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HOOFDSTUK 1 INLEIDING 
 

 

1.1 BESTUURSKRACHTONDERZOEK WATERLAND 
 

De gemeente Waterland heeft besloten haar bestuurskracht te laten onderzoeken en heeft daartoe 

opdracht verstrekt aan PwC en de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (Universiteit van Tilburg). 

Op basis van dat onderzoek wil de gemeente Waterland kunnen nadenken en besluiten kunnen 

nemen over haar bestuurlijke toekomst. 

 

Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in de sterkten en zwakten in de taakuitvoering van de 

bestuurlijke en ambtelijke organisatie, in relatie tot zichzelf, in relatie tot elkaar, in relatie tot de 

maatschappelijke omgeving, in relatie tot de burger en in relatie tot regionale gemeenten. 

Kernvragen daarbij zijn:  

 

1. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten in de bestuurlijke organisatie van 

Waterland?  

2. In hoeverre en hoe is het mogelijk om democratische invloed uit te oefenen als gemeenteraad op 

processen waarvan de besluitvorming, soms uitvoering, en verantwoording plaatsvindt in de 

samenwerkingsverbanden met partners van ongelijke grootte?  

3. Hoe effectief en efficiënt is de verbinding tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie? 

4. In welke mate is de burger en het bedrijfsleven van Waterland tevreden over de prestaties van 

de gemeente, en de betrokkenheid van de politiek? 

5. Wat zijn de sterkte kanten en wat zijn de zwakke kanten van de ambtelijke organisatie? 

6. Welke kansen en bedreigingen zijn er ten aanzien van de zelfstandigheid van Waterland? 

7. Welke ontwikkelingen zien we als kansen en bedreigingen ten aanzien van de kernvragen 1 t/m 5 

in de eerstkomende vijf jaren, en voor de middellange (10 jaar) en lange termijn (20 jaar)? 

 

Het onderzoek bestaat uit drie fasen:  

 Zelfevaluatie van de gemeente. Aan de hand van vragen en aandachtspunten die door de 

onderzoekers zijn geformuleerd, heeft de gemeente en zelfstudie gemaakt. Zij heeft zichzelf op 

die manier de maat genomen, over alle beleidsterreinen en alle rollen van gemeentelijk bestuur. 

De zelfstudie is ambtelijk voorbereid en vervolgens besproken in een workshop met deelname 

van (een delegatie uit) de gemeenteraad, het college en het managementteam. De zelfstudie 

bevatte per beleidsterrein enkele sterke en verbeterpunten. 

 Extern onderzoek. In deze onderzoeksfase is een enquête uitgezet onder inwoners, bedrijven en 

instellingen in de gemeente Waterland (bijlage 3), en is een aantal rondetafelgesprekken gevoerd 

met tal van personen uit de lokale samenleving (actieve burgers, maatschappelijk middenveld, 

instellingen en bedrijfsleven), en van bestuurlijke partners. Het onderhavige rapport bevat de 

resultaten van deze tweede onderzoeksfase.  

 Visitatie. Op basis van de resultaten van de beide deelonderzoeken en een analyse van de 

verschillen tussen de zelfevaluatie en de externe evaluatie van de bestuurskracht van de 

gemeente, zal in januari 2015 een externe visitatiecommissie op bezoek komen om, uiteindelijk, 

conclusies te trekken over de bestuurskracht van de gemeente Waterland en eventuele 

aanbevelingen te doen voor behoud en/of verbetering ervan.  

 

In het onderzoek zijn zeven beleidsterreinen onderscheiden: lokale democratie, middelen, kennis en 

onderwijs, sociaal en zorg, milieu & infrastructuur & leefomgeving, cultuur & recreatie & vrije tijd, 

economie. Per beleidsterrein is naar vijf bestuurlijke rollen gekeken: regie en beleid, dienstverlening, 

toezicht en handhaving, bestuurlijke partner, werkgever. 
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1.2 ONDERZOEKSFASE 2: EXTERN ONDERZOEK 
 

In deze tweede fase van het onderzoek zijn de onderzoekers op zoek gegaan naar het oordeel van 

de uite a ht  o er het fu tio ere  a  de ge ee te Waterla d. Die uite a ht  is reed 
opgevat:  

a. inwoners  

b. maatschappelijke organisaties op diverse beleidsterreinen 

c. plaatselijke ondernemingen 

d. nieuwsmedia 

e. bestuurlijke partners: buurgemeenten, samenwerkingsverbanden waarin de gemeente 

deelneemt, en de provincie Noord-Holland. 

 

Onder inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties is een internetenquête
1
 uitgezet. In 

totaal zijn 1.500 inwoners benaderd, van wie 20,5% heeft deelgenomen (307 personen); en 268 

bedrijven en instellingen, met een respons van 16,4% (44 respondenten). De resultaten worden 

vergeleken met die in andere gemeenten waar eenzelfde enquête is uitgezet.
2
 Bijlage 3 bevat de 

rapportage van het enquêteonderzoek (door afronding op 0,1% kan het totaal afwijken van 100%).  

 

Daarnaast zijn rondetafelgesprekken georganiseerd met vertegenwoordigers van maatschappelijke 

organisaties, bedrijven, instellingen, nieuwsmedia en bestuurlijke partners. Ook is gesproken met 

interne actoren: de gemeenteraad, het college van B&W, directie en Managementteam, 

beleidsmedewerkers en de Ondernemingsraad. Bijlage 1 geeft een overzicht van alle 

gesprekspartners. Van de gesprekken zijn vertrouwelijke werkverslagen gemaakt; de concepten 

daarvan zijn aan de deelnemers voorgelegd en goedgekeurd.  

 

 

1.3 LEESWIJZER 
 

Hoofdstuk 2 gaat in op het strategisch vermogen van de gemeente Waterland. Het is als het ware 

een overkoepelend hoofdstuk, met als kernvragen of de gemeente haar opgaven kent, die opgaven 

weet om te zetten in beleid en dat doet in samenwerking met haar bestuurlijke en maatschappelijke 

partners. In hoofdstuk 3 komen vervolgens de zeven beleidsterreinen aan bod: hoe doet de 

gemeente het in de ogen van de buitenwacht? Daar waar mogelijk en zinvol wordt een uitsplitsing 

gemaakt naar bestuurlijke rollen.  

 

De enquêteresultaten worden getoond op twee manieren: soms in tabelvorm (als de resultaten 

duidelijk afwijken van die in andere gemeenten), soms in de lopende tekst; in dat laatste geval 

er ijst de V  aar de des etreffende enquêtevraag (bijlage 3).  

 

Dit rapport bevat geen conclusies. Het geeft inzicht in de opvattingen van personen en organisaties 

die met de gemeente te maken hebben. Net als het zelfbeeld van de gemeente in de eerste fase (de 

zelfevaluatie) zijn ook de externe beoordelingen gekleurd. Conclusies worden pas getrokken nar de 

visitatie, in de laatste fase van het onderzoek.  

 

  

                                                      
1
 Wie dat wilde, kon de vragen op papier toegestuurd krijgen en beantwoorden.  

2
 Dit betreft de gemeenten Drechterland, Giessenlanden, Leerdam, Súdwest-Fryslân en Zederik. Deze benchmarkgroep 

bevat 2.091 inwoners en 427 instellingen en bedrijven. 
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HOOFDSTUK 2 STRATEGISCH VERMOGEN GEMEENTE WATERLAND 
 

 

2.1 INLEIDING 
 

Eén van de kernvragen in bestuurskrachtonderzoek is of de gemeente haar opgaven kent; daarbij 

gaat het zowel om de wettelijke taken als om opgaven die in de maatschappelijke en bestuurlijke 

omgeving worden gezien. Een volgende kernvraag is, of de gemeente die opgaven heeft weten om te 

zetten in beleid en of dat gebeurd is in samenwerking met maatschappelijke en bestuurlijke partners.  

 

In dit onderzoek is op verschillende manieren onderzoek gedaan om deze vragen te beantwoorden. 

In de eerste plaats is daarover een enquête uitgezet. In de tweede plaats zijn deze kernvragen aan de 

orde gesteld in de rondetafelgesprekken met zowel vertegenwoordigers van maatschappelijke 

actoren, als met bestuurlijke partners, als met betrokkenen van de gemeente zelf. Een deel van de 

enquêtevragen is gesteld aan uitsluitend bedrijven en instellingen; gezien de respons onder die 

groepen (16,4%, 44 personen) zijn we voorzichtig met het trekken van conclusies op basis van de 

antwoorden op die vragen.  

 

 

2.2 BEELDEN VAN BUITEN 

 

 

Gemeentelijke opgaven  

 

In de enquête is aan de bedrijven en instellingen gevraagd of de gemeente op hoofdlijnen bekend is 

met de actuele ontwikkelingen op hun terrein. De gemeente Waterland scoort daarin, in vergelijking 

tot gemeenten uit eerdere onderzoeken, erg laag (V3a). 

 

V3a 

De gemeente Waterland is op hoofdlijnen bekend met de actuele ontwikkelingen op mijn terrein (%). 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 38,6 19,7 

neutraal 22,7 24 

Helemaal / deels eens 38,7 56,3 

 

In de rondetafelgesprekken is aan maatschappelijke en bestuurlijke actoren de vraag gesteld of de 

gemeente haar opgaven kent. Daar zijn grote aarzelingen over. Niet in de laatste plaats komt dat 

doordat de gemeente op veel terreinen geen zichtbaar en vastgelegd beleid heeft. Dan is het voor 

anderen lastig in te schatten of de gemeente haar opgaven kent. In gesprekken met betrokkenen van 

de gemeente zelf (college, medewerkers) worden voorbeelden genoemd waaruit kan blijken dat er 

momenteel wel een bereidheid is om op een wat hoger abstractieniveau na te denken over 

beleidskeuzen die gemaakt zou moeten worden.  

 

De meeste respondenten zijn bekend met het beleid van de gemeente op hun terrein (bijna 57%); de 

percentages wijken niet noemenswaardig af van die in andere gemeenten (V3b). 

 

De gemeente krijgt gemiddeld genomen van bedrijven en instellingen net geen voldoende voor haar 

beleid en optreden in de diverse sectoren (V4): 5,3 (andere gemeenten scoren een 6,0). 
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De opgaven omgezet in beleid?  

 

In de enquête is aan inwoners, bedrijven en instellingen gevraagd of zij op de hoogte zijn van de 

toekomstvisie van de gemeente (V11a); de onbekendheid zowel als de bekendheid zijn groter dan 

elders. 

 

V11a 

Ik ben goed op de hoogte van de toekomstvisie van de gemeente Waterland. 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 44,7 37,2 

neutraal 26,7 37.7 

Helemaal / deels eens 28,5 25,2 
N.B. Door afronding sluit het totaal niet altijd op 100% 

 

Ook is gevraagd of zij een duidelijke rol hebben in de realisering van die visie (V11b). Het percentage 

respondenten dat het (deels) oneens is met die stelling, is in Waterland iets hoger dan in andere 

gemeenten (57% tegen 53,4%).  

