit diverse nota’s, stukken en gesprekken blijkt er sprake te zijn van een kwetsbare
ambtelijke organisatie. Op verschillende terreinen is de personele organisatiebezetting
te krap en kan de continuïteit niet in alle situaties worden gegarandeerd.
Op verschillende beleidsterreinen is er 0,5 - 1,5 fte ambtelijke capaciteit beschikbaar. Dit
is vaak net voldoende om lopende zaken te behandelen maar zeker onvoldoende om
daarnaast nieuwe zaken op te pakken of nieuw beleid te ontwikkelen. Ook betreft het
vaak solistische functies waardoor in geval van vakantie of ziekte de voortgang op een
terrein volledig stagneert.
“Als een medewerker er door ziekte niet is dan wordt gezegd: Verkeer is er niet, Verkeer is ziek”.

Een aantal voorbeelden:
– De notitie ‘tour d’horizon cultuurbeleid en beeldende kunst’ is op 29 september
2008 tijdens de carrousel besproken, deze ligt “als gevolg van onder andere
wisselingen in de personele bezetting” pas meer dan een jaar later (raad 12 oktober
2009) een nieuwe nota voor56.
– Het actualiseren van het verkeersplan heeft als gevolg van te weinig menskracht niet
plaatsgevonden.
– Er is een achterstand m.b.t. het actualiseren van bestemmingsplannen.
– Bij de vaststelling van de jaarrekening 2009 (17 mei 2010) wordt besloten tot inhuur
van externe capaciteit op het gebied van Milieu en Sociale Zaken (ad € 73.000), bij
de jaarrekening 2008 (22 juni 2009) tot verhoging van het budget inhuur derden
met € 250.000.
– De reorganisatie zoals die per 1 januari 2008 is ingevoerd heeft aantoonbaar geleid
tot een tijdelijk lagere output (bijvoorbeeld voor wat betreft Milieubeheer).57
– De gemeente heeft 1,0 fte veiligheidsambtenaar. Dit is onvoldoende om nieuw
beleid te ontwikkelen of taken op te pakken zoals sociale veiligheid, jeugd, drugs &
alcohol.
– Er is 0,5 fte beschikbaar op het terrein van Economie & Toerisme. Onvoldoende om
beleid te ontwikkelen op dit terrein. Als er zaken aan de orde zijn gaat dit
rechtstreeks naar de wethouder, voorbeeld zondag openstelling winkels.
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Collegevoorstel en besluit conform met Intern Controleplan 15 december 2009.
Zie RV 0981 notitie horizonverbreding Kunst en Cultuur 2009 raad 12 oktober 2009.
Zie Jaarverslag 2009.
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–
–
–

Op het gebied van cultuurhistorie ontbreekt het aan onvoldoende procedurele en
juridische kennis en/of capaciteit.
Er is 1,0 fte op het terrein van Welzijn, Jeugd en Ouderen. Ook hier onvoldoende
capaciteit om alles beleidsmatig op orde te hebben.
Er is onvoldoende capaciteit op financieel terrein om de gemeente kansen te laten
benutten en te behoeden voor risico’s. Een voorbeeld is het te laat aanvragen van
een subsidie.

Personeelsmanagement
De gemeente heeft in december 2009 een HRM-nota 2010-2014 vastgesteld samen met
de gemeente Voorschoten. De nota start met een algemene landelijke ontwikkeling wat
een behoorlijke impact zal hebben op het personeelsbestand van de gemeente
Wassenaar. Zo zal tussen 2009 en 2020 landelijk 60% van het huidige personeel
uitstromen.58 De belangrijkste factoren daarbij zijn de toenemende vergrijzing en de
daarmee gepaard gaande uitstroom naar pensioen en de uitstroom naar de marktsector.
Een specifieke analyse voor de gemeente Wassenaar is hiervoor inmiddels gemaakt. De
nota beschrijft verder aspecten als organisatie-uitgangspunten, (gewenste) cultuur,
besturingsfilosofie (binnen de organisatie), (gewenste) leiderschapsstijl, introductie/
doorstroom/ uitstroom en instrumenten als levensfasebewust personeelsbeleid,
strategische personeelsplanning en beloningsbeleid. De nota is voor een deel
intentioneel, voor een deel is het beschrijvend zonder dat duidelijk is wat de huidige
situatie is of wat de gewenste situatie is. De nota is met het opgenomen
uitvoeringsprogramma een bruikbaar kader voor personeelsmanagement.
Samen met het uitvoeringsprogramma ligt de nadruk van de nota op het verfijnen en
vernieuwen van het personeelsbeleid en de bijbehorende instrumenten (interne
oriëntatie). Gezien de omvang van de problematiek rondom de uitstroom van personeel
door vergrijzing is het aan te bevelen meer de nadruk op Strategische
Personeelsplanning en Werving & Selectie te leggen (externe oriëntatie). Als laatste ligt,
conform het HRM-uitvoeringsprogramma 2010, de prioriteit van de afdeling P&O bij de
afdeling P&O zelf. Wij bevelen aan, gezien de eerder beschreven kwetsbaarheid van de
organisatie, een aanvullende heroverweging te maken.
De gemeente Wassenaar beschikt over een (gedateerde) ambtelijke notitie
ziekteverzuimbeleid (uit 2003). Aanleiding voor de notitie is de Wet verbetering
poortwachter (Wvp) die per 1 april 2002 is ingevoerd. De notitie is niet zozeer een
ziekteverzuimbeleid dat ingaat op het voorkomen van ziekteverzuim maar biedt een
praktische handleiding hoe om te gaan met de WVP en verzuim (wie moet wat wanneer
doen/ wanneer melden en dergelijke).
Omvang van de organisatie
De totale omvang van de organisatie is 200,4 fte formatieplaatsen (7,8 fte/ 1000
inwoners) met een personele bezetting van 186,6 fte (7,2 fte/ 1000 inwoners). De formatie
is hoger dan het gemiddelde van gemeenten 15.000-30.000 inwoners dat op 6,9 per
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A&O-fonds gemeenten.
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1.000 inwoners ligt.59 Momenteel is 6,6% (13,2 fte) van de formatieplaatsen niet
opgevuld.
Afdeling
Peildatum november 2010
Totaal

Formatie
(fte)

Formatie als
percentage van totaal

Bezetting
(fte)

Verschil
(fte)

