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1. Inleiding 

1.1 Aanleiding en context 

De rol van gemeenten is in de afgelopen jaren sterk veranderd. Niet alleen worden door de 

landelijke overheid steeds meer verantwoordelijkheden bij gemeenten ondergebracht, ook de 

complexiteit van de opgaven neemt toe. De decentralisaties op het gebied van zorg, jeugd en werk 

zijn hiervan in het oog springende voorbeelden. Deze ontwikkelingen, in combinatie met forse 

structurele bezuinigingen op het gemeentebudget en de door het Rijk gewenste schaalvergroting, 

zorgen ervoor dat gemeenten in toenemende mate samenwerken. Doel van deze samenwerkingen 

is veelal het verminderen van kosten, van de kwetsbaarheid van de organisatie en het vergroten 

van de kwaliteit van de (in- en externe) dienstverlening. 

Ook in Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt nagedacht over de mogelijke gevolgen van deze 

ontwikkelingen voor de toekomst van de gemeente. Mede ingegeven vanuit de wens de regie over 

de toekomst in eigen hand te houden, werd begin 2012 door de gemeenteraad opdracht gegeven 

onderzoek te doen naar verdere strategische en tactische samenwerking. Op basis van diverse 

verkennende onderzoeken werd in januari 2014 deze eerste fase van het proces m.b.t. de 

bestuurlijke toekomst Haarlemmerliede en Spaarnwoude afgerond met de conclusie dat nader en 

verdiepend onderzoek naar de bestuurlijke toekomst wenselijk en noodzakelijk is.  

Hierop heeft de gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in september 2014 

Berenschot opdracht gegeven tot het uitvoeren van een verdiepingsonderzoek naar de bestuurlijke 

toekomst van de gemeente. De opdracht aan Berenschot vanuit de gemeenteraad is enerzijds om 

nadrukkelijk mogelijkheid of onmogelijkheid van de optie van bestuurlijke zelfstandigheid te 

onderzoeken en anderzijds een strategische verkenning uit te voeren naar realistische alternatieven 

ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude.   

1.2 Vraagstelling onderzoek 

Het verdiepingsonderzoek leidt tot een belangrijke en richtinggevende keuze in een traject om te 

komen tot het inhoud geven aan de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Deze keuze kan niet gebaseerd worden op dagkoersen of sympathie van het 

moment. De basis moet een solide en objectieve analyse zijn waarin zowel rationele als emotionele 

overwegingen en argumenten een plek krijgen. Het verdiepingsonderzoek heeft als doel om in april 

2015 te komen tot een gefundeerd en gedragen besluit over de richting van de bestuurlijke 

toekomst.  
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In onderstaand kader wordt de vraagstelling van het onderzoek schematisch weergegeven. Daarbij 

starten we met het benoemen van de ‘centrale opdracht’. Deze gaat over de mogelijkheden en 

onmogelijkheden van het behoudt van bestuurlijke zelfstandigheid. 

 

Figuur 1: Hoofdvragen onderzoek 

De eerste vraag (urgentie) geeft een onderbouwd beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

om bestuurlijke zelfstandigheid te handhaven, aangevuld met de eventuele condities en 

randvoorwaarden waaraan deze bestuurlijke zelfstandigheid moet voldoen. Het kan beschouwd 

worden als de ‘0-optie’. 

De tweede vraag (richting) weegt de drie verschillende hoofdopties die er voor Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude bestaan om haar bestuurlijke toekomst mee in te vullen. Deze vraag wordt minder 

gericht en daarmee open benaderd.  

Het verdiepingsonderzoek brengt met antwoorden op bovenstaande twee vragen de raad en het 

college in positie om een afgewogen beslissing over de bestuurlijke toekomst van Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude te kunnen nemen. Vanwege het feit dat bestuurskracht rust op twee pijlers, te 

weten het bestuurlijk vermogen (college en gemeenteraad) én op de robuustheid en de slagkracht 

van de ambtelijke organisatie wordt ook deze ambtelijke organisatie actief betrokken. Tegelijkertijd 

voorziet het traject ook in betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties 

waardoor het draagvlak voor de genomen keuze groeit.  

1.3 Aanpak 

In september 2014 heeft de gemeenteraad een raadsconferentie gehouden. Deze raadsconferentie 

over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude vormde het 

startpunt van dit verdiepingsonderzoek. Van daaruit bewandelen we het pad van de dwingende 
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logica dat uiteindelijk zal leiden tot een richtinggevend besluit van de raad. Modelmatig ziet dit er als 

volgt uit: 

 

Figuur 2: Stappen onderzoek 

 Ambities, opgaven en uitdagingen 

We starten vanuit de inhoudelijke ambities (wat willen we realiseren), opgaven (wat komt er op ons 

af) en uitdagingen (waar maken we ons zorgen over). Elk onderzoek naar de bestuurlijke toekomst 

kent in de basis een inhoudelijke redengeving. In hoofdstuk 3 worden de ambities, opgaven en 

uitdagingen van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude beschreven. 

