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Onderwerp: bestuurskrachtmeting nieuwe stijl 
 
1. Voorstel 

a. Deel te nemen aan een bestuurskrachtmeting nieuwe stijl, zoals voorgesteld door de 
gemeente Krimpen aan den IJssel. 

b. Een vertegenwoordiging van de raad in de diverse onderzoeksfases te laten deelnemen 
aan de bestuurskrachtmeting. 

c. Voor de bestuurskrachtmeting een bedrag beschikbaar te stellen van €  49.500,--. De 
financiële gevolgen komen ten laste van de post Onvoorzien en zullen worden verwerkt in 
de eerstkomende monitor. 

 
2. Aanleiding 
In onze brief over het discussiedocument “Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan” van 
de provincie Zuid-Holland hebben wij u tevens op de hoogte gesteld van ons voornemen om een 
bestuurskrachtmeting nieuwe stijl uit te (laten) voeren. Door de gemeente Krimpen aan den IJssel 
zijn de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Zwijndrecht en Capelle aan den 
IJssel in september 2008 (vertrouwelijk) op de hoogte gesteld van een ontwerp-offerte van Price 
Waterhouse Coopers (PWC)/Universiteit van Tilburg (UvT) over een bestuurskrachtmeting nieuwe 
stijl (PWC/UvT hierna te noemen “het onderzoeksbureau”). De gemeenten Capelle aan den IJssel 
en Krimpen aan den IJssel hebben inmiddels het besluit genomen om deze bestuurskrachtmeting 
uit te laten voeren en de gemeente Zwijndrecht heeft besloten om niet deel te nemen. De colleges 
van Barendrecht, Albrandswaard en wij hebben besloten om onze gemeenteraden voor de 
vergadering van januari 2009 een voorstel voor te leggen om deze bestuurskrachtmeting nieuwe 
stijl te laten uitvoeren.  
 
 
3. Aspecten 
Inleiding 
Het begrip ‘bestuurskracht’ is een veelomvattend, gelaagd en lastig objectiveerbaar begrip. Het is 
een onderwerp dat in bestuurlijk Nederland de laatste 10 jaar aan populariteit heeft gewonnen en 
terug te voeren is op een wetenschappelijk onderzoek uit 1998 naar de effecten van herindeling 
(Toonen, Th. e.a.; Gemeenten in ontwikkeling. Herindeling en kwaliteit, 1998). In dit onderzoek 
hebben de auteurs het begrip in relatie gebracht met het begrip ‘kwaliteit’ en er tevens op gewezen 
dat de ‘kwaliteit van de gemeente’ een zeer complex karakter heeft. Gemeenten vervullen immers 
verschillende rollen, waaraan uiteenlopende eisen worden gesteld.  
 
In 2007 hebben de Vereniging van Gemeentesecretarissen en de Vereniging Bestuurskunde 
geprobeerd om het begrip ‘bestuurskracht’ nader te beschrijven. Samengevat wordt bestuurskracht 
door hen gedefinieerd als het vermogen: 

 een maatschappelijke uitdaging centraal te stellen; 
 relevante actoren bij elkaar te brengen; 
 hen te laten samenwerken; 
 met een democratisch bestuur dat betrouwbaar, integer en responsief is. 
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Helaas wordt het begrip bestuurskracht in de dagelijkse praktijk ten onrechte vaak in directe relatie 
gebracht met de keuze voor zelfstandigheid, intergemeentelijke samenwerking of herindeling. Daar 
gaat het juist niet om. Essentieel is de ambitie van de gemeente om een maatschappelijke 
uitdaging aan te willen gaan en het vermogen om hiertoe de benodigde maatschappelijke coalities 
te organiseren. Afhankelijk van het onderwerp en de visie van de gemeente op de aard van de 
maatschappelijke uitdaging kan een gemeente er voor kiezen om die uitdaging zelfstandig op te 
pakken, met haar buurgemeenten of besluiten dat deze uitdaging schaalvergroting noodzakelijk 
maakt.  
 
Met andere woorden: de keuze voor zelfstandigheid, intergemeentelijke samenwerking of 
schaalvergroting (herindeling) zegt niets over de bestuurskracht van de betreffende gemeente. 
 