200,4

100%

186,1

14,2

Gemeentesecretaris

4,0

2,0%

3,0

1,0

Communicatie en Kabinet
Controller

8,1
1,0

4,0%
0,5%

7,1
1,0

1,0
0,0

Primair proces
Beleid

40,9
28,0

20,4%
14,0%

40,9
26,0

0,0
2,0

Toezicht en handhaving

13,0

6,5%

10,9

2,1

Ingenieursbureau
Uitvoering

16,5
35,8

8,2%
17,9%

16,5
35,8

0,0
0,0

Bedrijfsbureau
Personeel en Organisatie

32,6
5,6

16,3%
2,8%

26,9
5,2

5,7
0,4

Financiën
Brandweer

13,9
1,0

6,9%
0,5%

11,9
1,0

2,0
0,0

Tabel 5.3: organisatie, formatie en bezetting van de ambtelijke organisatie.
Wij constateren dat de totale formatie aan overhead circa 33%60 is, wat gezien onze
ervaringen met andere gemeenten gemiddeld is.61 Punt van aandacht is wel de omvang
van het bedrijfsbureau. De formatie is 16,3% van het totaal, wat relatief hoog lijkt. Ook is
hier het verschil tussen formatie en bezetting het grootst. Mogelijk is hier sprake van een
overschot aan formatieplaatsen.
De dienstverlening door de organisatie
Op basis van de burgerjaarverslagen is in de tabel op de volgende pagina overzicht
gegenereerd van het aantal tijdige beantwoordingen van inkomende
telefoongesprekken, bezwaren en (hogere) beroepen en verzoeken om voorlopige
voorziening. Het overzicht laat zien dat de burgerjaarverslagen niet over alle onderdelen
steeds dezelfde vorm hebben, waardoor een vergelijking tussen de jaren moeilijk te
maken is.
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Formatie en outcome rapportage vergelijkend onderzoek naar de omvang van het ambtelijk apparaat van
gemeenten.
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De overhead is opgebouwd uit alle fte die niet direct gerelateerd is aan het primaire proces zowel in de
lijn (management en ondersteuning) als binnen de middelenfuncties. De berekening is gebaseerd op de
Functie Formatieoverzichten met peildatum november 2010.
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Bij gemeenten ligt de overhead tussen 24 en 47% (zie Berenschot.nl). Het bureau onderscheidt
verschillende percentage-indelingen voor overhead, maar rekent (in tegenstelling tot bijvoorbeeld
andere organisatieadviesbureaus als PwC het management niet tot de overhead). Wij rekenen het
management wel als overhead.
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Type melding

2007

2008

2009

Tijdige (<20 s) beantwoording
inkomende gesprekken

85%

84%

75%

Afhandelingsduur meldingen
63
openbare ruimte

8,8 dagen

7,9 dagen

Ca. 105

Ca. 177
107 (2008) + 128 uit 2007
14 (+2 uit 2007)

Bezwaren
Behandeld, waarvan:
- gegrond
- ongegrond

64

62

170
120

55 (+123 uit 2007)

Afhandelingstermijn bezwaren

15 weken

WOZ-bezwaren, waarvan:
- verlaagd

729

22
74
20 weken

330 (45%)

451
165 (37%)

- gehandhaafd
- vernietigd
- nog te behandelen

220 (30%)
4 (½%)
87 (12%)

234 (52%)
4 (1%)
48 (10%)

- ingetrokken/geen bezwaar

88 (12%)

WOZ-beroepschriften
(Hoger) beroep/verzoek
voorlopige voorziening
Ingetrokken
Behandeld, waarvan:
- gegrond
- ongegrond
- niet ontvankelijkKlachten, waarvan:
- opgelost in overleg
- gegrond
- ongegrond

35

17

8 + 7 uit voorgaande

46 maal

jaren
6
1

7
15
11

4 uit voorgaande jaren

3
1

15

8
6
6
3

5
2
1

Tabel 5.4: gegevens over bezwa(a)r(schrift)en en meldingen 2007 t/m 2009.65
In 2009 zijn bereikbaarheidsconcepten per afdeling (maatwerk) vastgesteld. De positieve
effecten hiervan worden - aldus het Burgerjaarverslag 2009 - zichtbaar. In 2009 was de
gemiddelde termijn waarin een bezwaarschrift werd afgehandeld met 20 weken langer
dan de jaren daarvoor. Dit zou met name te relateren zijn aan de achterstand als gevolg
62

Extern inkomende gesprekken bij het centrale telefoonnummer (telefoniste) worden voor 96,1% binnen
20 seconden beantwoord, via doorkiesnummers rechtstreeks in de organisatie voor 71%. In 2007 en 2008
was dit 63%.
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Gemiddelde van groen, waterbeheer, reiniging, wegen, riolering, straatmeubilair, openbare verlichting
en toezicht. Bron: Burgerjaarverslag 2008.
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Waarvan 100 tegen de aanleg van de golfholes op de Amonsvlakte. Van de behandelde bezwaarschriften
zijn er tevens acht via mediation afgedaan, zeven ingetrokken, 14 anders en drie deels gegrond/ deels
ongegrond. Bron: Burgerjaarverslag 2008.
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Bron: Burgerjaarverslag 2009 en 2008.
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van de afhandeling van de grote hoeveelheid bezwaren in 2008. In de tweede helft van
2008 is een start gemaakt met mediation voor de behandeling van bezwaarschriften. In
2009 is dat doorgezet. In 2008 werden over zes maanden 15 zaken door middel van
(informeel) overleg afgehandeld, waarvan acht met positief resultaat werden beëindigd.
In 2009 zijn tien zaken via informeel overleg aan de orde gekomen, waarvan zeven met
goed gevolg afgesloten. In toenemende mate maakt de gemeente in de fase voor het
definitieve besluit gebruik van informeel overleg teneinde bezwaren te voorkomen.
Digitale overheid
De gemeente is in januari 2008 gestart met de ‘propositie’ van EGEM-i, dat ten doel heeft
de dienstverlening te verbeteren via de elektronische weg. In december 2008 heeft het
66
MT het Programmaplan ‘Beter’ daartoe vastgesteld. Ten aanzien van elektronische
dienstverlening (multichannel benadering) moet de gemeente nog wel een behoorlijke
ontwikkeling maken.
De gemeentelijke website haalde in oktober 2010 een beoordeling op de Continue
Monitor (www.overheid.monitor.nl) die landelijk gezien de 352e positie betekende. Op
zowel de onderdelen ‘dienstverlening’ als ‘de burger centraal’ scoort de gemeente
minder (40,63% resp. 21% van de indicatoren) dan het gemiddelde (en de koploper
Capelle aan den IJssel met 88 resp. 44%).
Aan het eind van 2010 zal een nieuwe website worden gelanceerd.

(D5) Overige hulpbronnen
–

–

Er bestaat visie op informatiebeleid met een concrete vertaling naar
geautomatiseerde informatiesystemen met voldoende continuïteit en
betrouwbaarheid.
Huisvesting en andere goederen (zoals meubilair) is toegerust op de opgaven en
omvang van de ambtelijke organisatie.

De gemeente Wassenaar laat ten aanzien van het informatiebeleid een tweeslachtig
beeld zien. Ten aanzien van de elektronische dienstverlening en de vernieuwing en
integratie van geautomatiseerde systemen moet de gemeente nog een behoorlijke
ontwikkeling maken.
Recentelijk is wel een
documentmanagementsysteem aangeschaft, dit
wordt ook door de gemeente Voorschoten
gebruikt. Het uiteindelijke doel is dat de
systemen van de gemeenten Wassenaar en
Voorschoten worden geïntegreerd. In 2011 wordt
samen met Voorschoten één financieel systeem
ingevoerd en mogelijk na 2011 één
personeelsinformatiesysteem.
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Respondent in interview
“Er zijn nu nog te veel systemen
gebruikt, eigen overzichten,
schaduwdossiers, het heen en weer
mailen van bestanden zonder te weten
of dat de laatste versie is.”

Programmaplan Beter – Meerjarenplan 2009-2010 voor betere dienstverlening en betere bedrijfsvoering;
MT Wassenaar 1 december 2008.
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Aan de andere kant weet de gemeente het ten aanzien van bijvoorbeeld de BAG het goed
te doen: de gemeente is als één van 153 gemeenten ‘geslaagd’ voor de toelatingsaudit
voor de aansluiting op de Landelijke Voorziening BAG67.
Materiële en facilitaire middelen zoals huisvesting, werkplekken et cetera zijn in dit
onderzoek niet verder onderzocht.