 Feiten over Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude is geen willekeurige gemeente, maar één met 

specifieke kenmerken. Voor de beeldvorming en het afwegen van de bestuurlijke opties is het 

daarom van belang een feitelijke situatieschets te maken. De situatieschets wordt gepresenteerd in 

hoofdstuk 2. 

 0-meting bestuurskracht 

Om te kunnen bepalen in hoeverre de gemeente in staat is haar ambities te realiseren, de opgaven 

uit te voeren en de uitdagingen het hoofd te bieden, wordt een 0-meting van de bestuurskracht 

uitgevoerd. In hoofdstuk 5 wordt dieper ingegaan op het begrip bestuurskracht en worden de 

bevindingen ten aanzien van de 0-meting bestuurskracht van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

gepresenteerd.  
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 Opties  

Naast het geven van een onderbouwd beeld ten aanzien van de (on)mogelijkheden van de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zelfstandig te blijven, richt het onderzoek zich tevens 

op het in kaart brengen van een aantal alternatieven. Op deze opties wordt in hoofdstuk 4 dieper 

ingegaan. 

 Toetsingskader 

Het toetsingskader is de bril waardoor de opties worden beoordeeld. Dit kader bestaat uit vijf criteria 

die dienen als hoofdcriteria in het toetsingskader Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het 

toetsingskader wordt in hoofdstuk 7.2 beschreven. 

 Raadpleging 

Naast feiten zijn ook opinies relevant. Het is van groot belang om de ideeën en opvattingen ten 

aanzien van de bestuurlijke toekomst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude van burgers, 

instellingen en bedrijven te horen en mee te nemen. De uitkomsten van de raadpleging worden 

opgenomen in de eindrapportage. 

 Weging op basis van opinies en feiten 

Feiten en opinies doen er beide toe. De weging van de optie bestuurlijke zelfstandigheid is daarom 

zowel op feiten als opinies gestut. Ook in het vervolg van het onderzoek waarin alternatieve opties 

onderzocht zullen worden, wegen zowel de feiten als opinies mee. De weging op basis van opinies 

en feiten maakt onderdeel uit van de eindrapportage. 

1.4 Eerste resultaten; nota van bevindingen  

Het doel van deze nota van bevindingen is het feitelijk teruggeven van de resultaten van het 

onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van Haarlemmerliede en Spaarnwoude tot nu toe. De nota 

heeft uitdrukkelijk niet het karakter van een analyse of conclusie.  

De nota dient tevens als input voor de tweede raadsconferentie van 15 januari a.s.. Aan de hand 

van de voorlopige bevindingen en het resultaat van de tweede raadsconferentie gaan we het 

tweede deel van het onderzoek in. Dit zal in april leiden tot de oplevering van een eindrapportage, 

waarin wij onze conclusies en aanbevelingen geven op basis van de geconstateerde bevindingen 

ten aanzien van de onderzoeksvragen.  
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2. Situatieschets gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

2.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk gaan wij in op de situatieschets van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Deze situatieschets is een combinatie van feiten en achtergronden over (de 

gemeenschap van) de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Daarbij maken we graag een 

tweetal opmerkingen vooraf.  

De eerste opmerking betreft de herkomst van het gebruikte materiaal. De gegevens in onderstaand 

hoofdstuk zijn (voor het overgrote deel) afkomstig uit de openbare databases van het CBS. We 

kiezen voor deze databases omdat de cijfers van het CBS objectief worden vastgesteld, omdat de 

database cijfers over alle Nederlandse gemeenten bevat én omdat het CBS aan betrouwbare 

kwaliteitsbewaking van haar databases doet. Daarmee verzekeren wij ons van de meest bruikbare 

getallen en informatie. We putten uit de databases van het CBS via de website van het KING 

(KwaliteitsInstituut Nederlandse Gemeenten) die op tal van zaken relevant statistisch materiaal 

ontsluit. Het KING is een instituut van de Nederlandse gemeenten. Daarbij heeft Berenschot een 

selectie gemaakt voor het te gebruiken materiaal. Wij hebben daarbij gekozen voor die 

onderwerpen die in onze ervaring relevant zijn voor het beleid van gemeenten, de situatieschets 

van een gemeente en/of de bestuurlijke toekomst van een gemeente. 