De provincie Zuid-Holland en haar mening over bestuurskrachtmetingen 
In onze brief over het discussiedocument “Grensoverschrijdend samenwerken en samengaan” van 
de provincie Zuid-Holland hebben wij u van het standpunt van de provincie op de hoogte gesteld. 
Kort samengevat stelt de provincie zich op het standpunt dat alle Zuid-Hollandse gemeenten hun 
bestuurskracht moeten laten meten, waarbij zij zichzelf als regisseur en opdrachtgever ziet. 
Randvoorwaarden voor de provincie zijn o.a. een uniforme aanpak en een krachtige provinciale 
regie. 
 
De provincie heeft het begrip ‘bestuurskracht’ ook nader gedefinieerd. Gemeenten zijn naar de 
mening van de provincie bestuurskrachtig als: 

 zij haar wettelijke taken naar behoren uitvoert EN 
 de dienstverlening aan de burger op orde heeft EN 
 voldoende capaciteit inzet voor belangrijke lokale en regionale opgaven EN 
 voldoet aan de vastgestelde criteria voor bestuurskracht:  

interactiviteit, betrouwbaarheid, consistentie, democratische legitimering, pro-activiteit, 
slagvaardigheid, transparantie en zelfstandigheid. 

 
De Vereniging van Zuid-Hollandse Gemeenten (VZHG) heeft in een reactie op de discussienota 
scherp afstand genomen van enkele aspecten. 
Op hoofdlijnen is haar kritiek als volgt: 

 de primaire verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokale bestuur ligt bij het 
gemeentebestuur zelf, niet bij de provincie; de provincie heeft een faciliterende en 
coördinerende mede-verantwoordelijkheid; 

 de initiatiefnemende rol van de provincie op het gebied van bestuurskracht rijmt niet met de 
eerder ingenomen terughoudende taakstelling en rolverdeling in de nota “Provincie nieuwe 
stijl”; 

 “Bestuurskracht is geen voorwaarde voor decentralisatie; decentralisatie zorgt juist voor 
bestuurskracht” (uitkomst onderzoeksrapport Universiteit van Tilburg d.d. 16-6-2008, in 
opdracht van Ministerie van BZK); 

 het begrip bestuurskracht wordt onnodig gekoppeld aan het begrip herindeling. 
 

De VZHG benadrukt ten slotte in haar reactie het belang van periodieke bestuurskrachtmetingen 
voor gemeenten, in hun streven de kwaliteit in beleid en dienstverlening te verbeteren, evenals de 
verantwoording aan raad en inwoners. 
 
In de recentelijk verschenen nota “Samenwerken aan de kwaliteit van het lokaal bestuur in Zuid-
Holland” (d.d. 28 november 2008, als reactie op de discussienota en de commentaren hierop) trekt 
de provincie Zuid-Holland zich de ontvangen kritieken deels aan. Hoewel het thema herindeling 
nog steeds als mogelijkheid genoemd wordt, acht de provincie voor zichzelf meer een rol 
weggelegd als stimulator en facilitator van bestuurskrachtmetingen, waarbij de regie hiertoe veel 
meer ligt bij gemeenten (bij voorkeur clusters van gemeenten). In een convenant d.d. 28 november 
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2008 hebben provincie Zuid-Holland en VZHG vastgelegd dat alle gemeenten in Zuid-Holland in de 
periode tot de statenverkiezingen in 2011 een bestuurskrachtonderzoek uitvoeren, als onderdeel 
van hun vaste bestuurlijke instrumentarium in het kader van kwaliteit, verantwoording en 
verbetering. In het convenant spreken de gemeenten uit dat wat betreft hun bestuurskracht de 
transparantie (naar inwoners, maar ook van andere overheden) ‘werkende weg’ op een hoger peil 
zal worden gebracht. 
 
Bestuurskrachtmeting nieuwe stijl 
Ridderkerk heeft tot op heden geen bestuurskrachtmetingen gehouden, wel doet de gemeente 
jaarlijks mee aan het VNG-benchmarkonderzoek De Staat van de Gemeente. Dat onderzoek is in 
tegenstelling tot de bestuurskrachtmeting nieuwe stijl vooral intern gericht.  
 