(E) Financieel economische basis
(E1) De financiële basis binnen de gemeente
De financiële situatie van de gemeente is goed, al is er om een meerjarig sluitende
begroting te krijgen in de Kadernota 2009 een ombuigingstaakstelling opgenomen. Per
jaar zal over de periode 2010 t/m 2013 meer dan € 3 miljoen omgebogen worden.68 Voor
2010 wordt een incidenteel overschot van € 113.000 verwacht.
Het weerstandsvermogen (de weerstandscapaciteit minus risico’s) bedraagt volgens de
programma-begroting van 2010 € 1,71 miljoen op het exploitatiedeel en € 43,2 miljoen
op het vermogensdeel. Het laatste exclusief stille reserves. In 2009 was dit nog € 1,65
resp. € 6 miljoen en in de Programmabegroting 2006 € 1,0 resp. € 6,5 miljoen.69
Voor het weerstandsvermogen is er geen landelijke norm; deze is in hoge mate
afhankelijk van de unieke en individuele risico's die een gemeente loopt en de kans dat
die zich voordoen. In het weerstandsvermogen is in Wassenaar het belastingpotentieel
meegenomen (exploitatiedeel is de onbenutte belastingcapaciteit en de post
onvoorziene uitgaven).
Het potentieel maximale risico is voor de gemeente Wassenaar ongekwantificeerd; de
begrotingsystematiek is hier, ten opzichte van landelijke ontwikkelingen op dit gebied,
tamelijk verouderd (juist omdat het benodigde weerstandsvermogen gerelateerd is aan
de gekwantificeerde risico’s). Hierbij moet worden aangetekend dat deze risico’s zich
nooit tegelijk voordoen en de weerstandscapaciteit, door de verkoop van NUONaandelen, groot is.
De gemeente verwacht door verdergaande samenwerking met Voorschoten, na het doen
van initiële uitgaven (voor 2009 was dit aanvullend € 174.900), structurele
inverdieneffecten te zien. Efficiëntiewinst is nadrukkelijk een doelstelling van de
samenwerking en is geschat (6 juli 2009) op minimaal € 250.000. Daarnaast worden
‘minder meerkosten’ verwacht voor verwachte investeringen op een aantal

67
68
69

Ranglijst alle gemeenten (d.d. 15-10-2010), zie bag.vrom.nl.
Zie Concernplan 2010.
De verkoopopbrenst van Nuon-aandelen is in 2009 als baat genomen en in de reserves opgenomen. De
uitbetaling verloopt echter in tranches; het hele bedrag is opgenomen in de reserves maar slechts een
deel van het bedrag is ‘binnen’ en zal dus als weerstandcapaciteit kunnen dienen. In 2015 is deze situatie
weer genormaliseerd.
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beleidsterreinen, bijvoorbeeld als gevolg van nieuwe landelijke regelgeving zoals
70
digitalisering, WABO en DURP .
Inclusief de jaarlijkse rentevergoedingen over de nog niet geleverde aandelen levert de
verkoop van NUON-aandelen de gemeente in de periode 2009 tot en met 2015 in totaal €
49,0 miljoen op. In 2009 is hiervan een eerste tranche van ruim € 21,1 miljoen uitgekeerd.

(E2) Financieel beheer
Er is in voldoende mate sprake van zorgvuldig en nauwkeurig beheer.

(E3) De lokale lasten binnen de gemeente
OZB, afvalstoffenheffing
De OZB (Onroerend Zaakbelasting) is gemiddeld. Uit de gegevens van
waarstaatjegemeente.nl blijkt dat het OZB-tarief voor woningeigenaren (€ 2,28) in
Wassenaar ongeveer op het landelijk gemiddelde van € 2,27 ligt (253e positie in 2008 en
262e positie in 2007). Het gemiddelde in de provincie Zuid-Holland ligt op € 2,38/ € 2,39
(totaal gemiddelde/ gewogen gemiddelde71). Zowel de OZB-niet woningen tarief
gebruikers als eigenaren lag in 2008 en 2009 tussen de 9% en 11% hoger dan landelijk.
De afvalstoffenheffing voor meerpersoonshuishoudens ligt circa 20% boven het landelijk
gemiddelde over de hele periode 2007 t/m 2010.72 Het tarief voor afvalstoffenheffing ligt
hoger dan het Zuid-Hollandse (gewogen) gemiddelde.
Totale heffingen
De totale gemeentelijke heffingen zijn in de gemeente Wassenaar eveneens
bovengemiddeld, over de periode 2007 t/m 2009 waren de tarieven gemiddeld voor
meerpersoonshuishoudens 27% hoger.73
De gemeentelijke woonlasten voor OZB, rioolrecht en afvalstoffenheffing waren volgens
de VEH in 2010 € 1.049,76 voor een meerpersoonshuishouden. Een stijging van 10,7% ten
opzichte van 2007, de landelijk gemiddelde stijging over die periode is 7,1%.
Het landelijk gemiddelde is € 671,69, alleen in de gemeenten Blaricum en Reeuwijk
liggen de lasten ook boven de € 1000.

70

Zie raadsvoorstel Samenwerking Voorschoten-Wassenaar (en Leidschendam-Voorburg) 4 juni 2009,
behandeld in de raad van 6 juli 2009.

71

72

Bron: Overzicht van de belastingdruk 2009 gemeenten in Zuid-Holland; provincie Zuid-Holland.
In 2007: € 309 versus gemiddeld € 259, in 2008: € 314 versus gemiddeld € 258, in 2009: € 322,80 versus €
259, in 2010: € 325,80 versus € 260.

73

In 2007: € 443 versus gemiddeld € 365, in 2008: € 470 versus gemiddeld € 370, in 2009: € 503 versus €
377.
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Ook in regionaal perspectief blijken de gemeentelijke woonlasten in 2010 de hoogste, zie
tabel 5.5:
Gem. woonlasten
2010

Wassenaar

Oegstgeest

Voorschoten

Leiderdorp

LeidschendamVoorburg

Eenpersoonshh.

€ 850

€ 772

€ 668

€ 615

€ 546

Meerpersoonshh.

€ 1032

€ 810

€ 750

€ 783

€ 598

74

Tabel 5.5: woonlasten in regionaal perspectief 2010.

Op de zogenaamde profijtindex van Elsevier (een indicator voor de mate waarin de
75
e
burger ‘waar krijgt voor zijn geld ) staat de gemeente Wassenaar in 2010 op de 230
plaats.

5.2

Kwaliteit van regievoering

STURING OP ONDERWERPEN VIA REGIEVOERING76
We constateren over het algemeen dat de kwaliteit van regievoering nog kan worden
verbeterd. Veel punten zijn reeds besproken in de voorgaande hoofdstukken. In het
bijzonder wijzen wij op:
1
Bestuurlijke voorwaarden voor regievoering zijn op essentiële onderdelen nog niet
goed ingevuld.
– Er is niet één visiedocument voor de koers van de gemeente van waaruit het
bestuur en ambtelijke organisatie opereren.
– Er is onvoldoende sprake van een kwalitatief bemenste organisatie voor
regievoering, zwaardere projectleiders en beleidsmedewerkers op een hoog
schaalniveau.
– Regie wordt als middel onvoldoende ingezet voor het verbinden van interne en
externe kennis, kunde en capaciteit.
2 De focus van sturing heeft nog in onvoldoende mate een duidelijke aansluiting met
de speerpunten van beleid of maatschappelijke effecten.
3 Het rendement van sturing en regie verschilt van dossier tot dossier. De realisatie op
deze dossiers is afhankelijk van bijzondere inzet van de leden van het college.