De tweede opmerking betreft de relatieve waarde van de verstrekte informatie. Het cijfermateriaal 

geeft een momentopname van de situatie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Door het relatief 

kleine aantal inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude kunnen kleine absolute toenames in 

statistische informatie (bijv. 10 extra auto-ongelukken of 5 extra vroegtijdige schoolverlaters) relatief 

grote procentuele effecten hebben. Desalniettemin geeft onderstaande situatieschets een helder en 

inzichtelijk beeld van de situatie in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en haar positie 

ten opzichte van de haar omliggende gemeenten. 

2.2 De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude is geen willekeurige gemeente. Met ruim 5.500 inwoners, een 

zeer lage bevolkingsdichtheid, de ligging tussen de Amsterdamse haven en luchthaven Schiphol, 

twee snelwegen en de aanwezigheid van een drukke spoorlijn en tegelijkertijd een unieke groene 

buffer tussen verstedelijkt gebied is Haarlemmerliede en Spaarnwoude een unieke gemeente met 

zeer specifieke eigenschappen. Bij het maken van een afweging ten aanzien van de bestuurlijke 

toekomst is het niet alleen van belang een goed beeld te hebben van de eigenschappen van de 

eigen gemeente maar tevens hoe deze zich verhouden tot de gemeenten in de regio. De situatie in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude zal dan ook worden vergeleken met die in Amsterdam, 

Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Velsen, Zaandam en Zandvoort. 

Het doel hiervan is tweeledig. Enerzijds winnen de resultaten aan betekenis, anderzijds wordt 

inzicht verkregen in de eigenschappen en karakteristieken van huidige en mogelijk toekomstige 

partners op ambtelijk of bestuurlijk vlak.  
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Figuur 3: Ligging Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Bron: www.gemeentenatlas.nl, 2014)  

2.3 Ontstaan en kenmerken 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in 1863 ontstaan door samenvoeging van de gemeenten 

Spaarnwoude, Haarlemmerliede, Noord-Schalkwijk en Hofambacht, Houtrijk en Polanen, Vijfhuizen 

en Nieuwerkerk aan de Drecht, en Zuid-Schalkwijk. In 1927 werd het gedeelte ten oosten van de 

sluis van de toenmalige gemeente Spaarndam, bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

gevoegd. Het resultaat van deze gemeentelijke herindelingen is een qua oppervlakte relatief grote 

gemeente waarbinnen de kernen ver uit elkaar liggen. De in het noordwesten gelegen kern 

Spaarndam-Oost grenst aan de gemeente Haarlem (Spaarndam-West), terwijl de in het zuidoosten 

gelegen kern Halfweg grenst aan Haarlemmermeer (Zwanenburg) en Amsterdam (Osdorp). 

Bijzonder is dat de samenhangende gemeenschappen van Spaarndam gesplitst zijn in West en 

Oost, die vallen respectievelijk onder de bestuurlijke eenheden Haarlem en Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. In zekere zin geldt een zelfde situatie ook bij het dubbeldorp Zwanenburg-Halfweg, 

vallende onder respectievelijk Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

Een groene zone vormt de natuurlijke buffer tussen de haven van Amsterdam en de van oorsprong 

plattelandsgemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, maar ook het achterliggende gebied van 

Haarlem. De groene zone is een verbindingszone tussen het groengebied ten zuiden van 
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude en het groengebied ten noorden van de gemeente. Aan de 

zuidkant bevindt zich de luchthaven Schiphol die onderdeel uitmaakt van de gemeente 

Haarlemmermeer. Twee start- en landingsroutes lopen over het gebied van de gemeente. Verder 

loopt Nederlands’ eerste spoorlijn van Haarlem naar Amsterdam door de gemeente. In december 

2012 werd ter hoogte van de oude CSM-suikerfabriek, het huidige Sugar City, het spoorwegstation 

Halfweg-Zwanenburg geopend. 

In de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude wonen 5.535 mensen. Het merendeel hiervan 

woont verspreid over de kernen Halfweg, Spaarndam-Oost en Haarlemmerliede. Volgens de 

regionale bevolkingsprognose van het Planbureau voor de Leefomgeving zal de bevolking van 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de komende 25 jaar licht toenemen door natuurlijke aanwas 

en een positief migratiesaldo. Het Planbureau verwacht dat deze groei in 2039 zal stagneren. 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft dan volgens de prognose 6.200 inwoners. Verder wordt 

een fikse groei van het aantal huishoudens voorspeld. De verwachting is dat in 2021 het aantal 

huishoudens in Haarlemmerliede en Spaarnwoude met meer dan 10% is toegenomen. Qua 

vergrijzing zijn de verwachtingen substantieel. Lag het aantal 65-plussers in 2010 nog op 16% van 

de bevolking van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, in 2020 zal dit naar verwachting 22,1% zijn en 

in 2030 en 2040 respectievelijk 27,1% en 27,9%. Dit zal er toe leiden dat de beroepsbevolking als 

aandeel van de totale bevolking zal dalen. 