De burgemeesters en gemeentesecretarissen van de vijf gemeenten hebben tijdens overleggen op 
1 september en 24 november 2008 met vertegenwoordigers van PWC en UvT informatie gekregen 
over de werkwijze van het onderzoeksbureau en zijn daarover erg enthousiast geworden. In 
tegenstelling tot de bestaande bestuurskrachtmetingen worden naast het geven van een helder 
inzicht in de bestuurskracht, de maatschappelijke veerkracht van de gemeentelijke samenleving en 
de oriëntatierichting van intergemeentelijke relaties voor de belangrijkste beleidsterreinen 
beoordeeld. Die beoordeling gebeurt aan de hand van een vergelijking met de andere vier 
gemeenten.  
 
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Een van de onderscheidende elementen van deze manier van bestuurskrachtmeten is het 
vergelijken met andere gemeenten, om te leren van zowel elkaars goede als minder goede punten. 
 
De centrale onderzoeksvraag luidt: 
 
“Welke rol neemt de gemeente in, in het maatschappelijk en bestuurlijk krachtenveld? Kan 
de gemeente, gegeven deze maatschappelijke en bestuurlijke rol en positie, in de toekomst 
haar ambities waarmaken en welke strategische opties heeft zij daarvoor ?” 
 
Het onderzoek kent de volgende subvragen: 

 Welke kwaliteit heeft de lokale gemeenschap, hoe groot zijn de veerkracht en het 
vermogen tot zelfsturing van de samenleving? 

 Wat is de rol en de positie van de gemeente t.o.v. de lokale gemeenschap en de 
veerkracht van de samenleving in de gemeente? Kan de gemeente hierin optimaal sturen 
en op welke wijze kan deze sturing eventueel worden versterkt? 

 Wat is de oriëntatie, rol en positie van de gemeente in intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden op de belangrijkste beleidsterreinen? Hoe kan de gemeente 
hierin optimaal sturen? 

 Welke oriëntatie voor intergemeentelijke samenwerking en welke bestuurlijke en 
organisatorische accenten leveren de eerste twee vragen op voor de gemeente? 

 Is de gemeente voldoende toegerust om de verschillende rollen en ambities waar te 
maken? 

 
Kern onderzoek 
Daar waar bestuurskrachtmeting meestal gaat over het meten van de prestaties van een 
gemeente, worden de deelnemende gemeenten met elkaar vergeleken.  
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Het onderzoek omvat vier onderdelen: 
Zelfstudie  
Een zelfonderzoek, hetgeen moet leiden tot een scherp zelfbeeld, is het startpunt van de  
bestuurskrachtmeting en dwingt de gemeente direct en actief betrokken bij het onderzoek te zijn.  
Daarbij wordt het lokale beleid aan de hand van 7 kapitalen (= beleidsterreinen) en 5 rollen van de 
gemeente in beeld gebracht.      
Interviewronde  
Deze is deels bedoeld om de beelden die de gemeente van zichzelf en de lokale samenleving 
heeft tegen het licht te houden en deels om de veerkracht van de samenleving te peilen. Zowel 
bestaand materiaal, enquêtes (inwoners, verenigingen, maatschappelijke instellingen, 
bedrijfsleven) als verificatie-interviews (sleutelpersonen in lokale samenleving, bestuurlijke 
partners) maken onderdeel uit van deze onderzoeksfase. 
Visitatie  
Zodra een aantal gemeenten echt hetzelfde onderzoek uitvoeren, kan er van elkaar geleerd 
worden. Bestuurders, topambtenaren en ervaringsdeskundigen uit de gemeenten kijken bij elkaar 
in de keuken, de onderzoekers kijken mee. De visitatiecommissie bezoekt de betrokken gemeente 
en spreekt met interne en externe sleutelpersonen. Zodoende zullen bestuurders van de 4 andere 
gemeenten een oordeel vellen over de wijze waarop de bezochte zichzelf positioneert. 
Vergelijken, concluderen en aanbevelingen maken 
De visitatiecommissie vergelijkt de resultaten van de betrokken gemeenten en bespreekt de 
bevindingen met de afzonderlijke gemeenten. Bij deze bespreking is de interpretatie van de 
verschillen van groot belang, evenals het expertmatige oordeel van de leden van de 
visitatiecommissie. Bij geconstateerde leer- en verbeterpunten worden er tevens concrete 
aanbevelingen geformuleerd, zodat de gemeente meerwaarde ervaart, concreet aan de slag kan 
en/of een duidelijker beeld krijgt hoe gestuurd kan worden op (toekomstige) ontwikkelingen. 
 