74
75
76

Bron: Programmabegroting 2011-2014 Voorschoten.
Zie uitgave Elsevier De beste gemeenten 2008, 2009 en 2010.

Zie: Partners+Pröpper, Lokale regie uit macht of onmacht? Onderzoek naar de optimalisering van de
gemeentelijke regiefunctie, Den Haag: uitgave ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties, april 2004.

64

Bijlage 1: Onderzoeksmodel en -opzet
1

Definitie bestuurskracht

We definiëren bestuurskracht als volgt:
Het vermogen van het gemeentebestuur, of van de gemeenschap als geheel,
om de zelf en/ of extern gestelde opgaven ten aanzien van beleid en
dienstverlening (goed) uit te voeren.
Bestuurskracht valt af te meten aan twee punten:
1
De feitelijke resultaten die het gemeentebestuur realiseert in termen van
uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten van beleid en dienstverlening in
het licht van zelf gestelde en opgelegde opgaven;
2 De bestuurlijke processen – als middel om deze resultaten te bereiken: het beleid,
de dienstverlening zoals feitelijk geproduceerd en de bestuurlijke voorwaarden.
Beide zaken zijn nodig voor een goede inschatting van de bestuurskracht. Alleen kijken
naar bestuurlijke processen is onvoldoende: processen kunnen nog zo goed zijn, maar
uiteindelijk telt het resultaat. Alleen kijken naar resultaten in de samenleving heeft ook
zijn beperkingen. Het is namelijk in veel gevallen niet gemakkelijk een duidelijk en direct
verband te trekken tussen maatschappelijke effecten en bestuurlijke handelen (beleid en
dienstverlening) van het gemeentebestuur. Zo hangt het werkloosheidspercentage in de
gemeente van veel meer factoren af dan alleen gemeentelijk beleid, zoals algemene
economische conjunctuur en rijksbeleid.

2

Onderzoeksmodel

We hanteren voor het onderzoek onderstaand onderzoeksmodel.

Figuur I.1: onderzoeksmodel van Partners+Pröpper voor bestuurskrachtonderzoek.
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Toelichting op het onderzoeksmodel
OPGAVEN STAAN CENTRAAL
De opgaven zijn richtinggevend voor de bestuurskracht die de gemeente nodig heeft. Het gaat daarbij om
zelf gestelde opgaven en extern opgelegde opgaven. Een weerslag van de opgaven treffen we doorgaans
aan in het collegeprogramma of –akkoord en de programmabegroting.
RESULTATEN ZIJN MAATGEVEND
Opgaven en ambities zijn mooi. Het gaat uiteindelijk om het resultaat voor de inwoners van uw gemeente.
In welke mate presteert de gemeente in termen van uitvoeringsprestaties en maatschappelijke effecten?
Resultaten worden ook bepaald door de positie in de regio. Resultaten treffen we onder meer aan in de
jaarstukken, externe inspecties en (beleids)evaluaties en monitoren.
REGIE EN STURING VORMEN DE MOTOR
Resultaten komen niet vanzelf. De gemeente neemt regie op de opgaven en organiseert overzicht, zet
beleidslijnen uit, organiseert de benodigde interne en externe samenwerking en legt tot slot
verantwoording af over het geheel aan inzet en de bereikte resultaten. Door het voeren van regie en bieden
van sturing biedt het gemeentebestuur een meerwaarde bij het realiseren van resultaten.
VOORWAARDEN STIMULEREN OF BEPERKEN SUCCES
Sturen is één, maar de kwaliteit van de motor bepaalt met welke kracht, snelheid en comfort de gemeente
resultaten kan bereiken. Het komt bijvoorbeeld aan op politiek-bestuurlijk leiderschap: houdt de
gemeente alle ballen in de lucht of zet zij selectief in op bepaalde opgaven of prioriteiten? Staat het
politiek-bestuurlijk samenspel tussen de raad en het college in dienst van het bereiken van
maatschappelijke effecten, of richt zich dit op een slopende concurrentie en machtsposities? Organiseert
de gemeente de benodigde hulpbronnen om de opgaven adequaat op te pakken? We denken aan
financiële slagkracht, een kwalitatief toegeruste organisatie en passende samenwerking met burgers,
bedrijven, instellingen en andere overheden. Bestuurlijke voorwaarden zijn tevens een ‘schatter’ voor de
resultaten.

3

Keuze van verdiepingsdossiers

Naast een algemene typering van de bestuurskracht is met de gemeente een selectie
gemaakt van twee succesvolle en twee niet-succesvolle dossiers. Het gaat hierbij niet om
atypische gevallen, maar juist typische voorbeelden die illustratief zijn voor een grote of
beperkte bestuurskracht van de gemeente.
Door te kijken naar de bestuurskracht in concrete dossiers, krijgen onderzoeksresultaten
meer diepgang en zeggingskracht en is het beter mogelijk cruciale oorzaken op te
sporen die de bestuurskracht stimuleren of belemmeren en die anders onopgemerkt
dreigen te blijven.
Wat betreft de keuze van niet-succesvolle dossiers merken we nadrukkelijk op dat de
analyse van deze dossiers niet is bedoeld af te rekenen of individuele personen ter
verantwoording te roepen. Het gaat juist om dossiers die typerend zijn voor werkwijzen
en samenspel en die niet te herleiden zijn tot het functioneren van een individueel
persoon.

4

Tijdsafbakening

Het onderzoek richt zich op de periode 2006-heden, met vooruitblik naar de komende
jaren (2015).
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5

Dataverzameling

De bronnen zijn in aparte bijlagen opgenomen (schriftelijke stukken en respondenten)
en betreffen:
– (Groeps)interviews met raadsleden, burgemeester, wethouders, management,
medewerkers, buurtverenigingen, maatschappelijke organisaties,
vertegenwoordigers van samenwerkingsverbanden en bestuurders in de regio.
– Formulieren zelfanalyse respondenten (zie volgende hoofdstuk).
– Bestudering van schriftelijke stukken, externe publieke bronnen en literatuur.

6

Het gebruik van invul- en scoreformulieren voor zelfanalyse

In het onderzoek is onder andere gebruikgemaakt van data uit een zelfanalyse. Hiervoor
is aan respondenten gevraagd om de huidige algemene situatie van de gemeente, de
huidige situatie per opgave/ beleidsterrein en de toekomstige ambities per opgave/
beleidsterrein te beoordelen. Ook is voor ieder onderdeel een korte toelichting gevraagd.
Hiervoor zijn door de respondenten formulieren ingevuld, de onderstaande figuur
presenteert een voorbeeld van een formulier voor zelfanalyse van de algemene situatie.
Een dergelijk formulier is ook gebruikt voor de analyse per opgave/beleidsterrein.