2.4 Haarlemmerliede en Spaarnwoude en de omliggende gemeenten 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt ingeklemd tussen een aantal (middel)grote 

gemeenten. Op de oost-west as bevinden zich de grootstedelijke gebieden van respectievelijk de 

gemeenten Amsterdam en Haarlem terwijl op de noord-zuid as de middelgrote gemeenten Velsen, 

Zaanstad en Haarlemmermeer liggen, die zich meer kenmerken door een mengvorm van landelijk 

en stedelijk gebied. De gemeentelijke organisatie oriënteert zich voornamelijk op het westen en in 

mindere mate op het zuiden en oosten (Haarlemmermeer en Amsterdam). Mede daarom is ervoor 

gekozen de feitelijke situatie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude niet alleen te vergelijken met 

de aangrenzende gemeenten maar tevens met Heemstede, Bloemendaal, Beverwijk en Zandvoort.  

2.4.1 Qua inwoneraantallen 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude is in 

absolute zin een zeer kleine gemeente (in 

2014 was de gemiddelde gemeente in 

Nederland 41.760 inwoners groot). Kijkend 

naar de kring van omringende gemeenten 

valt Haarlemmerliede en Spaarnwoude wat 

betreft inwoneraantal in het niet. Gemeenten 

als Amsterdam, Haarlem, Haarlemmermeer 

en Zaanstad hebben vele malen meer 

inwoners. 

  
Inwoners 
(aantal) 

inwoners 
(% totaal) 

Amsterdam 810.937 56,37 

Beverwijk 40.093 2,79 

Bloemendaal 22.059 1,53 

Haarlem 155.147 10,78 

Haarlemmerliede c.a. 5.535 0,38 

Haarlemmermeer 144.061 10,01 

Heemstede 26.364 1,83 

Velsen 67.220 4,67 

Zaanstad 150.598 10,47 

Zandvoort 16.575 1,15 

Tabel 1: Aantal inwoners (Bron: CBS, 2014) 



 

 

 

 

 

 

 

50659  

 

11 

2.4.2 Qua demografie 

Wat betreft de bevolkingsdichtheid wijkt Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook sterk af van de 

omringende gemeenten. Waar Bloemendaal, Zandvoort en in mindere mate Haarlemmermeer nog 

enigszins vergelijkbaar zijn, ligt deze in de overige gemeenten, een stuk hoger. De lage 

bevolkingsdichtheid duidt op veel buitenruimte. Wat in het geval van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude ook opgaat.  

De groene druk, die de verhouding 

weergeeft tussen het aantal personen 

van 0-19 jaar en het aantal personen in 

de zogenaamde ‘productieve 

leeftijdsgroep’ van 20-64 jaar is 

gemiddeld. Vooral in Bloemendaal en 

Heemstede ligt deze behoorlijk hoog. 

Ditzelfde geldt voor de grijze druk, die 

de verhouding weergeeft tussen het 

aantal personen van 65 jaar en ouder 

en de ‘productieve leeftijdsgroep’. In 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt 

ook de grijze druk regionaal gezien op 

gemiddeld niveau. 

 

 

Tabel 2: Demografische gegevens (Bron CBS, 2014) 

  

Bevolkings-
dichtheid 
(pers/km2) 

Groene 
druk (%) 

Grijze 
druk (%) 

Amsterdam 3.697 29,9 17,3 

Beverwijk 1.974 37,2 27,6 

Bloemendaal 488 49 53,7 

Haarlem 4.834 35,3 26,4 

Haarlemmerliede 
c.a. 263 38,3 28,2 

Haarlemmermeer 777 42,5 24 

Heemstede 2.733 46,2 49,7 

Velsen 1.065 39 32,4 

Zaanstad 1.809 38,4 28,1 

Zandvoort 377 31,2 42,5 
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2.4.3 Qua financiële positie 

Onderstaande tabel (cijfers 2012) toont de financiële positie van de gemeenten in de regio. Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat er qua schuld en 

netto schuld per inwoner veruit het beste voor in de regio. Nationaal gezien staat Haarlemmerliede en Spaarnwoude op plaats 42 kijkend naar de netto 

schuldquote. Deze rang (kolom 6 van de tabel) is een rangschikking die wordt opgesteld door Coelo, een onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit 

Groningen, op basis van de gecorrigeerde netto schuldquote van een gemeente. Qua omvang van de begroting is de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude de kleinste gemeente in de regio. Alle andere gemeenten hebben een grotere begroting met als absolute uitschieter de gemeente 

Amsterdam.  