 

In de rondetafelgesprekken is meermalen stilgestaan bij de vraag of de opgaven omgezet zijn in 

beleid. Daar zijn grote twijfels over. Op veel terreinen ontbeert de gemeente beleid, althans: beleid 

dat astgelegd is i  ota s of a dere alge e e esluite . De estuursstijl a  Waterla d ordt in de 

gesprekke  geke s hetst als ad ho , af a hte , rea tief , e  ook gee  isie . Waterland wordt 

vooral gezien als een gemeente waar besluiten vallen als daarom gevraagd wordt, en dan vaak nog 

vertraagd. Zelf keuzes maken en actief beleid voeren: dat wordt niet gezien als kenmerk van 

Waterland. Wie wil weten of de gemeente een maatschappelijk initiatief steunt, zal dat niet te weten 

komen op grond van beleidsmatige uitgangspunten en afwegingen, maar doordat het college, en 

zeker ook de gemeenteraad, per keer een besluit neemt. Zo wordt het althans door bestuurlijke en 

maatschappelijke partijen ervaren. Misschien valt het daaruit te verklaren dat inwoners, bedrijven en 

instellingen meer dan elders ruimte zien voor maatwerk:  
 

 

V18c 

Ook al heeft de gemeente Waterland procedures en regels, er is toch veel ruimte om in te spelen op 

specifieke situaties en wensen van bedrijven en instellingen.
 
 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 30 29,7 

neutraal 35 43,4 

Helemaal / deels eens 35 26,9 
Basis onderzoek Waterland: Bedrijven en instellingen 

Basis overige onderzoeken: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

Er zijn ook uitzonderingen: voor sommige vraagstukken heeft de gemeente wél beleidsplannen 

gemaakt. 

 

 

Waterland als bestuurlijke en maatschappelijke partner  

 

Voor de analyse van het strategisch vermogen van de gemeente is ook gekeken naar het oordeel van 

inwoners, bedrijven en instellingen over het leiderschap van de gemeente (V12). In onderstaande 

tabel laten we de opvallendste verschillen tussen het leiderschap van Waterland en dat van andere 

gemeenten. Dan valt op dat de Waterlandse samenleving, meer dan elders, weinig daadkracht van 

de gemeente ziet en een gebrek aan visie constateert.  
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V12 

Welke eigenschappen horen volgens u bij het leiderschap in de gemeente Waterland? (grootste verschillen) 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

daadkracht 13,4 20,8 

gebrek aan daadkracht 26,7 15,1 

gebrek aan visie 23,7 12,1 

 

Ook is aan bedrijven en instellingen gevraagd hoe zij denken over de medewerkers van de gemeente: 

deskundigheid en motivatie. Bij beide vragen zien we dat het percentage positieve oordelen hoger 

ligt dan elders, maar dat dit ook geldt voor het negatieve oordeel (zelfs in sterkere mate).  

  

 Waterland Totaal overige gemeenten 

V13a. De medewerkers van de gemeente Waterland zijn deskundig. 

Helemaal / deels oneens 32,6 19,5 

neutraal 30,2 37,9 

Helemaal / deels eens 37,2 32,6 

V13b. De medewerkers van de gemeente Waterland zijn gemotiveerd.
3
  

Helemaal / deels oneens 23,3 17,6 

neutraal 27,9 35,7 

Helemaal / deels eens 48,8 46,8 
Basis onderzoek Waterland: Bedrijven en instellingen 

Basis overige onderzoeken: Bedrijven, instellingen en inwoners, door afronding kan het totaal afwijken van 100% 

 

In rondetafelgesprekken worden voorbeelden genoemd van enerzijds zeer betrokken medewerkers, 

anderzijds van medewerkers die niet goed lijken te weten wat er speelt in de gemeente en zich ook 

niet goed op de hoogte stellen.  

 

Voor bestuurlijke partners is de gemeente Waterland lastig; gewezen wordt op een lastige 

bestuurscultuur, waarin raadsleden zich volop bezig houden met details en soms boven op het 

college zitten. Dat is geen verschijnsel van alleen de vorige raadsperiode, maar het is een algemeen 

beeld van Waterland. Vooral de afgelopen jaren werd ervaren dat Waterland in regionale 

samenwerking vooral wilde halen en weinig brengen. Sommige partners zien een kentering na de 

recente raadsverkiezingen: de gemeente lijkt toenadering te zoeken. 

 

Er zijn ook beleidsplannen waarbij partners wel degelijk betrokken zijn. Maar het is geen 

gemeengoed in de gemeentelijke beleidspraktijk. 

 

2.3 DEMOCRATISCHE INVLOED UITOEFENEN OP SAMENWERKINGSVERBANDEN 
 

Bij dit bestuurskrachtonderzoek heeft de gemeente Waterland zich de vraag gesteld in hoeverre het 

mogelijk is als gemeenteraad om invloed uit te oefenen op samenwerkingsverbanden. De gemeente 

realiseert zich bij deze vraag dat het zowel gaat om besluitvorming, uitvoering als ook 

verantwoording en tevens dat er sprake is in de regio van partners van zeer ongelijke grootte. Om 

aan deze vraag expliciet aandacht te geven is het recent uitgevoerde rekenkameronderzoek 

samengevat, gepresenteerd aan een groep van samenwerkingspartners. Samen met leden van het 

managementteam en het College en deze samenwerkingspartners is besproken hoe de 

aanbevelingen verder uitgewerkt, concreet gemaakt en toegepast kunnen worden. Daarbij is door 

PwC/UvT ervaring met dit vraagstuk va uit a dere regio s i ge ra ht e  esproke .  
Het rekenkameronderzoek maakt onderscheid in: 

 beleid,  

 organisatie 

 uitvoering en resultaten 

                                                      
3 Bij eerdere metingen: ‘De medewerkers van de gemeente zijn klantgericht.’ 
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 toetsing en evaluatie 

In de onderstaande figuur is dit schematisch weergegeven. De figuur maakt duidelijk dat sturing 

bestaat uit schakels die met elkaar verbonden zijn. De zwakste schakel bepaalt daarbij de sterkte van 

de keten. Het model start met een helder beleid voor het omgaan met samenwerkingsverbanden 

(nota verbonden partijen). Dan volgt beleid over wat de gemeente voor ogen heeft met de 

samenwerking, visie en doelen. Zonder een doel is sturing niet mogelijk. Dan is een goede 

rolverdeling belangrijk, vooral omdat de gemeente vaak zowel opdrachtgever als ook eigenaar is van 

het samenwerkingsverband en deze rollen kunnen conflicteren. Met het samenwerkingsverband 

moeten vervolgens goede prestatieafspraken gemaakt worden, waarbij dit soms deels door de 

gemeente zelf gedaan kan worden (bijvoorbeeld door extra diensten in te kopen) en soms 

overeenstemming met de andere partners bereikt moet worden. Over deze prestaties wordt 

verantwoording afgelegd door het samenwerkingsverband, bijvoorbeeld in een jaarverslag maar ook 

op meer informele wijze tijdens bijvoorbeeld een bezoek of een presentatie. Tenslotte kan er worden 

bijgestuurd als de situatie wijzigt of de prestaties afwijken.  

PwC

Model: schakelen naar sterkere sturing

10

Beleid en kaders

Visie en doelen

Prestatieafspraken

Begroting en

verantwoording

Monitoring en

sturing

Rolverdeling
planning

control

Beleid en kaders

Visie en doelen

Prestatieafspraken

Begroting en

verantwoording

Monitoring en

sturing

Rolverdeling
planning

control

Beleid

Toetsing en
evaluatie

Uitvoering en
resultaten

Organisatie

 
 

Hieronder zijn de conclusies van het rekenkameronderzoek verkort aangegeven met daarnaast de 

aanbevelingen die daarbij horen. De conclusies en aanbevelingen hebben een algemeen karakter en 

zijn zo geformuleerd dat ze gelden voor de vier gemeenten die bij het onderzoek betrokken waren en 

de rekenkamercommissie tracht de conclusies en aanbevelingen zo te formuleren dat ze een 

algemene werking hebben voor alle samenwerkingsverbanden. Dit behoeft in de praktijk enige 

nuancering blijkt uit de rondetafel. Verder zijn de aanbevelingen zeer geschikt voor een verdere 

o retiseri g e  aa ulli g aa  de ha d a  er ari ge  uit a dere regio s.  
 

Beleid 

Conclusies rekenkamercommissie 

 

Beleid is onvoldoende uitgewerkt 

Wel een gevoel dat samenwerkingsverbanden 

bijdragen aan gemeentelijke doelen, maar dat is niet 

expliciet afgewogen bij de start en niet tussentijds 

geëvalueerd. 

 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

 

Stel een nota verbonden partijen op: 

- definitie verbonden partij 

- wettelijk kader 

- gemeentelijk afwegingskader 

- kaders oor sturi g, risi o s e  gemeentelijke 

vertegenwoordiging. 
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Raadsleden meer informeren over 

sturingsmogelijkheden 

Aanvulling, uitwerking en concretisering voor Waterland 

 

De gemeenteraad kan aan invloed winnen door heldere beoogde maatschappelijke effecten te formuleren en 

meer nadruk te leggen op het maatschappelijk effect dat men met een samenwerkingsverband wil realiseren. 

De eigen gemeentelijke doelen (op lange termijn) worden dan gekoppeld aan de doelen van het 

samenwerkingsverband (middellange termijn) en zo te komen tot prestatieafspraken (korte termijn). Om deze 

focus op maatschappelijk effect te bereiken helpt het om: 

- gericht te zijn op het volgende jaar, de komende periode, 

- andere gemeenten op te zoeken om samen gewenste maatschappelijke effecten te bespreken 

(deelnemen aan regionale bijeenkomsten), 

- andere momenten te creëren om dit te bespreken, dit werkt niet tijdens een formeel agendapunt 

inzake begroting of jaarverslag, 

- geselecteerde samenwerkingspartners te laten investeren in een presentatie of informatiesessie, 

- vaker het samenwerkingsverband zelf het verhaal te laten doen. 

Aan samenwerkingsverbanden moet meer gevraagd worden de maatschappelijke taak en het maatschappelijk 

effect duidelijk te maken. De wereld van getallen is vaak niet helder voor raadsleden. 

 

 

Organisatie 

Conclusies rekenkamercommissie 

 

Alternatieven vaak onvoldoende gezien of onderzocht 

Businesscases voor deelname worden niet uitgevoerd 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

 

Stel voorafgaand aan deelname een businesscase op 

Zorg altijd voor een mogelijkheid om uit te treden 

Aanvulling, uitwerking en concretisering voor Waterland 

 

Er zijn ook verplichte samenwerkingsvormen zoals de veiligheidsregio. Een afwegingskader voor wel of niet 

deelnemen is dan niet zinvol, evenals een evaluatie om eventueel uit te treden. Bij andere 

samenwerkingsverbanden worden (deels) wettelijke taken uitgevoerd, zoals bij de GGD. In de praktijk is er 

bijna geen andere keuze dan deelnemen. Het rekenkamerrapport maakt dit onderscheid te weinig.  

Maak bij de sturing een duidelijk onderscheid tussen de opdrachtgever die zich richt op de inhoud van de 

samenwerking, de taken en de te bereiken resultaten en de eigenaar die zich verantwoordelijke voelt voor een 

gezonde bedrijfsvoering en een (financieel) gezond samenwerkingsverband. Dat kan door deze taken in het 

College en de ambtelijke organisatie gescheiden onder te brengen.  