De algemene situatie van de gemeente

++

+

+-

-

--

De huidige situatie ligt dicht bij de gewenste
situatie. Er zijn niet of nauwelijks problemen.
De problemen die zich voordoen zijn volledig
beheersbaar en hanteerbaar gemaakt en
leiden niet of nauwelijks tot ongewenste
situaties.
De huidige situatie is goed tot redelijk goed
maar kan nog verder verbeteren. De impact en
urgentie van de restproblematiek is beperkt.
De situatie is in grote lijnen voor burgers
aanvaardbaar, ze zijn tevreden of ze kunnen
er mee leven.
De huidige situatie is matig. Een deel van de
problematiek is beteugeld maar een belangrijk
deel nog niet. Deze problemen raken burgers
ook (en ze laten van zich horen).
De huidige situatie is onwenselijk. Er zijn grote
problemen die burgers diep raken. Slechts een
beperkt deel is beheersbaar gemaakt. Wel is
een oplossing in zicht wat betreft kennis en
steun.
De huidige situatie is zeer onwenselijk. Er zijn
grote, complexe en slepende problemen die
diep ingrijpen in de dagelijkse leefwereld van
burgers. Er is nog geen uitgekristalliseerd
beeld van mogelijke oplossingen (in termen
van kennis en steun).

Score

Noem 1 of meerdere
afwijkingen in
positieve en
negatieve zin bij uw
score

O

O

O

O

O
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Bijlage 2: Diverse benchmarkgegevens gemeente Wassenaar
Bron: Vereniging van Nederlandse Gemeenten/ KING – website www.watdoetjegemeente.nl.
Nr. = rangorde ten opzichte van andere gemeenten in Nederland.
Tabel: diverse prestatie-indicatoren voor Wassenaar.
Dienstverlening

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Voorschoten

2008

2006

Wassenaar
2008

2006

2008

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage

€

Nr.

€

Nr.

€

Nr.

€

Nr.

€

Nr.

€

Nr.

Uitgaven burgerzaken per inwoner

65

6

37

121

24

262

24

311

31

126

29

223

Burgeroordelen over bestuur (10-puntsscore)

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Oordeel inwoners over leefbaarheid in de buurt
Oordeel aandacht gemeente voor verbeteren leefbaar- en
veiligheid
Oordeel informatie over aanpak leefbaarheid en
veiligheid
Oordeel burger betrekken buurt bij aanpak soc. veiligheid

Score

Voorschoten

2009
Nr.

2006

Score

Nr.

7,5

Score

Wassenaar
2009

Nr.

2006
Score
Nr.

2009
Score
Nr.

Score

Nr.

25

7,5

25

7,5

25

6,6

22

6,5

32

6,5

32

6,1

30

5,8

65

6,2

23

5,8

48

5,6

67

5,9

34

7

2

6,6

44

6,4
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Oordeel bereikbaarheid voor meldingen en klacht over
onveiligheid en overlast
Oordeel reactie gemeente op meldingen en klachten
Oordeel gemeente doet wat ze zegt bij verbetering
leefbaarheid en veiligheid
Oordeel burger over invloed als kiezer
Oordeel burger over vertegenwoordiging door
gemeenteraad
Oordeel vertrouwen burgers in B&W

6,1

30

6

46

6

46

5,9

25

5,6

73

5,7

54

5,7

33

5,7

33

5,5

71

5,6

17

5,5

28

5,4

55

6,5

19

6,2

56

6

79

Oordeel burgers waarmaken beloften B&W

5,7

38

5,6

53

5,6

53
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Burgeroordelen over bestuur (10-puntsscore)

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Oordeel burgers over goed gemeentebestuur

Score

Voorschoten

2009
Nr.

2006

Score

Nr.

Score

Wassenaar
2009

Nr.

Score

Nr.

2006
Score
Nr.

2009
Score
Nr.

6,6

6

6

67

6,1

57

Oordeel burgers duidelijkheid informatie

7,2

13

7,2

13

7,3

6

Oordeel burgers toegankelijkheid informatie

7,4

29

7,2

8

7,3

14

Oordeel burgers gemeentelijke informatie via kranten

7,5

9

7,3

47

7,6

5

Oordeel burgers informatie website

7,5

3

7,1

24

7,2

13

Oordeel betrekken burger bij totstandkoming plannen

5,8

30

5,6

57

5,7

43

Oordeel betrekken burger bij uitvoering plannen

5,6

37

5,4

67

5,6

37

Oordeel interesse gemeente in mening burgers
Oordeel burgers hebben voldoende invloed op wat
gemeente doet
Oordeel voldoende inspraakmogelijkheden plannen
Oordeel burger verhouding gemeentelijke belastingen en
voorzieningenniveau
Oordeel bezoeker over openingstijden

6,4

22

6,2

46

6,1

56

5,3

27

5,1

58

5,2

45

6

33

5,9

48

6,1

24

6,4

3

6,1

15

6

31

7,5

29

5,8

118

6,8

91

Oordeel bezoeker bereikbaarheid

7,9

45

6,5

116

7,8

58

Oordeel bezoeker parkeergelegenheid

6,3

95

5,9

113

6,5

83

Oordeel bezoeker overzichtelijkheid

7,8

44

7

113

7,4

98

Oordeel bezoeker bewegwijzering

7,7

24

7,3

90

7,2

100

Oordeel bezoeker wachtruimte

7,8

30

7,4

90

7,5

81

Oordeel bezoeker over wachttijd

8

64

7,8

83

8,1

43

Oordeel bezoeker vriendelijkheid

8,2

87

8,6

21

8,4

47

Oordeel bezoeker deskundigheid

8

86

8,4

26

8,1

70

Oordeel bezoeker verzorgdheid medewerker

8,1

73

8,3

40

8,2

52

Oordeel bezoeker over inleving medewerker

8,1

39

8

56

7,9

79

Oordeel bezoeker duidelijkheid informatie

8,1

69

8,2

45

8

88

8

44

8

44

7,7

96

Oordeel bezoeker privacy

7,5

30

6,9

92

7

80

Oordeel bezoeker over prijs

6,6

5

5,5

111

5,9

88

Oordeel bezoeker doorlooptijd
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Burgeroordelen over bestuur (10-puntsscore)

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Rapportcijfer baliedienstverlening

Score

2009
Nr.

Nr.

7,9

8

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006
Score

2006

Score

Burgeroordelen over omgeving (10-puntsscore)
Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Oordeel burger winkels in buurt

Voorschoten
Score

Oordeel burger onderhoud wijk
Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

Nr.

Score

Nr.

7,2

109

2006
Score
Nr.

2006

Score

Nr.

8,2
7,2
7

Score

56

Wassenaar
2009

Nr.

2009
Score
Nr.
7,6

Voorschoten

2009
Nr.

Wassenaar
2009

2006
Score
Nr.

2009
Score
Nr.

Score

Nr.

7

8

24

7,9

36

1

6,8

28

6,5

74

6

6,3

80

6,6

41

Oordeel burger groenvoorzieningen

7,4

2

6,8

39

6,9

27

Oordeel burger straatverlichting

7,6

13

7,5

31

7,7

6

Oordeel burger speelmogelijkheden

7

10

6,8

26

6,6

48

Oordeel burger voorzieningen voor jongeren

5,2

24

5,2

24

5,2

24

Oordeel burger directe woonomgeving

7,6

26

7,6

26

7,7

9

Oordeel burger winkels in gemeente

8,1

8

7,7

34

8

13

Kenmerken wonen/volkshuisvesting

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Aantal won. [woningen]
Aantal nieuwgebouwde won. [woningen]

Voorschoten

2009

2006

Wassenaar
2009

Nr.

