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Voornemens inzake bestuurskracht (-onderzoek) bij de 56 Zuid-Hollandse gemeenten die 
zo’n onderzoek één of meerdere keren hebben gedaan (dus exclusief de zgn. Witte 
Vlekken) 
 
Gemeente  
 

Geraadpleegde 
bronnen 

Voornemens t.a.v. bestuurskracht (onderzoek)  

A 
 

  

Albrandswaard Coalitiedocument 2010-
2014  “Samen keuzes 
maken”; 
Collegeprogramma 2010-
2014 “Met elkaar komt het 
voor elkaar” 
Programmabegroting 2011 

In Programma F Middelen en Economie  van het collegeprogramma komen diverse 
sturingsinstrumenten aan de orde, waaronder een nieuw bestuurskrachtonderzoek. In 
2013 wil het college dit voor de tweede keer houden. Hierbij wordt onderzocht of burgers 
daadwerkelijk verbeteringen zien ten opzichte van de laatst gehouden 
bestuurskrachtmeting. Hier komen ook ander instrumenten aan bod om erachter te komen 
of de gemeente in staat is te doen wat zij moet doen.. 
Ook in de programmabegroting komt bestuurskrachtonderzoek aan de orde. Een 
speerpunt is bestuurskracht versterken door samenwerking in de regio. In 2011 wordt een 
plan van aanpak opgesteld waar wordt aangegeven hoe de aanbevelingen uit de laatste 
bestuurskrachtmeting worden geïmplementeerd.  

C 
 

  

Capelle aan den 
IJssel 

Coalitieakkoord “Uw 
Capelle = Ons Capelle 
Open, betrokken, reëel & 
creatief “ 
Collegeprogramma 
“Zonder meer” 

Net als in het coalitieakkoord komt het thema bestuurskracht (onderzoek) komt niet aan 
de orde in het collegewerkprogramma. Er wordt nergens gerefereerd aan het nut dat het 
onderzoek in 2009 heeft opgeleverd.  
“Kwaliteit” wordt enkele keren genoemd: In een tijd van financiële krapte wil het college 
“alles uit de kast halen om de kwaliteit te behouden en op sommige punten zelfs een 
verbeterslag voor elkaar te krijgen.”  

K 
 

  

Krimpen aan den Coalitieakkoord “Naar een Het coalitieakkoord is o.a. gebaseerd op de uitkomst van de recente 
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Gemeente  
 

Geraadpleegde 
bronnen 

Voornemens t.a.v. bestuurskracht (onderzoek)  

IJssel nieuw evenwicht”.  
Collegeprogramma 2010-
2014 “Naar een nieuw 
evenwicht” 

bestuurskrachtmeting- nieuwe-stijl. De coalitie heeft zich rekenschap gegeven van de 
conclusies en aanbevelingen van dit onderzoek. De coalitie wil een vergelijkbaar 
onderzoek naar de rol en betekenis van de gemeente in de Krimpense samenleving in de 
tweede helft van deze bestuursperiode uitvoeren.  
In het collegeprogramma staat dat B&W met genoegen op het proces van het 
bestuurskrachtonderzoek terug kijken. In de tweede helft van deze collegeperiode willen 
wij een vergelijkbaar onderzoek laten uitvoeren. In 2013 is er geld voor uitgetrokken. Ook 
willen B&W – m.i.v. dit jaar – iedere twee jaar deelnemen aan de benchmark ‘Waar staat 
je gemeente?’. De uitkomsten (in de vorm van indicatoren) worden betrokken bij hun 
beleidsverantwoording. 

Ridderkerk Coalitieakkoord 2010-2014 
“Dienstbaar in vertrouwen” 
Kadernota 2011 
Programmabegroting 
2010-2014 

In het coalitieakkoord komt het begrip bestuurskracht niet aan de orde. Het college zal 
betrouwbaar, zorgvuldig en transparant werken. 
In de kadernota wordt gerefereerd aan de bestuurskrachtmeting van 2009. Alle rapporten 
staan op de website van de gemeente. Het is de intentie van het college om met het 
aanbieden van de begroting 2011 tevens een uitvoeringsprogramma te presenteren als 
uitwerking van onder andere het coalitieakkoord en de bestuurskrachtmeting. Hiermee 
wordt praktisch invulling gegeven aan de aanbevelingen vanuit de bestuurskrachtmeting. 
In de programmabegroting 2011 is bestuurskracht een van de thema’s die aan de orde 
komen in programma 2”De burger als kiezer”. In een aparte paragraaf (blz. 33) wordt 
vermeld dat in 2011 wordt gemonitord hoe het met de aanpak en uitvoering van conclusie 
en aanbevelingen is gesteld. Hier wordt ook een korte beschouwing over het begrip 
bestuurskracht gegeven en het feit dat er verschillende definities worden gebruikt. 
Ridderkerk heeft voor de brede definitie gekozen, waarbij de gemeente er ook is om 
partijen te verbinden, zodat de zelfredzaamheid van de lokale gemeenschap sterker wordt 
en waarin een gemeente zich soms terug trekt en zaken aan anderen overlaat. Voor 2011 
is € 25.400 incidenteel uitgetrokken; in het jaar 2013 €  49.800. Elders wordt ingegaan op 
de zgn. participatieparadox die door de gehouden bestuurskrachtmeting is aangetoond. 

 
G.J.Jansen/ 8 november 2010 