 

 

Uitvoering en resultaten 

Conclusies rekenkamercommissie 

 

Bij gemeente geen éénduidig beeld van mate waarin 

en wijze waarop men wil sturen op resultaten. 

Sturing verloopt vaak via de zienswijzeprocedure. 

 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

 

Maak periodieke keuzes waarop je wilt sturen 

Ruim tijd in voor opdrachtgeverschap. 

Kies voor Collegeleden in het bestuur van de GR, 

zodat die door de Raad ter verantwoording zijn te 

roepen. 

Benut informele sturingsmogelijkheden, zoals 

afstemmen met andere gemeenten, afstemmen met 

de ambtenaren van de gemeenschappelijke regeling 

of door te lobbyen. 

Aanvulling, uitwerking en concretisering voor Waterland 

 

Het maakt veel verschil als je als gemeenteraad keuzes maakt waarop je wilt sturen.  

Zoek en investeer meer in enkele goede partners, vertrouwde bondgenoten. Regionaal kunnen er afspraken 

worden gemaakt waarbij iedere gemeente één of enkele samenwerkingsverbanden goed volgt en de 

bevindingen deelt met de andere gemeenten. 
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Toetsing en evaluatie 

Conclusies rekenkamercommissie 

 

Toetsing en evaluatie gebeuren nauwelijks, over nut 

en noodzaak hiervan zijn de mededelingen verdeeld 

 

Aanbevelingen rekenkamercommissie 

 

Evalueer regelmatig of de GR voldoet aan het 

gemeentelijk beleid 

Geef heldere signalen over de tevredenheid en het 

functioneren van de GR 

Aanvulling, uitwerking en concretisering voor Waterland 

 

Bij enkele samenwerkingsverbanden kan gebruik worden gemaakt van landelijke benchmarks om de prestaties 

te vergelijken. Afwijkingen vragen om een verklaring, waarbij rekening gehouden moet worden met mogelijke 

onderlinge verschillen. 

Selecteer welke partijen geëvalueerd worden, beter enkele partijen goed dan alles een beetje.  

 

Bij de bovenstaande analyse is sterk uitgegaan van de onderzoeksvraag en de invloed van de 

gemeenteraad op samenwerkingsverbanden. Bij regionale samenwerking is er naast een 

gemeentelijke ook altijd een regionale afweging en een regionaal belang. Een goede partner in 

regionale samenwerking is in staat om niet alleen aan het eigen lokale belang te denken, maar ook 

het regionale belang en soms het regionale belang zelfs kan laten prevaleren.  

 

 

  

2.4 KANSEN EN BEDREIGINGEN TEN AANZIEN VAN DE ZELFSTANDIGHEID VAN WATERLAND 

 

 

De gemeente Waterland heeft het bestuurskrachtonderzoek mede in het teken gezet van nadenken 

over haar eigen bestuurlijke toekomst. Eén van de deelvragen gaat in op de kansen en bedreigingen 

voor de zelfstandigheid van de gemeente.  

 

Het onderzoek geeft geen antwoord op de vraag of (en zo ja, hoe) Waterland zelfstandig moet 

blijven; dat is een politiek-bestuurlijke vraag. In plaats daarvan geeft het onderzoek een inschatting 

van die kansen en bedreigingen. Die inschatting is als volgt tot stand gekomen. Eerst hebben de 

onderzoekers een voorlopig overzicht gemaakt van mogelijke kansen en bedreigingen, op basis van 

de resultaten van het t eede deelo derzoek het exter e o derzoek : enquête onder inwoners, 

bedrijven en instellingen en groepsinterviews). Deze kansen en bedreigingen hadden niet per se 

betrekking op de zelfstandigheid van de gemeente. Vervolgens is dat overzicht besproken in een 

rondetafelgesprek met een delegatie van de gemeenteraad, het college en het managementteam; de 

deelnemers aan het gesprek konden zelf aanvullende punten noemen. In dat rondetafelgesprek 

stond de vraag centraal welke kansen en bedreigingen er zijn voor de zelfstandigheid. De deelnemers 

hebben daar groepsgewijs over gediscussieerd; de vier groepjes waren gemengd samengesteld 

(raadsleden, collegeleden en ambtelijke managers). Elk groepje mocht één kans en één bedreiging 

noemen. Dat heeft geleid tot een ingedikt overzicht van kansen en bedreigingen: 

 

Belangrijkste kansen voor de zelfstandigheid  Belangrijkste bedreigingen voor de zelfstandigheid 

Kleine afstand burger - bestuur Als de gemeente niet zelf een keuze maakt voor een 

ambtelijke of bestuurlijke fusie, maken anderen een 

keuze. 

Kleinschaligheid van bestuur en organisatie In de bestuurlijke omgeving is veel beweging en ook 

schaalvergroting. Waterland heeft al een 

capaciteitsgebrek, het wordt relatief kleiner; dat zal 

ook gevolgen hebben in samenwerkingsverbanden. 
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De gemeente kan de eigen kracht en initiatieven van 

de gemeenschap stimuleren en faciliteren, binnen 

kaders.  

Ontbreken van visie op allerlei terreinen. 

Slechte scores en knelpunten dwingen tot meer 

samenwerken op grotere/bredere schaal en tot meer 

bereidheid daartoe. 

Raad, college en organisatie gaan, blijkbaar, niet goed 

om met de betrokkenheid van de samenleving. 

 

Deze vier kansen en vier bedreigingen zijn vervolgens plenair besproken. Uit die discussie is gekomen 

dat er twee vraagstukken centraal staan. Die vraagstukken zijn kansen, namelijk als de gemeente er 

bewust mee omgaat en er weloverwogen en realistische besluiten over neemt. Ze zijn ook 

bedreigingen, namelijk als de gemeente (en daarbinnen de raad, het college zowel als de organisatie; 

onderling en in interactie), doorgaan met de huidige manier van werken en de verdere 

ontwikkelingen lijdzaam afwachten. 

 

De Waterlandse samenleving is actief en initiatiefrijk; dat is een kans. Maar de gemeenteraad, college en 

organisatie gaan daar niet goed genoeg mee om; en dat is een bedreiging. Burgers en instellingen tonen zich 

geïrriteerd over traagheid van besluitvorming en in sommige gevallen gebrek aan besluitvorming; voorbeelden 

komen van tal van sectoren in de samenleving, van vrijwilligersorganisaties, actieve burgers, instellingen en 

bedrijven. 

De gemeente – raad, college en organisatie - erkent dat de eigen werkwijze en houding niet goed zijn en is 

bereid om daarover na te denken en die te veranderen. En dat is een kans.  

De gemeente werkt samen met andere gemeenten. In de bestuurlijke omgeving is veel aan de hand: fusies, 

voorstellen daartoe, voorstellen en ideeën over regionale samenwerking. Schaalvergroting is de kern van die 

ontwikkelingen: soms bestuurlijke fusies (dus herindelingen), soms ambtelijke fusies, soms sectorale 

samenwerking. Die ontwikkelingen kunnen bedreigend zijn, doordat Waterland relatief kleiner wordt en 

daardoor (en doordat ze geen goede naam heeft als samenwerkingspartner) weinig invloed zal kunnen 

uitoefenen in discussies over samenwerking en/of fusies. Waterland zal – en dat is een kans – een bewuste en 

weloverwogen keuze moeten maken met betrekking tot haar eigen bestuurlijke toekomst. Welke keuze de 

gemeente ook maakt (volledige zelfstandigheid, vormen van bestuurlijke en/of ambtelijke samenwerking, of 

herindeling): steeds zal de gemeente zich rekenschap moeten geven van de haalbaarheid van die keuze 

(gegeven de eigen capaciteit en de ontwikkelingen in haar omgeving) en de gevolgen ervan.  

 

Voor beide vraagstukken geldt: maak een bewuste en weloverwogen keuze. Wie de ontwikkelingen 

op zich af laat komen, zal geen invloed op die ontwikkelingen kunnen uitoefenen.  

 

 

2.5 AFSLUITING 

 

Al-met-al rijst het beeld op van een gemeente die – in de ogen van externe partijen - tot nog toe 

weinig tot geen behoefte heeft aan het maken van beleid en die veel aan anderen overlaat. In het 

onderzoek treffen we daar vele voorbeelden van aan. Het ontwikkelen van toekomstvisies voor de 

kernen is daarvan misschien het beste voorbeeld. Burgers vragen om een dergelijke visie en de 

gemeente wil die niet opstellen. Vervolgens gaan de inwoners zelf aan de slag, met een onduidelijke 

rol van de gemeente. Gevolg is dat de gemeente misschien wel gehoord is en wellicht ook verteld 

heeft waar de grenzen van de mogelijkheden liggen, maar dat de toekomstvisie niet van haar is, 

terwijl de gemeente toch op tal van terreinen beslissingen zal moeten nemen. Als de toekomstvisie 

dan te ambitieus is (zeker in de ogen van de gemeente) dan kan alleen teleurstelling het resultaat 

zijn: de toekomstvisie gaat in de la, inwoners worden bevestigd in hun oordeel over de gemeente, en 

de kernraad – toch al iets informeels – staat in zijn hemd.   
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HOOFDSTUK 3 BESTUURSKRACHT, VAN BUITEN BEKEKEN, PER 

BELEIDSTERREIN 
 

 

In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de zeven beleidsterreinen besproken die in hoofdstuk 1 al 

genoemd zijn: democratie (3.1), middelen (3.2), kennis en onderwijs (3.3), sociaal en zorg (3.4), 

milieu, infrastructuur en leefomgeving (3.5), cultuur, recreatie en vrije tijd (3.6), en tot slot economie 

(3.7). 

 

Per beleidsterrein wordt ingegaan op de vijf bestuurlijke rollen die w in dit onderzoek onderscheiden: 

regie en beleid, dienstverlening, toezichthouder en handhaver, bestuurlijke partner, en werkgever. 

Niet op alle beleidsterreinen komen we alle vijf rollen tegen. In de volgende paragrafen staan we 

daarom stil bij de meest zichtbare rollen. 

 

Elke paragraaf begint met een kernachtige weergave van de bevindingen. Let wel: het betreft hier 

geen conclusies, maar samenvattingen van de bevindingen uit de enquête en de 

rondetafelgesprekken. Anders gezegd: het gaat om opvattingen en visies van zowel externe als 

interne personen.  
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3.1 DEMOCRATIE 
 

Samenvatting 

Uit de enquête kunnen we opmaken dat er waardering is voor de representatieve democratie en dat 

burgers – veel meer dan in andere gemeenten – de raad opzoeken om iets gedaan te krijgen. Daar 

staat tegenover dat zij zich niet gestimuleerd voelen deel te nemen aan discussies over lokale 

kwesties. Ook actieve burgers zijn overwegend kritisch over de manier waarop de gemeenten met 

hen omgaat.  

Raad en college – zo wordt geconstateerd - zijn nogal bezig met details en houden elkaar in een 

houdgreep. 

 

Hierna worden niet alle gemeentelijke rollen besproken: regie en beleid (functioneren 

gemeenteraad, beleid inzake burgerparticipatie en kernraden), dienstverlening (over de hele linie, 

vooral de resultaten uit de enquête) en werkgever (met name de vraag of de medewerkers in staat 

zijn beleid te maken in samenwerking met de maatschappelijke partners: cocreatie). Op het terrein 

van de lokale democratie bestaat geen gemeentelijke rol als toezichthouder en handhaver; en ook 

geen partnerschap.  