Score

Nr.

2006
Score
Nr.

9.974

196

10.133

200

11.774

160

11.999

163

18

360

341

54

98

186

94

209

308

2

363

34

14

8

212

8

220

4

272

2

343

30

9

7

167

6

200

1

231

0

255

4

117

1

195

2

179

Score

Nr.

Score

Nr.

Score

35.196

39

180

99

35.402

39

182

124

5

290

5

2

343

2009
Score
Nr.

Aantal nieuwgebouwde won. per 1.000 won. [woningen]
Aantal nieuwgebouwde koopwoningen per 1.000 won.
[woningen]
Aantal nieuwgebouwde huurwoningen per 1.000 won.
[woningen]
Aantal nieuwgebouwde egw. per 1.000 won. [woningen]

3

117

0

403

3

300

2

330

23

19

6

202

2

337

Aantal nieuwgebouwde mgw. per 1.000 won. [woningen]

5

67

2

181

0

219

11

31

3

111

6

85

35.196

39

35.402

39

9.974

196

10.133

200

11.774

160

11.999

163

180

99

182

124

18

360

341

54

98

186

94

209

Aantal won. [woningen]
Aantal nieuwgebouwde won. [woningen]

70

Burgeroordelen over bereikbaarheid (10-puntsscore)

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Oordeel burger openbaar vervoer in wijk

Score

Voorschoten

2009
Nr.

Score

2006
Nr.

Score

Wassenaar
2009

Nr.

Score

Nr.

2006
Score
Nr.

2009
Score
Nr.

7,8

4

7,9

2

6,9

46

Oordeel burger parkeermogelijkheden in buurt

6,9

20

6,8

26

7,1

6

Oordeel burger verkeersveiligheid buurt

6,7

8

6,3

60

6,3

60

Oordeel burger bereikbaarheid buurt met auto

7,9

24

7,7

71

7,6

88

Oordeel burger wegen, paden en pleintjes

7

6

6,3

79

6,6

40

Oordeel burger onderhoud wegen en fietspaden

6,8

54

6,2

99

7

24

Oordeel burger parkeermogelijkheden in gemeente

7,1

12

6,5

55

7,1

12

Oordeel burger openbaar vervoer in gemeente

7,5

2

7,6

1

6,7

52

Oordeel burger verkeersveiligheid gemeente

6,9

8

6,6

37

6,6

37

Oordeel bezoeker bereikbaarheid

7,9

45

6,5

115

7,8

58

Oordeel bezoeker parkeergelegenheid

6,3

95

5,9

112

6,5
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Wmo-voorzieningen

Leidschendam-Voorburg

Variabelen

2006

Uitgaven = €; Aantal = getal; % = percentage
Aantal rolstoelen per 1.000 inwoners [per 1000]
Aantal collectieve vervoervoorzieningen per 1.000
inwoners [getal]
Aantal individuele vervoervoorzieningen per 1.000
inwoners [getal]
Aantal woonvoorzieningen per 1.000 inwoners [getal]

Score

Aantal Wmo-cliënten per 1.000 inwoners [getal]
% toegankelijke won. [%]

11,7

Voorschoten

2009
Nr.

Score

2006
Nr.

Score

Nr.

Score

-

12,9

0

19

-

13

4

11

29

28

-

18,5

Wassenaar
2009
Nr.

2006
Score
Nr.

2009
Score
Nr.

7
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Bijlage 3: Wettelijke taken gemeente
Algemene en bestuurlijke zaken
– Wet GBA, Besluit GBA en Regeling GBA
– Wet bescherming Persoonsgegevens
– Paspoortwet, Paspoort Uitvoeringsregeling Nederland
– Wet op de Identificatieplicht
– Wegenverkeerswet en Reglement Rijbewijzen
– Wet Justitiële Documentatie
– Rijkswet op het Nederlanderschap
– Wet Lijkbezorging
– Gemeentewet
– Vreemdelingenwet
Openbare orde en veiligheid
- Brandweerwet
- Wet Rampen en Zware Ongevallen
- Woningwet
- Privaatrechtelijke aansprakelijkheid, boek 6 BW
- Wet milieubeheer
- Wet geluidhinder
- Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen
Wegen, verkeer en vervoer
– Wegenwet
– Wegenverkeerswet 1994
– Reglement Verkeerstekens en Verkeersregels 1990
– Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)
Onderwijs
– Wet Educatie en Beroepsonderwijs
– Wet op het Primair Onderwijs
– Wet op de Expertise Centra
– Wet op het voortgezet onderwijs
– Leerplichtwet
– Regionale Meld- en Coördinatiefunctie -wet
– Wet regionale expertise centra
Cultuur
– Bibliotheekwet
– Archiefwet
– Monumentenwet
Recreatie en toerisme
– Flora- en Faunawet
Werk en inkomen
– Wet werk en bijstand (Wwb)
– Wet inschakeling Werkzoekenden
– Wet sociale werkvoorziening (Wsw)
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Besluit bijstandsverleningen zelfstandigen (Bbz)
Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werklozen
(IOAW)
– Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte en gewezen
zelfstandigen (IOAZ)
– Wet Werk en Inkomen kunstenaars (WWIK)
– Wet schuldsanering natuurlijke personen
Zorg en welzijn
– Wet Inburgering
– Wet maatschappelijke ondersteuning
– Wet collectieve preventieve Volksgezondheid
– Wet op de Jeugdzorg
– Wet Kinderopvang 2005
– Welzijnswet 1994
Volksgezondheid
– Wet milieubeheer
– Wet gemeentelijke watertaken
– Wet milieubeheer
– Wet bodembescherming en bouwstoffenbesluit
– Wet gemeentelijke watertaken
– Wet luchtkwaliteit
– Europese Kaderrichtlijn Water
– Europose Grondwaterrichtlijn
Ruimtelijk beleid en volkshuisvesting:
– Huisvestingswet
– Monumentenwet
– Woningwet en Bouwbesluit
– Besluit Woninggebonden Subsidies en Besluit Locatiegebonden Subsidies
– Nieuwe wet op de ruimtelijke ordening
Financiële kaders
– Wet waarde onroerend zaakbelasting (WOZ)
–
–
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Bijlage 4: Overzicht afwijkingen opgaven
Bereikte opgaven gemeente Wassenaar
Coalitieakkoord 2006-2010 (12 april 2006)
Het coalitieakkoord laat een aantal nieuwe opgaven, naast lopend beleid/ bestaande opgaven zien, zoals:
1 Algemeen:


Meer open en naar buitengerichte opstelling van de ambtelijke staf.


Eén gemeentelijk loket voor burgers, instellingen en bedrijven.
In
ontwikkeling

Ontmanteling en ontwikkeling Vliegkamp Valkenburg.


Bouw nieuw zwembad.


Vernieuwbouw Rijnlands Lyceum.


Belastingverhoging alleen met inflatiecorrectie.

2 Bestuur:

Versterking positie burgers in besluitvormingsproces, burgers tijdig geïnformeerd en
burgers worden gehoord.
Organisatorische en technologische verbeteringen ten nutte van de dienstverlening.
Opschonen en schrappen (verouderde) regels/ regelingen.
Gemeentelijke belastingen, rechten en heffingen inzichtelijk maken/ vereenvoudigen.
Stimuleren eigen initiatief in de wijken en met verenigingen en bijdragen aan het tot
een goed einde brengen van initiatieven.