Voor de nadere achtergronden van het onderzoek verwijzen wij u naar het ter inzage liggende 
onderzoeksvoorstel (incl. offerte), opgesteld door PWC/UvT. 
 
Overige aspecten 

 De bestuurskrachtmeting staat gepland voor de periode februari–juli 2009, waarbij het 
zwaartepunt van het onderzoek (fase 1, zelfstudie) in de maanden februari en maart ligt. 
Het definitieve onderzoeksrapport zal voor de zomervakantie klaar zijn. 

 De provincie Zuid-Holland stelt bij deelname een subsidie ter beschikking van € 11.500,-- 
en heeft inmiddels ingestemd met de aanpak. 

 Het Ministerie van BZK heeft vanwege het experimentele karakter haar belangstelling 
getoond voor de opzet van de bestuurskrachtmeting, maar heeft vooralsnog geen geld 
beschikbaar gesteld. 

 
Afweging 
Om te kunnen beslissen of Ridderkerk meedoet aan de voorgestelde bestuurskrachtmeting is het 
belangrijk van te voren te bepalen wat we met de bestuurskrachtmeting willen bereiken. Met name 
de wens tot leren en te verbeteren staat centraal. Daarom is de opzet van het onderzoek zo 
interessant. Er wordt immers nadrukkelijk gekeken naar de relatie van de gemeente met de lokale 
gemeenschap, naar de veerkracht van de samenleving en de oriëntatie op de regio, waarbij we 
van andere – en voor ons vergelijkbare - gemeenten kunnen leren.  
Bestuurlijk hebben de drie BAR-gemeenten met de vaststelling van het BAR-Koersdocument hun 
samenwerking al geformaliseerd. Door gezamenlijk deel te nemen aan de bestuurskrachtmeting 
nieuwe stijl wordt de huidige samenwerking tevens getoetst en zullen ook daarover conclusies 
worden getrokken en aanbevelingen worden gedaan.  
 
De bestuurskrachtmeting nieuwe stijl vergt een aanzienlijk tijdsbeslag van al diegenen die bij het 
onderzoek betrokken worden. Het zwaartepunt ligt op de inzet van de interne gemeentelijke 
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projectleider en die van de deelnemer aan de visitatiecommissie. Naar verwachting zal de 
burgemeester deel uitmaken van de visitatiecommissie. Ook (een delegatie van) raadsleden 
hebben een rol in het onderzoek (als bijlage treft u hierbij een voorlopig planningsoverzicht aan). 
Wij vinden het deze investering waard, want met de opbrengsten kunnen raad en college immers 
gerichter keuzes maken bij het bepalen en eventueel bijstellen van het beleid. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
De bestuurskrachtmeting nieuwe stijl is ontwikkeld door Price Waterhouse Coopers en de 
Universiteit van Tilburg, die de ontwikkelkosten van het instrument voor hun rekening hebben 
genomen. Gezien het feit dat het een nieuw instrument is, worden de uren van de onderzoekers  
tegen een gereduceerd tarief in rekening gebracht.  
 
Afhankelijk van de grootte van een gemeente komen de kosten van de bestuurskrachtmeting uit 
tussen € 45.000,-- en € 55.000,-- (excl. BTW). Vanwege de omvang van de gemeente Ridderkerk 
gaat het om een bedrag van € 49.500,--. (Zie de ter inzage liggende offerte.) Daarvan wordt  
€ 11.500,-- door de provincie betaald, zodat € 38.000,-- (excl. BTW) voor rekening van de 
gemeente blijft.  
 
Voor dit voorstel is geen dekking. De financiële gevolgen komen ten laste van de post Onvoorzien 
en zullen worden verwerkt in de eerstkomende monitor. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Behandeld in commissie Samen leven  
Behandeld in de raad d.d. 29 januari 2009 
m.dekker@ridderkerk.nl/543/H 