 

 

Regie en beleid  

 

De gemeente heeft geen beleid voor burgerparticipatie of de lokale democratie. Het enige dat daar 

op lijkt, is een convenant met de kernraden. In de gesprekken wordt duidelijk, dat wie in het 

gemeentehuis (ambtelijke organisatie en bestuur) de weg weet, uiteindelijk zijn zin kan krijgen, of 

ten minste invloed kan uitoefenen. Anderen – hoe zinvol hun ideeën, wensen of noden wellicht ook 

zijn – hebben het nakijken.  

 

Op de algemene vraag aan inwoners, bedrijven en instellingen hoe zij denken over de prestaties van 

de gemeente Waterland op het terrein van de lokale democratie, geeft een hoger percentage 

respondenten dan elders aan dat die prestaties voldoende zijn (of zelfs zeer goed, maar dat is 2,7%).  

 

V9a 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Lokale democratie 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

gemeente presteert (sterk) 

onvoldoende 

19,2 19 

neutraal / geen mening 37,1 48 

gemeente presteert voldoende / 

zeer goed 

43,7 33 

Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

In het onderzoek is vervolgens gekeken naar de formele democratie: verkiezingen, functioneren van 

de raad, verhoudingen raad – college.  

 

Van het nut van de raadsverkiezingen is een groot deel van de inwoners overtuigd: bijna 56% is van 

mening dat de stem echt meetelt, dat is beduidend meer dan in andere gemeenten.  
 

V19b  

Bij gemeenteraadsverkiezingen telt de stem van de kiezer echt mee 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 18,9 20,5 

neutraal 25,4 37 

Helemaal / deels eens 55,8 42,5 
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Basis: Inwoners 

 

Ook als gevraagd wordt naar de manier waarop burgers deelnemen aan de besluitvorming, valt op 

dat zij de raad opzoeken: meer dan in andere gemeenten spreken ze in tijdens raadsvergaderingen, 

benaderen ze een raadslid, of – en dat is in vergelijking een hoog percentage – bezoeken ze een 

raadsbijeenkomst. Het bezoeken van een informatiebijeenkomst is de meest voorkomende vorm van 

deelnemen aan de besluitvorming, maar het percentage ligt wel iets lager dan elders.  

 

V17 

Op welke manier(en) hebt u in het afgelopen jaar deelgenomen aan besluitvorming in de gemeente 

Waterland? 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Ik heb gebruik gemaakt van 

spreektijd tijdens een 

raadsbijeenkomst 

7,2 3,2 

Ik heb een raadsbijeenkomst 

bezocht 

18,2 7,5 

Ik heb een raadslid benaderd 13,5 11,3 

Ik ben bij een 

informatiebijeenkomst geweest 

23,5 27,5 

Ik heb ingesproken tijdens een 

inspraakavond 

6,3 3,8 

Niet van toepassing 55,2 52,9 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

In gesprekken wordt duidelijk dat er nog een vorm van deelnemen is: het bezoeken van 

raadsfracties. De avond van de fractievergaderingen is het, zo valt op te tekenen, een komen en gaan 

a  aats happelijke orga isaties die i loed ille  uitoefe e , of iets gedaa  ille  krijge . De 
fracties vergaderen openbaar.  

 

In de rondetafelgesprekken is uitvoerig aandacht besteed aan de relatie tussen de raad en het 

college. Zonder uitzondering constateren de gesprekspartners – van medewerkers tot raadsleden 

zelf, van actieve burgers tot buurgemeenten - dat de gemeenteraad zeer veel aandacht voor zeer 

veel details heeft, en dat de rechtstreekse uitzendingen van de raadsvergaderingen door de lokale 

omroep dat bevordert. De raad bestuurt niet op hoofdlijnen, controleert niet op basis van vastgelegd 

beleid. Raadsleden/-fracties bestempelen alles wat ze aan de orde willen stellen tot 

olks ertege oordige , aardoor het ee  hoofdtaak a  de raad ordt i ers, de 
volksvertegenwoordiging heeft drie hoofdtaken: volksvertegenwoordigen, kaders stellen en 

controleren). Het college ruimte geven om te besturen: dat is in Waterland een onbekend fenomeen. 

Het college stelt zich vervolgens in veler ogen lijdzaam op: het legt zich neer bij de detailzucht van de 

raad. En het is vervolgens – zo luidt de klacht van medewerkers – zelf ook detaillistisch bezig.  

De raad is op een andere manier omgegaan met de decentralisaties in het sociale domein. Daarvoor 

is een klankbordgroep in het leven geroepen. Op die manier heeft de raad in de gaten hoe de 

decentralisaties verlopen, zo der alles etee  politiek  te ake . ‘aadslede  ers hille  a  
mening of een dergelijke aanpak navolging verdient. Sommigen vinden van niet, omdat dan de 

openbaarheid verloren zou gaan. Anderen vinden van wel: de klankbordgroep zou dan de politieke 

hoofdvraag moeten stellen en die aan de raad voorleggen.  

 

In diverse gesprekken is kritisch gesproken over de portefeuilleverdeling in het college van B&W. 

Sommige beleidsterreinen zitten in de portefeuille van soms wel vier wethouders. Medewerkers 

geven aan dat dit lastig is en tot veeloverleg leidt; externe partijen vinden het eveneens lastig, en 

moeilijk te begrijpen.  
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Tot slot is in het onderzoek stilgestaan bij de ruimte die er is voor burgerparticipatie. Uit de enquête 

kunnen we opmaken (vraag V19a) dat inwoners van Waterland niet noemenswaardig afwijken in de 

mate van activisme: ze zeggen iets minder dan burgers in andere gemeenten in actie te komen als 

zaken hen persoonlijk raken, iets meer als het om buurtkwestie gaat, en ze vinden iets meer dat de 

gemeente problemen moet oplossen.  

 

V19a 

Welke stelling is op u het meest van toepassing? 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Als onderwerpen mij persoonlijk 

raken, onderneem ik actie. 

35,7 40,5 

Als onderwerpen van belang zijn 

voor de buurt, dan neem ik het 

initiatief om de kwestie op te 

lossen. 

22,7 19,7 

Als er een probleem is in mijn 

buurt, dan vind ik dat de 

gemeente dat moet oplossen. 

23,5 20,6 

Het heeft geen zin zelf initiatieven 

te nemen, want er verandert toch 

niets. 

18,1 19,1 

Basis: Inwoners 

 

Ook de houding die inwoners, bedrijven en instellingen bij de gemeente zien (V19c), komt 

grotendeels overeen met wat we in andere gemeenten zien: velen weten niet of de gemeente goed 

luistert, een het aantal mensen dat daar negatief over is overtreft enigszins het aantal mensen dat 

positief is. Of de gemeente veel met de inbreng uit de samenleving doet, is vervolgens de vraag. Een 

hoger percentage dan elders vindt van niet. 

 

V18a 

De gemeente Waterland doet veel met de inbreng van de lokale samenleving. 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 31,5 25,6 

neutraal 39,7 47,3 

Helemaal / deels eens 28,7 27 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

Inwoners, bedrijven en instellingen in Waterland zijn veel negatiever dan die in andere gemeenten in 

hun oordeel over de vraag of de gemeente hen stimuleert deel te nemen aan discussies over lokale 

onderwerpen. In de gesprekken worden ook veel voorbeelden genoemd van projecten waarbij 

inspraak van burgers een wassen neus lijkt: zij kregen te horen dat de afspraken toch al waren 

gemaakt, en dat er niet meer geluisterd kon worden naar de inbreng van inwoners.  

 

V16a.  

De gemeente Waterland stimuleert de [instellingen en bedrijven / inwoners] om deel te nemen aan 

discussies over lokale onderwerpen. 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 27,2 22,3 

neutraal 38,2 32 

Helemaal / deels eens 34,5 45,8 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

De meningen verschillen over de vraag (V18b) of er veel goede informele relaties zijn: de percentages 

(deels) oneens en (deels) eens scoren beide hoger dan elders (maar voorzichtigheid is geboden: in 

Waterland is de vraag niet aan inwoners gesteld).  
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Dienstverlening 

 

Over de dienstverlening in het algemeen zijn de inwoners van Waterland meer tevreden dan die in 

andere gemeenten.  

 

V19d 

Ik ben tevreden over de dienstverlening van de gemeente Waterland. 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 18,7 23,7 

neutraal 31,6 31,7 

Helemaal / deels eens 49,7 44,6 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

Er is ook gevraagd naar het oordeel van inwoners, bedrijven en instellingen over diverse aspecten 

van de dienstverlening door de gemeente; hiervoor is geen vergelijking mogelijk met scores in 

andere gemeenten. Wel kan vergeleken worden met de antwoorden op dezelfde vragen uit 2010 en 

2012. Dan blijkt dat de tevredenheid over de hele linie gedaald is.  

 

Diverse vragen over de dienstverlening gemeente Waterland (gemiddeld cijfer; tussen haakjes de cijfers uit 

2010 / 2012
4
) 

EX1. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening tijdens uw laatste contact met de gemeente 

Waterland?  

6,6 

(6,9 / 7,2) 

EX2A. Hoe tevreden bent u over de verschillende aspecten van de dienstverlening van de 

gemeente Waterland? - Snelheid waarmee u werd geholpen 

6,8 

6,9 / 7,4) 

EX2B. Hoe tevreden bent u over de verschillende aspecten van de dienstverlening van de 

gemeente Waterland? - Vriendelijkheid van de medewerkers 

7,2 

7,3 / 7,7) 

EX2C. Hoe tevreden bent u over de verschillende aspecten van de dienstverlening van de 

gemeente Waterland? - Deskundigheid van de medewerkers 

6,7 

7,0 / 7,6) 

EX2D. Hoe tevreden bent u over de verschillende aspecten van de dienstverlening van de 

gemeente Waterland? - Meedenken met de medewerker(s) 

6,2 

6,6 / 7,2) 

EX3. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de afdeling Publiekszaken? * 6,8 

7,3 / 7,3) 

EX4A. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de gemeente Waterland bij de 

verschillende manier van contact? – Bezoek 

6,9 

6,9 / 7,3) 

EX4B. Hoe tevreden bent u over de dienstverlening van de gemeente Waterland bij de 

verschillende manier van contact? –Telefonisch 

6,5 

6,8 / 7,2) 

EX5. Hoe tevreden bent u over de website van de gemeente Waterland? 6,5 

(6,5 / 6,9) 

Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

*Basis: Inwoners 

 

 

Werkgever 

 

In diverse gesprekken – en dan vooral met intern betrokkenen - is stilgestaan bij de vraag, of 

medewerkers in staat zijn beleid te formuleren in cocreatie met de samenleving. Naar het oordeel 

van de gesprekspartners verschilt dat heel sterk per medewerker. Achterliggend vraagstuk is, dat de 

gemeente niet goed doordacht heeft, wat de gemeente van de samenleving vraagt, welke rol zij zelf 

speelt en welke rol burgers en instellingen. Tegelijkertijd heeft ze wel te maken met veeleisende 

burgers.  