Inrichten periodiek overleg met alle wijk- en buurtverenigingen; per wijk-, sociale,
culturele en sportvereniging, instelling en bedrijf één ambtelijke contactpersoon (met
bevoegdheid).

De gemeente Wassenaar versterkt positie binnen stadsgewest Haaglanden en
versterkt overeenkomsten zoals Pact van Duivenvoorde, samenwerking
Leidschendam-Voorburg en gemeenschappelijke regelingen.

Versterken werk wijkagenten en toezichthouders; sociale veiligheid en wijkgerichte
aanpak.
3 Sociaal Beleid, cultuur en sport:

Extra ondersteuning kwetsbare groepen.

Verbeteren afstemming wonen-zorg-welzijn in samenwerking met zorginstellingen en
woningbouwcorporaties. Versterking samenwerking ook met welzijnsorganisaties.

Stimuleren (en waarderen) werk van Sociaal Contact Wassenaar.

Steunen vrijwilligerswerk waar mogelijk via onder andere Vrijwilligerscentrale.

Zorgvuldige invoering Wmo i.o.m. doelgroepen en werkgroep burgerparticipatie.

Blijvende (financiële) ondersteuning een-loket functie bij SWOW. Voortzetting
overleg met Federatie van Wassenaarse Ouderenorganisaties.

Levensloopbestendig bouwen nieuw te bouwen/ maken te verbouwen woningen.

Intensieve begeleiding mensen met uitkering naar werk. In voorkomende gevallen
verplichting tot maatschappelijke inzet.

Meer jongerenbetrokkenheid in de politiek, intensivering jongerendebat.

Meewerken aan ontwikkeling kinderopvang.

Bevorderen recreatieve (openbare ruimte-) voorzieningen voor jongeren (locatie
jongerenwerk, sportfaciliteiten).

Beleidsmatige ruimte voor vernieuwing gezondheidscentrum.

Aanrijtijden ambulance binnen de norm.

Aanmoedigen initiatieven kunsteducatie, toegankelijk/ betaalbaar voor alle inwoners.

Ondersteunen oprichting Stichting culturele activiteiten.

Versterking samenwerking Cultureel Overleg Wassenaar.

Versnelde uitvoering breedtesportbeleid.

Sportpas voor dertien jarigen.

Verhuur accommodaties kostendekkend.

Herziening subsidiebeleid, omvang subsidies behouden.







Deels
(1)

Deels







 (Wmo)




















4 Onderwijs:
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Bereikte opgaven gemeente Wassenaar
Coalitieakkoord 2006-2010 (12 april 2006)
Het coalitieakkoord laat een aantal nieuwe opgaven, naast lopend beleid/ bestaande opgaven zien, zoals:


Voortzetting onderwijsbeleid, benadrukken betekenis Scholencollectief en –
adviesdienst. Stimuleren nieuwe –ook buitenschoolse - activiteiten.


In stand houden openbaar onderwijs noord en zuid.


Verzelfstandiging openbaar onderwijs.


Aanvullende activiteiten om ontwikkeling van leerlingen extra te stimuleren.

5 Natuur en Milieu:





Versterking ecologische verbinding duingebied-groene hart.
Behoud en versterking van het groen, aandacht voor de minder groene wijken.
Stimuleren natuureducatie.
Versterking en systematische aandacht aan milieu.

Meewerken aan gebruik duurzame energie.
6 Ruimtelijke inrichting:

Behoud groene en dorpse karakter; behoud groene buffers (noord en zuid) en geen
bouw buiten rode contouren.

Ontwikkelen visie groene gebied rondom Duindigt.

Stimuleren particuliere plannen voor groenontwikkeling.

Natuurgebieden open voor recreanten.

Behoud en versterking van het Wassenaarse karakter, Wassenaarse Slag en strand.

Geen bebouwing Wassenaars deel Vliegkamp Valkenburg.

Vereenvoudiging en efficiëntere vergunningaanvraag.

Onderzoek bouwvergunning volgens Boekels model.

Opstellen Welstandsbeleid en experiment afschaffing toetsing door
Welstandscommissie.

Versnelde uitvoering Streefbeeld accommodatiebeleid.

350 woningen tot 2010, waarvan 30% sociale huur.

Vergroten verkeersveiligheid/ leefbaarheid, terugdringen sluipverkeer.

Ontwikkelen beleid voor vrachtverkeer

Aandacht hebben voor fietsverkeer.

Stimuleren lange termijnvisie op verkeer en vervoer.

Weren zuidvariant van oost-westverbinding.














half 
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7 Economie








Intensiveren economisch beleid, stimuleren/ ondersteunen economische activiteiten.
Onderzoeken wenselijkheid bedrijfsverzamelgebouw.
Uitwerken visie Havenkanaal.
Omvormen mobilisatieterrein aan de Maaldrift tot bedrijventerrein.
Grootschalige/ overlastgevende bedrijfsactiviteiten buiten het centrum houden/
brengen.
Stimuleren startende (met name jonge) ondernemers (innovatieve en
dienstverlenende bedrijven).
Intensiveren structureel overleg met Economisch Overleg Wassenaar.
Aantrekkelijkheid winkelgebieden verbeteren/ in stand houden.


8 Internationale samenwerking

Stimuleren internationale contacten.
9 Financiën
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Geen woonlastenverzwaring, alleen inflatiecorrectie en externe kosten.
Investeren in onder andere informatietechnologie.
Afhandeling bezwaarschriften WOZ binnen wettelijke termijn.
Geen verhogingen investeringsvolume (behalve reorganisatie).
Meer realistisch ramen van ramingen, inkomsten en bezuinigingen.
Inrichten van begroting en verslaglegging zodanig dat relatie plannen en

(4)





half 











(5)

