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Verslag overleg 8 september 1 jaar na bestuurskrachtonderzoek 
 
Aanwezig: Frans van der Meij (Capelle aan den IJssel), Erwin Weterings (Albrandswaard), 
Ria Alblas (Ridderkerk), Arjan Bosker (Krimpen aan den IJssel), Linze Schaap (Universiteit 
van Tilburg), Leon van den Dool (Universiteit van Tilburg en PwC) 
 
Rondje langs de gemeenten, één jaar na het bestuurskrachtonderzoek 
 
Capelle aan den IJssel 
Een groepje uit de Raad heeft samen met de burgemeester een kleine werkgroep gevormd. 
Deze werkgroep heeft concrete aanbevelingen gedaan die in een brief in een aantal punten 
zijn vastgelegd. Voor het vervolg heeft het niet geholpen dat er ambtelijk en bestuurlijk veel 
wisselingen zijn geweest. Het bestuurskrachtonderzoek is ook niet bij iedereen even goed 
gevallen. Een les is dat er vanaf het begin twijfel was aan nut en noodzaak. Bij de start van 
het onderzoek zou de vraag explicieter aan de orde kunnen zijn of men echt wil leren van het 
onderzoek.  
Toch wordt er wel gewerkt aan de aanbevelingen. Zo loopt er een discussie over de 
toekomstvisie en de mogelijke verdere uitwerking daarvan. 
 
Albrandswaard 
Direct na de presentatie is het eerst stil geweest, de uitvoering is niet direct opgepakt. Bij de 
verkiezingen heeft de lokale partij flink gewonnen. Inmiddels zijn een aantal zaken opgepakt. 
Zo wordt er bewuster eerst gevraagd en dan pas uitgevoerd. Er wordt een traject gestart voor 
de toekomstvisie. De samenwerking in BAR-verband loopt goed, maar gaat Albrandswaard 
soms wat te langzaam. Verder speelt de “mean and lean” organisatie soms parten. 
 
Ridderkerk 
Na de grote winst voor leefbaar Ridderkerk was men bang dat de eiland-gedachte in 
Ridderkerk juist sterker zou worden. Het bestuurskrachtonderzoek wees daar (in andere 
termen) ook al naar. Het College bestaat nu uit 3 wethouders van leefbaar Ridderkerk en 1 
SGP-wethouder. Toch verandert het bestuur nu snel en is de blik sterk naar buiten gericht. Er 
is mede naar aanleiding van het bestuurskrachtonderzoek een nieuwe participatienota 
uitgekomen. Ridderkerk is van plan in 2013 opnieuw een bestuurskrachtonderzoek te laten 
uitvoeren. 
 
Krimpen aan den IJssel 
Het College van Krimpen aan den IJssel heeft aangegeven dat er in 2013 opnieuw een 
bestuurskrachtonderzoek gedaan zou moeten worden. Daarnaast doet Krimpen iedere twee 
jaar mee aan de staat van de gemeente. De specifieke conclusies en aanbevelingen zijn in 
Krimpen niet expliciet opgepakt. De regionale samenwerking aan de oostkant van Rotterdam 
heeft wel meer nadrukkelijk de aandacht. 
 
 
Conclusie en afspraak 
De aanwezigen bespreken de mogelijkheden om elkaar scherp te houden op de resultaten en 
aanbevelingen van het onderzoek. Verschillende mogelijkheden passeren de revue, inclusief 
een kleine vervolgvisitatie. Men is het er uiteindelijk over eens dat het goed zou zijn een stand 
van zaken op te stellen naar aanleiding van de aanbevelingen. Deze notitie zou vervolgens 
tijdens een bijeenkomst met een kleine delegatie van de vier gemeenten met elkaar 
uitgewisseld kunnen worden. Daarnaast zou ook gesproken kunnen worden over actuele 
ontwikkelingen in de regio.  
Afgesproken wordt dit voorstel intern te bespreken en de uitkomsten daarvan met elkaar uit te 
wisselen. 
 