 

  

                                                      

4 Gemeente Waterland, Publieksenquête Gemeentelijke dienstverlening (ongedateerd). 
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3.2  MIDDELEN 
 

Samenvatting 

De gemeente Waterland is financieel op orde. De ICT is in ontwikkeling om de nationale ambities op 

dit terrein te realiseren. De dienstverlening aan inwoners scoort een ruime voldoende (maar is wel 

gedaald). De organisatie kan de reguliere taken goed aan. Er springen twee aandachtspunten in het 

oog: capaciteitsgebrek en kwetsbaarheid. Het gebrek aan capaciteit verschilt per afdeling en heeft 

ook wisselend een kwalitatief en kwantitatief karakter. De kwetsbaarheid wordt vooral veroorzaakt 

doordat zeer veel belangrijke functies in de organisatie door één medewerker worden uitgevoerd.  

 

Inleiding 

 

De organisatie van de gemeente Waterland bestaat uit zeven afdelingen en één stafafdeling met aan 

het hoofd de gemeentesecretaris. In het onderstaande overzicht zijn de afdelingen, hun belangrijkste 

taken en de formatie per afdeling vermeld.  

 

Afdeling Belangrijkste taken Formatie in fte 

begroting 2015 

Stafafdeling P&O Advies p&O, organisatieadvies, management 

ondersteuning, personeels- en salarisadministratie. 

4,81 

Algemeen Juridische Zaken Kabinet, openbare orde, bestuurlijke en juridische 

zaken, vergunningverlening, bezwaren 

Secretariële ondersteuning bestuur en management 

9,35 

Financiën Beleid, beheer, belastingen, kassier 10,18 

Facilitaire zaken Subsidies, inkoop, ICT, DIV, archief, bodedienst, 

externe communicatie. 

15,69 

Publiekszaken Publiekszaken, klantcontactcentrum 

organisatiebreed, balietaken 

7,50 

Zorg en Welzijn Beleid, WWB, WMO, onderwijs, ondersteuning 

Wijzigt a.g.v. transities; uitbreiding en verandering 

taken sociaal terrein; toegevoegde taak jeugdzorg 

17,58 fte 

VROM Bouw- en woningtoezicht, monumentenzorg, 

contacten milieudienst, duurzaamheid, ruimtelijke 

ordening, projectteam Waterland. 

16,69 

Openbare werken Verkeer en vervoer, afval, bouwkunde, groen, civiele 

techniek, beheer openbare ruimte. 

Binnendienst 

11,46 

Buitendienst 

15,50  

 

Uit het sociaal jaarverslag 2013 blijkt dat de formatie is gedaald van 119,41 in 2012 naar 116,33 in 

2013. Dit is de formatie exclusief de formatie die wordt ingezet voor derden.  

Op de personeelsformatie wordt een meerjarige bezuinigingsopdracht uitgevoerd ten bedrage van 

€ . ,- (2012 t/m 2016). De bezuinigi gsopdra ht t/   edraagt € . , . 

 

De ambtelijke organisatie heeft op basis van de begroting 2015 een omvang van circa 125 

medewerkers en 109,76 fte. Deze formatie is inclusief 3,75 fte die wordt ingezet voor andere 

gemeenten.  

 

Vanwege de nieuwe taken op het sociale domein heeft de gemeente externe ondersteuning 

ingehuurd op uitvoerende taken; op korte termijn worden de voorlopige personele consequenties 

duidelijk, en is de gemeente van plan vooralsnog op tijdelijke basis in te huren voor de uitvoering. De 

organisatorische en formatieve consequenties van de decentralisaties op langere termijn zijn nog 

niet in het bovenstaande overzicht meegenomen en zijn nog niet bekend.  
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Waterland voert voor de gemeenten Landsmeer en Edam-Volendam de inkooptaken uit; voor het 

ISW personeels- en salarisadministratie en financiën, voor de gemeente Landsmeer het taakveld 

Sociale Zaken; de capaciteit daarvoor is 3,75 fte. (begroting 2015) 

 

De begroting 2015 geeft per programma doelen en heldere prioriteiten aan. De jaarverslagen laten 

ee  ge ee te zie  die fi a ieel op orde is. Het eersta ds er oge  is rui  oldoe de o  risi o s 
op te vangen. De beheerplannen voor de openbare ruimte zijn verwerkt in de begroting (blz. 45 e.v.), 

echter 16% van de wegen voldoet niet aan de minimumeisen en er is recent bezuinigd op onderhoud 

ege  € .  per jaar .  
 

Op het gebied van ICT laat de gemeente de ambitie zien om de doelen uit het Nationaal 

Uitvoeringsprogramma (NUP) uit te voeren (rapportage Waterland heeft antwoord, oktober 2014). 

Uit een recente rapportage blijkt dat de gemeente op schema ligt bij de uitvoering van de geplande 

projecten.  

 

Bij de middelen hoort ook de huisvesting. De gemeentelijke organisatie is centraal gehuisvest in één 

gemeentehuis. Dit gemeentehuis voldoet goed, maar is minder flexibel in te richten als er een 

wijziging in de organisatie optreedt. Herhuisvesting van de gemeentewerf en de milieustraat staat al 

lang op de politieke agenda. De gemeentewerf voldoet niet meer aan de wettelijke vereisten, er is op 

dit moment geen geldige vergunning.  

 

Sterke en zwakke kanten van de organisatie 

Bij dit onderzoek is expliciet gevraagd in te gaan op de sterke en zwakke kanten van de organisatie. In 

de gesprekken met het College, het managementteam, de gesprekken met medewerkers en de 

ondernemingsraad is hier expliciet aandacht aan besteed. Hieronder bespreken we eerst enkele 

algemene sterke en zwakke kanten en vervolgens noemen we enkele sterke en zwakke kanten van 

de verschillende afdelingen.  

De zelfstudie legt nadruk op twee zwakke kanten van de organisatie, de beperkte capaciteit 

voor nieuw beleid en nieuwe taken en de kwetsbaarheid doordat er een groot aantal 

eenmansfuncties zijn. Uit de gesprekken blijkt dat veel medewerkers een hoge werkdruk ervaren. Die 

druk op de organisatie wordt door meerdere factoren veroorzaakt. De gemeente gaat van een 

College dat vooral pragmatisch wilde handelen over naar een College dat veel sterker visie- en 

beleidsgericht is; in het coalitieakkoord zijn afspraken gemaakt over nieuwe visies en nieuw beleid. 

Daarnaast lag er de afgelopen periode extra druk op de organisatie door de decentralisaties op het 

sociale domein. Naast de beleidsambtenaren hebben ook ondersteunende onderdelen, zoals ICT, 

financiën, en P&O, daarmee te maken. Het MT heeft daarbij geen sterke traditie van eenduidige 

sturing op capaciteit op basis van een helder overzicht van vraag en aanbod (in termen van uren). De 

Raad verhoogt de werkdruk door het stellen van grote aantallen gedetailleerde vragen die meestal 

door de ambtelijke organisatie beantwoord moeten worden. Verder vraagt de Raad regelmatig om 

zaken aan het College en doet het College in de ogen van de Raad en de ambtelijke organisatie 

gemakkelijk toezeggingen.  

Ook het andere punt, de kwetsbaarheid door eenmansfuncties wordt bevestigd tijdens de 

gesprekken. Medewerkers hebben vaak een vrij breed takenpakket, wat het werk aantrekkelijk 

maakt, maar wat er ook voor zorgt dat het moeilijk is om het werk van een collega over te nemen. 

Het valt externen ook op dat de organisatie kwetsbaar is en dat daardoor zaken soms lang kunnen 

blijven liggen.  

 

Per afdeling kan verder nog het volgende worden opgemerkt. We tekenen daarbij aan dat hierbij 

geen volledige organisatiedoorlichting heeft plaatsgevonden. Het gaat om gedeelde beelden of 

opvattingen van afdelingshoofden en medewerkers.  
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 Algemene en Juridische Zaken: De afdeling wordt als punctueel en zorgvuldige getypeerd, met 

kwalitatief goede adviezen en producten; creativiteit wordt echter wel eens gemist. 

 Publiekszaken: Anderen waarderen dat deze afdeling een sterke en positieve ontwikkeling heeft 

doorgemaakt om breed en klantvriendelijk te werken; dit eist veel van medewerkers en laat zien 

dat er verschillen zijn in de mate waarin medewerkers dit aankunnen. 

 Facilitaire Zaken: Er is goed en hard gewerkt om de ICT-functie te verbeteren. De inspanningen 

zijn echter nog erg gericht op de afdelingen en de integratie over afdelingen heen moet 

verbeteren. Zowel medewerkers van de afdeling als andere vragen zich af hoe lang men nog in 

staat is de ICT-dienstverlening vanuit de huidige kleine afdeling te verzorgen. 

 Financiën: Financiën wordt getypeerd als solide en behulpzaam en met een goede P&C-cyclus. 

Daarbij wordt opgemerkt dat de afdeling kwetsbaar is, doordat er een klein aantal goede 

medewerkers is, die van steeds meer zaken kennis moeten hebben.  

 Openbare Werken: Er is intern en extern waardering voor de snelle wijze waarop de buitendienst 

klachten en meldingen verhelpt en aanspreekbaar is. De afdeling is soms wat te veel gericht op 

de oplossing die men zelf bedacht heeft, men zou wat meer open kunnen staan voor andere 

oplossingen en de suggesties van anderen.  

 Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu: Verreweg de meeste discussies in de Raad 

gaan over ruimtelijke kwesties, daarover worden ook de meeste vragen gesteld. Na veel 

wisselingen is er nu rust op de afdeling. Dat heeft geresulteerd in een afdeling waar volgens 

anderen beter mee is samen te werken en tevens is er een grote inhaalslag gemaakt in het 

actualiseren van bestemmingsplannen. Er is zorg over de vraag hoe de afdeling kan voldoen aan 

alle gepla de isies, eleids ota s e  lope de pla e  e  proje te .  
 Zorg en Welzijn: De afdeling wordt getypeerd als zeer gedreven en strevend naar een zeer hoge 

kwaliteit. Er is meer aandacht nodig voor de integraliteit, uitvoering en financiële planning en 

beheer.  

 Personeel en Organisatie (stafafdeling): De afdeling wordt deskundig, zelfs bevlogen en een 

goede sparring partner genoemd. Daarbij wordt opgemerkt dat ook deze afdeling kwetsbaar is 

en afhankelijk van de inzet en kwaliteiten van slechts enkele medewerkers.  

 

 

Regie en beleid  

 

Het oordeel van de inwoners, bedrijven en instellingen over de prestaties van Waterland komen 

grotendeels overeen met die in andere gemeenten. Minstens de helft heeft geen of een neutrale 

mening.  

 

 V9b 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Middelen 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

gemeente presteert (sterk) 

onvoldoende 

18,3 19,4 

neutraal / geen mening 52,4 50 

gemeente presteert voldoende / 

zeer goed 

29,3 30,6 

Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

 

Er zijn enkele notities geschreven over de gewenste ontwikkeling van de organisatie: de burger moet 

daarbij centraal staan, medewerkers moeten zich uitgedaagd voelen door de breedte van de 

functies; in de organisatie moet vrijheid van werken zijn binnen aangegeven kaders. Men wil daartoe 

een aantal speerpunten ontwikkelen om de organisatie op koers te houden. Het gaat om: flexibiliteit 
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medewerkers vergroten, coachend leidinggeven, efficiënt werken, geven van feedback, focus op 

gewenste cultuur, structuur aanpassen waar nodig en het oplossen van kleinere knelpunten.  