Zie tabel Tienpuntenplan.
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Bereikte opgaven gemeente Wassenaar
Coalitieakkoord 2006-2010 (12 april 2006)
Het coalitieakkoord laat een aantal nieuwe opgaven, naast lopend beleid/ bestaande opgaven zien, zoals:
realiseringen helder is.
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doorpakken, 23 januari 2006.
Gemeente Wassenaar, Productenrekening 2008, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Productenrekening 2008 bijlagen, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Productenrekening 2009, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Productenrekening 2009 bijlagen, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Programmarekening 2006, 3 april 2007.
Gemeente Wassenaar, Programmarekening 2007, 8 april 2008.
Gemeente Wassenaar, Programmarekening 2008, 8 juni 2009.
Gemeente Wassenaar, Programmarekening 2009, 30 maart
2010.
Gemeente Wassenaar, Raadsmededeling 29, Evaluatie Wmo
2009, 24 augustus 2010.
Gemeente Wassenaar, Raadsmededeling 42, Evaluatie Wmo
2008, 7 juli 2009.
Gemeente Wassenaar, Aanbiedingsformulier adviesnota, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Format raadsvoorstel, datum onbekend.
SGBO, gemeente Wassenaar, Tevredenheid cliënten over Wmo
2008, datum onbekend.
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest, Bestuurlijke reactie conceptrapport onderzoek Wmo, 10
september 2010.
Gemeente Wassenaar, Inspraakverordening gemeente Wassenaar,
16 oktober 2006.
Research voor beleid, De Wmo in Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest, Deel A, 3 september 2010.
Research voor beleid, De Wmo in Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest, Deel B, 3 september 2010.
Gemeente Wassenaar, inspraakverslag 3 assen, 9 juli 2010 (deel
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2 van 2).
Gemeente Wassenaar, Reconstructie Van Oldenbarneveltweg en
Van Zuylen Van Nijeveltstraat, datum onbekend.
Gemeente Wassenaar, Raadsvoorstel reconstructie 3 assen, 14
september 2009.
Gemeente Wassenaar, Reconstructie Van Oldenbarneveltweg en
Van Zuylen Van Nijeveltstraat, mei 2010.
Gemeente Wassenaar, Carrousel, 28 september 2009.
Gemeente Wassenaar, Bewonersbrief project 3 assen:
werkzaamheden Van Zuylen van Nijeveldtstraat, 8 september
2010.
Gemeente Wassenaar, Bewonersbrief Start fase 1 project Drie
Assen: werkzaamheden Lange Kerkdam, 12 november 2009.
Gemeente Wassenaar, Aanpak ‘3 assen’ plantoelichting en
randvoorwaarden, datum onbekend.
Gemeente Wassenaar, Inspraakverslag 3-assen, 9 juli 2010 (deel 1
van 2).
Deloitte Touche Tohmatsu, Exploitatiescan gemeente Wassenaar
concept, 19 juli 2010.
Gemeente Wassenaar, Agenda klankbordgroep
bestuurskrachtmeting, 5 november 2010.
Gemeente Wassenaar, Formatie 2010, datum onbekend
Gemeente Wassenaar, Overzicht invulling vacatures, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Overzicht verschuivende taken, datum
onbekend.
Gemeente Wassenaar, Programmabegroting 2011, 5 oktober
2010.
Gemeente Wassenaar, Memo vervolg Kracht & Kwaliteit, 24
februari 2010.
Gemeente Wassenaar, Kracht en Kwaliteit, bestuurlijke kaders
gezamenlijke afdeling bedrijfsvoering, 20 januari 2010.
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest en Research voor Beleid, Meer zicht, beter gericht,
Onderzoek naar beleid en uitvoering Wmo in Wassenaar, Voorschoten
en Oegstgeest, 12 november 2010.
Rekenkamercommissie Wassenaar, Voorschoten en
Oegstgeest en Research voor Beleid, Meer zicht, beter gericht,
Deel B van het Onderzoek naar beleid en uitvoering Wmo in
Wassenaar, Voorschoten en Oegstgeest, 3 september 2010.
Gemeente Voorschoten en gemeente Wassenaar,
Raadsvoorstel samenwerking Voorschoten-Wassenaar (en
Leidschendam-Voorburg), 4 juni 2009.
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Bijlage 6: Lijst van respondenten
Partners+Pröpper sprak voor dit onderzoek met de volgende personen:
Geïnterviewde
Mw. H. Stradmeijer
F. van der Burg
Mw. W. Atsma
J. van Eijsden
J. Hoekema
Mw. P. Vogel
Mw. W. Atsma
A. Cremers

Functie
Griffier
Controller
Gemeentesecretaris
Oud-gemeentesecretaris a.i.
Burgemeester
Programmamanager
Samenwerking WassenaarVoorschoten
Gemeentesecretaris, lid MT

S. Fokkema

A. Oostermeijer

Afdelingshoofd. lid MT

O. Stolp
T. Turk
W. van Tuyl
H. van der Sluijs

Burgemeester

A. Claassen
J.P. Becker
Mw. D. den Hartog
B. Boon
Mw. L. Schaefer
M. Stolk
H. de Vries

Raadslid

Mw. E.M.A. Fischerde Bruyn

Coördinator Pact van
Duivenvoorde

P. van de Locht

J. Wienen
S. Staatsen
Mw. D. Dekker-

Oud portefeuillehouder:
Sociale Zaken, Onderwijs,
Volksgezondheid, Millennium,
Jongeren- en Ouderenbeleid.
Burgemeester
Burgemeester
Portefeuillehouder Verkeer &

Organisatie(onderdeel)/
fractie
Griffie

Datum
(2010)
12 okt.
14 okt.
(1)

14 okt.

18 okt.
28 okt.

Afdeling Beleid
Afdeling Ingenieursbureau en team
Uitvoering
Afdeling Communicatie
en kabinet
Afdeling Toezicht en
Handhaving
Afdeling Bedrijfsbureau
Afdeling Financiën
Gemeente
Leidschendam-Voorburg
Fractie GroenLinks
Fractie VVD
Fractie CDA
Fractie WWW
Fractie VVD
Fractie CDA
Fractie WWW
Ingehuurd door de
gemeenten Wassenaar,
Voorschoten en
Leidschendam-Voorburg

College van B&W tot
maart 2010

Gemeente Katwijk
Gemeente Voorschoten
College van B&W

(1)

3 nov.

5 nov.

(1)

10 nov.

11 nov.

12 nov.

15 nov.
18 nov.
(1)
22 nov.
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Geïnterviewde
Mulder

M. van Dijk

H. de Greef

F. Sanders

Functie

Voorzitter

S. Ruijgrok

Voorzitter

R. Cleton

Voorzitter

W. Westgeest
C. v.d. Lee
E. Binnendijk
A. Looijestijn
R. Karamat-Ali

Secretaris

Buurtvereniging
Kerkehout en Omgeving
Buurtvereniging
Dorpskern en Duinrell
Buurtvereniging
Zuidwest Wassenaar/
Binnen Klingen
Groot van Polanen

24 nov.

(1)

25 nov.

(1)

Federatie Wassenaarse
Ouderenorganisaties
Economisch Overleg
Wassenaar
SWOW/ Lokaal Loket
VVHW
Wassenaarse Sport
Contact
Vrijwilligerscentrale
Wassenaar
SJW

N. Lausberg
H. Goulooze
J. Boer
B. v. Amerongen

A.Zopfi

Datum
(2010)

Vervoer, Volkshuisvesting,
Groen, Sport, Vrijwilligersbeleid
en Subsidiebeleid
Portefeuillehouder o.a.
Financiën en Sociale Zaken
Portefeuillehouder o.a.
Ruimtelijk beleid en projecten,
grote projecten
Portefeuillehouder o.a.
Economische Zaken, Onderwijs
en Milieu

W. Veerkamp

N. Alkemade

Organisatie(onderdeel)/
fractie

Oud portefeuillehouder:
RO/ Openbare Ruimte,
Volkshuisvesting, Verkeer,
Sport, Vrijwilligers- en
Ouderenbeleid
Directeur/ bestuurder

College van B&W tot
maart 2010

2 dec.

Wassenaarsche Bouw
Stichting

3 dec.
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Bijlage 7: Samenstelling klankbordgroep
KLANKBORDGROEP
De leden op alfabetische volgorde:
Naam
drs. J. Th. Hoekema
mr. A.M. Sanders
drs. W.A. Atsma
dr. E.C.M. Ooms
ing. J.H. de Vries
M.A. van der Velde-de Leeuw
mr. P. van de Locht
drs. H.G. Stradmeijer

Functie
Burgemeester
Wethouder
Gemeentesecretaris
Raadslid VVD
Fractievoorzitter WWW
Raadslid D66
Fractievoorzitter PvdA
Griffier

AMBTELIJKE ONDERSTEUNING
N.C.J. Keltjens

Ambtelijke ondersteuning en coördinatie
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