Twee opvallende concrete zaken zijn het werken met een makelaarsfunctie. De makelaar is 

verantwoordelijk voor het opvangen van de klantvraag, die doorspelen aan de organisatie waar nodig 

en het bewaken ervan en uiteindelijk beantwoorden van de vraag. Verder is aangegeven dat er 

gewerkt wordt met projecten. Daarvoor is een organisatorische methode voor bedacht.  

 

Uit de gesprekken blijkt dat de uitgangspunten worden onderschreven en dat het commentaar zich 

op de praktische uitwerking richt. Niet alle afdelingen houden zich even consequent aan 

organisatiebrede afspraken. Het MT wordt niet als een herkenbaar en hecht team gezien dat 

zichtbaar stuurt op de gewenste ontwikkeling en ook medewerkers aanspreekt als van de afspraken 

wordt afgeweken. De sfeer in de organisatie wordt over het algemeen als familiair omschreven, men 

kent elkaar goed en de onderlinge verhoudingen zijn dat ook. Dit staat echter wel een zekere 

zakelijkheid in de weg. Medewerkers geven aan dat ze het niet gemakkelijk vinden om collega s aa  
te spreken op een afspraak en zij merken op dat ze dit ook relatief weinig zien bij het management.  

 

Het College staat dicht bij de organisatie. Er is daardoor naast de sturing door het afdelingshoofd ook 

een duidelijke invloed van de wethouder op het werk en de prioriteiten. De Raad bemoeit zich 

bovendien volgens velen (binnen en buiten de Raad) te veel met details. Daardoor stuurt de 

wethouder ook op deze details richting de betrokken ambtenaren.  

 

Er is druk op medewerkers om op een breed terrein inzetbaar te zijn, van erg veel zaken moet men 

iets weten. Uit de gesprekken blijkt dat dit extra sterk wordt gevoeld op de onderdelen ICT, 

Financiën, Publiekszaken en ruimtelijke ontwikkeling. 

 

Dienstverlening 

 

Inwoners en instellingen in Waterland waarderen volgens de vragenlijst het personeel, de ICT en 

financiële middelen in dezelfde mate als in andere gemeenten (vraag V5 en V9b). Inwoners zijn iets 

meer tevreden over de dienstverlening van de gemeente Waterland dan inwoners in andere 

gemeenten (V19d). De scores zijn wel gedaald, zo bleek in het vorige hoofdstuk. 

 

 

Toezicht en handhaving 

nvt 

 

Bestuurlijke partner 

De begroting 2015 geeft algemene informatie over de verbonden partijen, inclusief visie en 

eleids oor e e s e  so s ook risi o s. Hier ij ordt el erg ges hre e  a uit het perspe tief a  
de verbonden partij, niet vanuit de vraag wat de gemeente nu wil bereiken met het 

samenwerkingsverband. Er zijn ook geen gemeentelijke speerpunten aangegeven.  

 

De gemeente Waterland voert de inkoopfunctie uit voor de gemeente Landsmeer en de gemeente 

Edam-Volendam. De inkoop op het gebied van de decentralisaties op het sociale domein zijn 

regionaal georganiseerd. Daarnaast wordt voor het ISW de personeels- en salarisadministratie en 

financiële administratie uitgevoerd. Daarnaast zijn allerlei samenwerkingsrelaties met regionale 

gemeenten, die niet formeel zijn geregeld maar op collegiale basis plaatsvinden. Uit de gesprekken 

blijkt dat medewerkers hiervoor meer kansen zien op diverse terreinen. Als mogelijkheden worden 

zaken genoemd als ICT, juridische zaken, financiën, P&O en samenwerking bij de uitvoering van taken 

op het sociale domein. Het vorige College wilde samenwerking aangaan op basis van slim 

samenwerken. Uit gesprekken blijkt dat ook in de periode daarvoor de gemeente Waterland bekend 

stond als een lastige partner om mee samen te werken.  
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Werkgever 

Er zijn goede verhoudingen tussen de ondernemingsraad en de WOR-bestuurder. Het ziekteverzuim 

was lager dan gemiddeld en is het laatste jaar wat gestegen door enkele langduriger ziekten. In de 

zelfstudie wordt aangegeven dat het moeilijk is voor de gemeente om medewerkers langere tijd te 

boeien en te binden. Externe gesprekspartners geven ook aan dat ambtenaren waarmee men goed 

contact had regelmatig weer vertrekken naar een grotere gemeente. Op dit moment zijn de 

uitstroompercentages niet heel hoog, gevreesd wordt dat deze zullen stijgen bij een aantrekkende 

arbeidsmarkt.  
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3.3 KENNIS EN ONDERWIJS 
 

Samenvatting 

De scores voor de onderwijsvoorzieningen zijn relatief laag, die voor de prestaties van de gemeente 

wijken amper af van die van andere gemeenten. Door maatschappelijke partijen wordt 

onderwijsbeleid node gemist. Ook zijn zij kritisch over de samenwerking met de gemeente, en het 

kennisniveau van de gemeente.  

 

Hierna worden niet alle gemeentelijke rollen besproken: regie en beleid, en bestuurlijke partner 

staan centraal.  

 

 

Regie en beleid  

 

De waardering van de prestaties van de gemeente Waterland op dit terrein door de inwoners, 

bedrijven en instellingen wijken amper af van die we elders zien (V9c). Wel signaleren de 

respondenten dat de gemeente in minder mate dan andere gemeenten goede 

onderwijsvoorzieningen heeft (V20a).  

  

V9c 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Onderwijs en kennis 

 Waterland Totaal overige gemeenten 
gemeente presteert (sterk) onvoldoende 12 11,3 
neutraal / geen mening 45,5 45,1 
gemeente presteert voldoende / zeer goed 42,5 43,5 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

 

V20a 

De gemeente Waterland kent goede onderwijsvoorzieningen. 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

Helemaal / deels oneens 10,8 7,9 

neutraal 32,4 26,3 

Helemaal / deels eens 56,8 65,8 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

In gesprekken met de sector wordt duidelijk dat het een gemis is dat de gemeente geen 

onderwijsvisie en –beleid heeft. Niet alleen is er geen integrale onderwijsnota, maar ook in het 

jeugd- en zorgbeleid is geen aandacht voor onderwijs. Terwijl scholen wel ontwikkelingen bij 

kinderen kunnen herkennen die wellicht van belang zijn voor de zorg (signalerende functie). Door het 

ontbreken van beleid is het onduidelijk hoe de gemeente daarmee wil omgaan, waar de zorg door de 

school ophoudt en waar die van de gemeente begint. Ook is er geen beleid dat als grondslag kan 

gelden voor het wel of niet openen van nieuwe scholen, of het uitbouwen van bestaande (zoals in 

het voortgezet onderwijs). De neiging bij de gemeente, zo wordt in de gesprekken aangegeven, is om 

vooral uit te gaan van het bestaande, en geen knopen door te hakken.  

 

 

Bestuurlijke partner 

 

Uit de enquête blijkt dat een derde van de bedrijven en instellingen van mening is dat er een goede 

samenwerking is tussen onderwijsinstellingen, overheid en bedrijfsleven; een kwart vindt van niet 

(V20b). Uit de gesprekken met betrokken organisaties valt op te maken dat zij wisselende ervaringen 

hebben met samenwerken met de gemeente. Soms is die samenwerking perfect, soms worden ze 
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niet eens gevraagd om mee te denken en mee te praten. De kwaliteit van de samenwerking lijkt sterk 

afhankelijk te zijn van de persoon van wethouder en ambtenaar. Ook over het kennisniveau van de 

gemeente bestaan aarzelingen. 

 

De schoolbesturen zelf weten elkaar goed te vinden. Ondanks verschillende belangen, zijn ze wel 

goed bereikbaar voor elkaar, zo geven zij aan. De schoolbesturen signaleren dat andere gemeenten 

soms creatief zoeken naar oplossingen en andere partners, bijvoorbeeld als het gaat om de 

problematiek van de laatste school in een kern. Waterland doet dat niet, de gemeente praat vooral 

over huisvesting, zo valt te beluisteren: stenen, geen visie. 
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3.4 SOCIAAL EN ZORG 
 

3.4 Sociaal en Zorg 

 

Er is waardering voor het gedegen beleidsplan voor de drie decentralisaties. Tegelijk zijn er zorgen of 

de uitvoering voldoende is georganiseerd, of deze niet te kwetsbaar zal blijken en of taken bij 

betrokken instellingen en partners voldoende geborgd zijn. De samenleving van Waterland kenmerkt 

zich door veel initiatief, mensen kennen elkaar en er is betrokkenheid. Het aantal zorgcliënten is in 

vergelijking met andere gemeenten kleiner.  

 

 

 

Regie en beleid  

 

Gevraagd naar de prestaties van de gemeente op het gebied van welzijn en sociale zaken scoort 

Waterland enkele procenten onder het gemiddelde van de vergelijkingsgroep (vragenlijst V9d).  

 

V9d 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Welzijn en Sociale Zaken 

 Waterland Totaal overige gemeenten 
gemeente presteert (sterk) onvoldoende 15,6 11,6 
neutraal / geen mening 48,5 46,5 
gemeente presteert voldoende / zeer goed 35,9 41,9 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

De eleids ota Drie tra sities éé  perspe tief, eleidspla  oor het so iaal do ei  - geeft 
veel feitelijke informatie over de doelgroepen en ontwikkelingen daarin, zoals jeugdigen, 

zorgcliënten (indicaties) en de participatiewet. De nota schetst helder en beknopt het beleid van de 

gemeente op dit terrein. Wat verder opvalt, is dat de aantallen cliënten relatief gering zijn, in andere 

gemeenten gaat het vaak om hogere aantallen en zijn de daaraan gerelateerde budgetten daardoor 

ook hoger. De nota geeft heldere doelen en resultaten aan die ook verband houden met de opbouw 

en opzet van de nieuwe taken. Gesteld wordt dat het plan met veel inbreng van betrokkenen en 

professionals tot stand is gekomen, inclusief de WMO-raad, WWB-cliëntenraad en OOGO.  

Ten tijde van het onderzoek (december 2014) stond er een plan voor de uitvoering en de 

organisatie in de steigers. De uitvoeringsorganisatie was nog niet gestart; er is een team van externe 

deskundigen voorzien ter versterking voor de bestaande afdeling zorg en welzijn en ter uitvoering 

van een groot deel van de nieuwe taken. Voor diverse zorgtaken participeert Waterland in het traject 

van regionale zorginkoop, waarbij de gemeente Zaanstad een voortrekkersrol heeft vervuld. In het 

regionale traject voor de decentralisaties heeft Waterland een actieve bijdrage geleverd.  

 

,  % a  de i o ers a  Waterla d zie  sa e le i g e  e se  als het eest ijzo dere 
positieve aspect, er is geen ander aspect dat hoger scoort (vragenlijst V5). Overigens zien inwoners in 

andere gemeenten die aspect ook vaak als het meest bijzonder (27,4%). Inwoners van Waterland 

hebben vaker een mening over de saamhorigheid (10%), die mening is voor 5% positief en 5% 

negatief. Men vindt wel vaker dan elders dat mensen, bedrijven en instellingen zich inzetten voor de 

samenleving (vragenlijst V21a).  

  

Dienstverlening 

nvt 

 

Toezicht en handhaving 

nvt 
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Bestuurlijke partner 

Op het sociale domein vervult Zaanstad een trekkersrol in de regio. Purmerend uitgezonderd, zijn de 

andere gemeenten klein. Dat maakt het voor de kleinere gemeenten, waaronder Waterland, lastig 

om een bijdrage te leveren die opvalt en gewaardeerd wordt. Toch heeft Waterland actief 

bijgedragen blijkt uit navraag. Bestuurlijke partners geven daarbij wel aan dat Waterland minder 

vertrouwen geniet dan de meeste andere gemeenten in de regio. Het vertrouwen is wel weer wat 

gegroeid.  

Instellingen in Waterland maken zich zorgen over de wijze waarop het beleid praktisch 

gestalte zal gaan krijgen en hoe de signalering, toeleiding en onderlinge samenwerking tussen 

instellingen vorm krijgt. Zij geven aan wel betrokken geweest te zijn bij de formulering van beleid, 

maar missen een vervolgstap waarbij ze ook in de uitvoering een heldere rol hebben.  

 

Werkgever 

nvt 
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3.5 MILIEU, INFRASTRUCTUUR EN LEEFOMGEVING 
 

De prestaties van de gemeente Waterland met betrekking tot de leefomgeving worden over het 

algemeen als voldoende bestempeld. Daar staat tegenover, dat er in de samenleving veel kritiek is op 

het ontbreken van beleid, van gemeentelijke initiatieven en van gemeentelijke daadkracht. Als 

partner scoort de gemeente niet hoog.  

 

 

 

Regie en beleid  

 

Een kleine 45% van de inwoners, bedrijven en instellingen is tevreden over de prestaties van de 

gemeenten op dit terrein. Kanttekening daarbij is dat zowel het percentage respondenten dat de 

prestaties (zeer) onvoldoende als (zeer) voldoende vindt hoger ligt dan in andere gemeenten.  

  

V9e 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Milieu en infrastructuur 

 Waterland Totaal overige gemeenten 
gemeente presteert (sterk) onvoldoende 32,9 25 
neutraal / geen mening 22,8 34,8 
gemeente presteert voldoende / zeer goed 44,3 40,2 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

Ook zijn de respondenten over het algemeen meer dan die in andere gemeenten van mening dat de 

omgeving goed onderhouden is (V22a), veilig (V22b) en schoon en groen (V22c).  

 

V22a/b/c 

 Waterland Totaal overige gemeenten 

V22a. De wegen, parken en pleinen in mijn [vestigingsomgeving / woonomgeving] zijn goed onderhouden. 

Helemaal / deels oneens 31,6 33,1 

neutraal 9,9 11,6 

Helemaal / deels eens 58,5 55,4 

V22b. In [de vestigingsomgeving / de omgeving rond mijn woning] voel ik mij altijd veilig op straat. 

Helemaal / deels oneens 9,9 11,6 

neutraal 6,4 11,4 

Helemaal / deels eens 83,7 76,9 

V22c. Mijn [vestigingsomgeving / woonomgeving] is schoon en groen. 

Helemaal / deels oneens 16,6 19,1 

neutraal 7,3 43,5 

Helemaal / deels eens 76,1 71,1 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

 

In de gesprekken met maatschappelijke groeperingen komt naar voren, dat Waterland geen 

initiatiefrijke gemeente is. Ideeën moeten vooral uit de gemeenschap komen, de gemeente gaat daar 

soms wel, soms ook niet adequaat mee om. Eén van de gesprekspartners verwoordt het als volgt: 

Als de ge ee te et zo i itiatiefrijk zou zij  als de e olki g, zou het ee  odelge ee te zij .  

 

Ook op dit terrein is weinig beleid geformuleerd. Zo is er geen structuurvisie vastgesteld en komt de 

regierol in de volkshuisvesting niet uit de verf. Gesignaleerd wordt, dat de gemeente alleen maar 

bestuurt voor de korte termijn. Plannen voor de binnenstad van Monnickendam en voor 

herstructurering van bedrijventerreinen komen niet van de grond.  
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Wel zijn inmiddels de bestemmingsplannen geactualiseerd. Dat is, zo valt te beluisteren, in interactie 

met de samenleving gebeurd, maar vooral wat in overeenstemming was met plannen van de coalitie 

(vooral horeca gehoord, bevolking niet).  

 

Wel wordt het beheer over het algemeen als goed bestempeld; maar ook daarover zijn wel negatieve 

geluiden te horen. 

   

 

Bestuurlijke partner 

 

De gemeente Waterland wordt niet gezien als een aangename samenwerkingspartner. Beleid laat op 

zich wachten, de gemeente lijkt nu en dan nogal wantrouwig. Sommige organisaties zijn nog nooit 

uitgenodigd voor overleg, terwijl dat wellicht beroepszaken had kunnen voorkomen. Waarschijnlijk 

gaat dit over specifieke zaken. Uit het Jaarverslag 2013 van de adviescommissie bezwaarschriften 

blijkt dat het aantal intrekkingen van bezwaren aanzienlijk is (13 van de 38 in 2013), waaruit die 

commissie de conclusie trekt dat de gemeente bereid is om zaken minnelijk op te lossen 

 

De gemeente lijkt over het algemeen geen verbindingen te leggen. Aan het overleg van gemeenten 

aan het Markermeer (Tolhuisberaad) doet waterland niet mee.  
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3.6 CULTUUR, RECREATIE EN VRIJE TIJD 
 

Toerisme is een belangrijke sector voor Waterland met 14% van de banen in de gemeente en veel 

potentie. De gemeente heeft een groot Nationaal Landschap. Op cultureel gebied zijn er veel 

kleinschalige initiatieven. Inwoners zijn heel positief over de mogelijkheden van vrijetijdsbesteding in 

de gemeente. Bedrijven en instellingen zijn niet ontevreden over de gemeente, maar zouden wel een 

meer stimulerende en faciliterende gemeente willen die beter omgaat met gezamenlijke initiatieven.  

 

Waterland kent een divers sportaanbod met actieve sportverenigingen waarvoor een groot aantal 

vrijwilligers zich inzetten. In Waterland ligt een uitgestrekt Nationaal Landschap (5.000 hectare), een 

veenweidegebied met grote cultuur-historische waarde. Dit gebied wordt veel gebruikt om te 

wandelen en te fietsen en is ook vanuit Amsterdam snel bereikbaar. Voor het toerisme is niet alleen 

het landschap van belang, maar ook de mooie dorpen, de oude binnenstad van Monnickendam, het 

eiland Marken en de jachthavens en watersport. In de zelfstudie wordt het belang van de toeristische 

sector onderstreept met belangrijke feiten. Circa 14% van de banen in Waterland is gerelateerd aan 

toerisme en het eiland Marken ontvangt ongeveer 350.000 dagtoeristen per jaar.  

 

Regie en beleid  

 

Uit onze vragenlijst blijkt dat inwoners van Waterland iets meer tevreden zijn over de prestaties van 

de gemeente op dit terrein dan gemiddeld in andere gemeenten. 

 

V9f 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Cultuur en Vrije Tijd 

 Waterland Totaal overige gemeenten 
gemeente presteert (sterk) onvoldoende 21 19,8 
neutraal / geen mening 32,9 36,9 
gemeente presteert voldoende / zeer goed 46,1 43,2 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 
 

Er is geen vastgesteld beleid op het terrein van toerisme, recreatie en evenmin op het gebied van 

cultuur. Externen missen geen uitvoerige beleidsnotities, zeker niet als dat betekent dat de 

gemeente veel gaat bepalen. Het zou wel op prijs worden gesteld als er gezamenlijk een heldere 

agenda zou worden opgesteld, waaraan gemeente en bedrijven en instellingen samen kunnen 

werken. De ondernemers in de toeristische sector en de gemeente werken samen in de Stichting 

Promotie Waterland (SPW). De stichting probeert bezoekers te verleiden om langer in Waterland te 

blijven. Verder stimuleert de SPW onderlinge contacten en samenwerking tussen ondernemers in 

Waterland. Ondernemers geven aan dat er door de komst van de SPW meer eenheid en 

samenwerking is gekomen onder toeristische ondernemers en dat de toeristische sector in een 

stijgende lijn zit.  

 

Op ultureel ge ied zij  er ers hille de i itiatie e  e  ere igi ge  a tief, zoals useu  De 
“peeltore , het Marker useu , de sti hti g Ku st Kijke  e  de ere igi g IJsschuiten Gouwzee. 

Deze instellingen werken vrijwel volledig met vrijwilligers. Er is geen structureel overleg op cultureel 

gebied, niet met de gemeente en ook niet met instellingen onderling. De SPW zorgt wel voor een 

kalender met activiteiten. Uit de gesprekken blijkt dat er heel veel culturele activiteiten en 

initiatieven zijn. Op praktisch gebied werkt men wel veel samen, mensen kennen elkaar en weten 

elkaar snel te vinden.  
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Dienstverlening 

 

Het culturele aanbod vinden inwoners iets vaker aantrekkelijk dan inwoners in andere gemeenten. 

Het verschil bedraagt enkele procenten (V22d). Men is circa 4% vaker tevreden over de 

sportvoorzieningen in Waterland (V22e). Op de stelling dat in Waterland veel mogelijkheden zijn 

voor een prettige vrijetijdsbesteding is wel een groot verschil zichtbaar. Hiermee is in Waterland 

74,3% het eens of deels eens, in andere gemeenten is dit 57,2%.  

 Instellingen en bedrijven geven aan dat men zelf met initiatieven moet komen, ze voelen zich 

daarin niet door de gemeente gestimuleerd. Men vindt het wel eens lastig om zaken met de 

gemeente te regelen, vooral als het om zaken gaat die op korte termijn spelen bijvoorbeeld bij 

evenementen.  

 

Toezicht en handhaving 

nvt 

 

Bestuurlijke partner 

 

Er is op het terrein van cultuur en recreatie geen regulier overleg met de gemeente. De gemeente 

heeft wel overleg met de ondernemersvereniging. Hierin zijn ook toeristische ondernemers 

vertegenwoordigd en tijdens dit overleg komen ook zaken aan de orde op het gebied van toerisme 

en recreatie. Externe partners zijn niet positief over de gemeente als bestuurlijke partner als het gaat 

om initiatieven die worden ontwikkeld. Aangegeven wordt dat men vaak geen gehoor vindt bij de 

gemeente. Op plannen en initiatieven wordt vaak niet ingegaan en de partners hebben het gevoel 

dat ze langdurig in een la belanden. Als voorbeelden worden genoemd een plan rond de ontwikkeling 

van een waterfront voor kleinschalige watersport en de lange weg van totstandkoming van museum 

De “peeltore .  
 

Werkgever 

nvt 
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3.7 ECONOMIE 
 

Waterland is voor de werkgelegenheid voor een belangrijk deel afhankelijk van de regio Amsterdam. 

Er is geen economisch beleid vastgesteld. Externe partners zouden graag een (beperkte) 

economische agenda opstellen waaruit de speerpunten blijken en waarop in samenwerking 

vooruitgang kan worden geboekt. Er zijn veel slepende zaken op het gebied van de lokale economie. 

Dit maakt ondernemers huiverig tijd en energie in de samenwerking te investeren.  

 

De zelfstudie geeft aan dat het aantal banen in Waterland relatief laag is. Veel inwoners werken 

elders in de regio en vooral in Amsterdam. Er staan 1560 ondernemingen geregistreerd in Waterland, 

waarvan het grootste deel kleine ondernemingen met minder dan vier medewerkers. De gemeente 

beschikt over twee kleinere bedrijventerreinen, waarvan één volgens ondernemers zeer aan 

revitalisering toe is (Galgeriet). Inwoners van de gemeente geven vaker dan in andere gemeenten 

aan dat er geen kansen zijn op een baan in de gemeente (V23a). De bedrijven die er zijn scoren bij de 

inwoners hoog op hun brede maatschappelijke rol. In Waterland ziet 45% van de inwoners deze rol, 

terwijl dat elders gemiddeld 35% is.  

 

 

Regie en beleid  

 

Inwoners, instellingen en bedrijven zijn minder tevreden dan elders over de prestaties van de 

gemeente op het terrein van de lokale economie (V9g). 

 

 

V9g 

Geeft u aan hoe de gemeente Waterland presteert op het terrein van: Economie 

 Waterland Totaal overige gemeenten 
gemeente presteert (sterk) onvoldoende 29,6 19,3 
neutraal / geen mening 45,8 49,9 
gemeente presteert voldoende / zeer goed 23,7 30,8 
Basis: Bedrijven, instellingen en inwoners 

 

 

Er is geen beleid voor economische zaken vastgesteld. Externe partners missen dit niet, maar 

wanneer verder wordt doorgesproken missen ze wel voortgang en visie op enkele belangrijke 

speerpunten, zoals revitalisering van bedrijventerreinen, versterking van detailhandel en de 

binnenstad van Monnickendam, detailhandel in de dorpen en het beter benutten van kansen rond de 

watersport.  

 

De besluitvorming wordt door ondernemers als zeer traag ervaren. Als voorbeelden wordt een aantal 

slepende dossiers genoemd zoals de besluitvorming over het revitaliseren van bestaande 

bedrijventerreinen en eventuele besluiten over een nieuw terrein. Een aantal ondernemers heeft 

een plan gemaakt voor watersport en daaraan gerelateerde bedrij igheid et de titel Waterfro t 
Mo i ke da . De i itiatief e ers zij  teleurgesteld dat er iets et dit pla  is gedaa .  
 

Gesprekspartners geven aan dat er zorg is voor de detailhandel in de binnenstad van Monnickendam. 

Er is daarom een taakgroep versterking Monnickendam (TVM) opgericht. Dit is een tijdelijke 

taakgroep waarop positief wordt gereageerd.  

 

De ondernemers zijn georganiseerd in de Ondernemersvereniging Waterland. Er is een kleine kern 

van ondernemers die actief zijn en vaak een eenheid vormen. Er is ook een groot aantal dat minder 
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actief is. Ondernemers in de detailhandel hebben vaak tegengestelde belangen en vormen minder 

een eenheid.  

  

 

Dienstverlening 

 

Ondernemers richten zich bij contacten met de gemeente vooral op de bestuurders, er zijn weinig 

directe contacten met de Raad. In de ambtelijke organisatie missen ondernemers lokale kennis en 

begrip en meedenken. Dat geldt overigens niet voor de parttime medewerker economische zaken, 

waar men positief over is.  

 

Toezicht en handhaving 

nvt 

 

 

Bestuurlijke partner 

De ondernemersvereniging heeft gemiddeld eens per twee maanden overleg met de wethouder. Dan 

worden een aantal praktische zaken besproken. Daarnaast komen ook wel grotere projecten aan de 

orde, maar opgemerkt wordt dat daarin de voortgang vaak traag is. Ondernemers vinden de 

gemeente goed benaderbaar, maar geven tegelijk aan dat ze soms wel moeite moeten doen om het 

belang van hun vraag of afspraak duidelijk te maken. Aangegeven wordt dat de gemeente wel eens 

traag of helemaal niet reageert op initiatieven en als gevolg van een nieuwe samenstelling van Raad 

of College van standpunt kan veranderen. Dat maakt ondernemers huiverig om te veel tijd te 

investeren in de samenwerking.  

 

Werkgever 

nvt 
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Bijlage 1. Gesprekspartners rondetafelgesprekken/interviews 

 

 

D. van Altena, IJsclub Marken 

Dhr. Baars, wethouder Landsmeer 

B. van Baarsen, Ondernemersvereniging Waterland.  

G. Bekhuis stuurgroep, wethouder 

T. van den Berg , hoofd Facilitaire Zaken 

H. van Berkum, gemeenteraadslid PvdA 

B. Bijlsma-van Roekel, Stichting Kunst Kijken 

J. Borst, hoofd buitendienst Openbare Werken 

S. van de Bosch, medewerker Publiekszaken  

M. Boukens,  medewerker Publiekszaken 

D. Broere, gemeentesecretaris / algemeen directeur 

L. Bromet, wethouder 

S. Bruinsma medewerker VROM 

G. Buijs, Dorpsraad Broek in Waterland 

W. Buter, Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) 

J. Colaris, Museum de Speeltoren 

T. Dammen, Museum de Speeltoren 

E. Dijk, raadsgriffier 

H. van Dommelen, medewerker Facilitaire Zaken  

Dhr. Donkers, Hou Marken Mooi 

L. van Etten, lid Ondernemingsraad 

Mw.Faber, burgemeester Zaanstad 

Y. Gras, gemeenteraadslid Waterland Natuurlijk  

G. Gutter, Ondernemersvereniging Detailhandel 

P. de Haan, lid Ondernemingsraad 

M. van Hal, hoofd P&O / locosecretaris 

B. ten Have, gemeenteraadslid D66 

T. van der Heijden ISW  

N. Hellingman, hoofd AJZ 

J. van der Hoeven, wethouder 

F. Holthuis, Stadsraad Monnickendam 

J. Horius, Stichting Duurzaam Waterland 

Mw. C. van der Hulst, Wooncompagnie Hoorn 

B. Janssen van Raay, gemeenteraadslid PvdA  

J. Kes, wethouder 

Mw. Kes, wethouder Edam-Volendam 

J. Kistenmaker, Stichting Publieke Innovatieve Mediadienst (PIM) 

H. Klepper, medewerker P&O 

R. Kling, hoofd VROM 

F. Knaack, gemeenteraadslid SP  

H. Koldewijn, lid Ondernemingsraad 

J. Konijn, Vereniging Oud Monnickendam 

P. Kools, gemeenteraadslid VVD  

Dhr. Leegwater, burgemeester Oostzaan 

E. van Loenen, voorzitter Ondernemingsraad 

T. Maijer, medewerker Zorg en Welzijn  

J.D. van Mansvelt, Dorpsraad Broek in Waterland 

G. Meij, Toneelvereniging De Brug 

J. Moes, Noordhollands Dagblad 

R.Neppelenbroek, Stichting Behoud Waterland 

A. Nienhuis, burgemeester Landsmeer 

G. Otte,  medewerker Zorg en Welzijn  

W. Peters Baanstede 

H. Raasing VRZW  
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I. Raasing, Stichting Kinderopvang Waterland 

K. Roos, Vereniging Oud Monnickendam & Stichting IJsschuiten Gouwzee 

J. van Ruler, medewerker VROM 

H. Scheepstra, gemeenteraadslid Waterland Natuurlijk 

Dhr. Schild, Hou Marken Mooi 

N. Schreuder, medewerker Financiën 

F. Schreutelkamp, hoofd Financiën 

P. Straatman, basisschool De Verwondering 

M. Strooper, lid Ondernemingsraad 

A. Swart, medewerker AJZ 

Dhr. Tange, burgemeester Wormerland 

J. Tessel, Stichting Duurzaam Waterland 

J. Timmers GGD 

J. Uidam, hoofd Openbare Werken 

S. Verbeek, gemeenteraadslid CDA  

M. H.J.Verhorst-van Leeuwen, Stichting De Kwade Zwaan 

P. Verkerk, hoofd Publiekszaken 

M. Visser, Stichting IJsschuiten Gouwzee 

W. Visser, medewerker AJZ  

W. van der Vliet, Dorpsraad Ilpendam 

A. Vreugdenhil, hoofd Zorg en Welzijn 

L. Wagenaar-Kroon, burgemeester 

R.Weijgertse, Bernard Nieuwentijt College 

T. van Went, medewerker Openbare Werken 

C. Willems, medewerker Facilitaire Zaken 

E. Willems, Vereniging Oud Monnickendam 

H. Willig, Henri Willig Groep 

E. Wilms, lid Ondernemingsraad 

J. Wortel, gemeenteraadslid GroenLinks  

F. de Zeeuw, deskundige inwoner (directeur Nieuwe Markten, Bouwfonds Ontwikkeling; Praktijkhoogleraar 

Gebiedsontwikkeling, TU Delft)  

T. Zetsema, Waterland Yacht Charter 

N. Zwaag, medewerker Openbare Werken 
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Bijlage 2. Bestudeerde documenten 

 

 

 Begroting 2014, concept 2015 

 Beleidsplan sociaal domein 

 Brief Waterland als reactie op rapport Landsmeer 21.1.2013 U13.06583 

 Brief aan Edam-Volendam als zienswijze op voorgenomen herindeling 2013 U13.06781 

 Burgerjaarverslag 2012 (laatste) 

 Coalitieprogramma (met bijlage) 

 Contract samenwerking Waterland Landsmeer CN11.00026 en CN12.00037 

 Evaluatie WMO 

 Gezondheidsnota Waterland gezond 2013-2017. 

 Handhavings-en preventieplan alcohol, en uitvoeringsplan. 

 Jaarverslag bezwarencommissie 

 Jaarverslag klachtencommissie 

 Jaarverslag OR 2013 

 Jaarverslag WMO raad 

 Klanttevredenheidsonderzoek 

 Management filosofie 

 Motie gemeenteraad eind vorige periode waarin de raad zich uitsprak tegen fusie 

 Naar een strategische agenda voor de Regio Waterland 12.9.2009 stuknummer I09.02599 5.10.2009 

 Nota inkoop en aanbestedingsbeleid 

 Notitie organisatieontwikkeling 

 NUP Rapportage 

 Onderzoeken gemeenten regionaal over samenwerken 

 Organogram 

 Publieksenquête 2013. 

 Rapport IME bestuurskracht 2007 

 Rapport Landsmeer 2013 toekomstvisie IN13.09428 

 Rapport Rekenkamercommissie gemeenteschappelijke regelingen 

 Regionale inkoop sociaal domein IT14.02217 

 Sociaal jaarverslag 2013 

 Toekomst bestuurlijke organisatie Zaanstreek-Waterland 7.1.2013 (zie bijgaand) 

 Verkenning inhoudelijk en bestuurlijke opgaven regio Zaanstreek Waterland Gemeente Purmerend mei 

2014, in14.07606 

 

 

 

 

 


	EXTERN ONDERZOEK
	BESTUURSKRACHTONDERZOEK
	GEMEENTE WATERLAND
	Leon van den Dool
	Linze Schaap
	INHOUDSOPGAVE
	Hoofdstuk 1 Inleiding