  

Baten – 
Totaal 
(dzd euro) 

Baten per 
1.000 
inwoners 
- Totaal 
(dzd 
euro) 

Lasten - 
Totaal 
(dzd 
euro) 

Lasten 
per 
1.000 
inwoners 
- Totaal 
(dzd 
euro) 

Rang (obv 
gecorr. netto 
schuldquote) 
(aantal) 

netto 
schuld als 
aandeel 
van de 
inkomsten 
(%) 

netto 
schuld 
per 
inwoner 
(Euro) 

schuld 
ontwikkeling 
per inwoner 
2009-2012 
(Euro) 

netto schuld 
(Euro) 

Amsterdam 5.773.898 7.404 5.773.898 7.404 199 59 4.755 204 3.756.972.953 

Beverwijk 87.012 2.185 87.012 2.185 268 71 1.731 568 68.969.961 

Bloemendaal 38.247 1.735 38.247 1.735 248 64 1.140 524 25.143.840 

Haarlem 413.996 2.748 414.003 2.748 376 122 3.877 901 588.598.380 

Haarlemmerliede c.a. 10.628 1.957 10.628 1.957 42 -11 -220 189 -1.204.280 

Haarlemmermeer 429.392 2.995 429.392 2.995 287 97 2.757 1.255 396.850.845 

Heemstede 44.267 1.683 44.267 1.683 235 59 1.427 114 37.447.335 

Velsen 150.771 2.239 150.771 2.239 315 94 2.198 -447 147.894.626 

Zaanstad 394.377 2.684 394.377 2.684 385 135 3.675 955 544.932.655 

Zandvoort 41.607 2.502 41.605 2.502 393 138 3.487 1.872 58.062.037 

 

 

Tabel 3: Financiële positie gemeenten (Bron: CBS, 2014) 
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In aanvulling op bovenstaande tabel vallen wat betreft de besteding van de middelen een aantal 

zaken op (ook op basis van achterliggend cijfermateriaal van het CBS). Het deel van de begroting 

dat wordt besteed aan onderwijs en verkeer, vervoer en waterstaat in Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude is kleiner dan in de rest van de regio. Ook de uitgaven aan cultuur liggen relatief laag. 

Op het gebied van openbare orde en veiligheid geeft de gemeente relatief gezien het meeste uit en 

ook het deel van de begroting dat wordt besteed aan  volksgezondheid en milieu (15,83%) is met 

uitzondering van Bloemendaal groter dan in de omliggende gemeenten. 

In de financiële afweging van opties passen ook zaken als de risicoposities van gemeenten en de 

stand van zaken rondom grondposities. Deze vallen buiten het bereik van voorliggend onderzoek. In 

een haalbaarheidsstudie of businesscase naar verdergaande samenwerking en/of fusie zijn het 

echter wel zeer belangrijke gegevens die terdege meegenomen dienen te worden. 

2.4.4 Qua wonen 

De WOZ-waarde in Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt op een gemiddeld niveau in vergelijking 

met de omliggende gemeenten. In de gemeenten Amsterdam, Haarlem en Velsen ligt deze waarde 

lager dan in Haarlemmerliede en Spaarnwoude en in Beverwijk en Zaanstad zelfs aanzienlijk lager. 

In Heemstede en Bloemendaal ligt de gemiddelde WOZ-waarde significant hoger dan in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Qua WOZ-waarde komen Zandvoort en Haarlemmermeer het 

meest in de buurt van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het percentage koopwoningen (cijfers 

2011) in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt in de buurt van dat in de gemeenten 

Bloemendaal en Heemstede en is vrijwel gelijk aan dat in Haarlemmermeer. In Beverwijk, Haarlem, 

Velsen, Zaanstad en Zandvoort ligt het percentage koopwoningen een stuk lager terwijl in 

Amsterdam nog geen kwart van de 

woningen een koopwoning betreft. 

Qua niveau van ouderdom van de woningen 

geldt dat dit in Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude relatief laag ligt ten opzichte 

van de omliggende gemeenten. Ongeveer 

21% van de woningen is voor 1944 

gebouwd. Slechts in Haarlemmermeer ligt 

dit percentage fors lager (8,2%), terwijl dit in 

Amsterdam, Bloemendaal, Haarlem en 

Heemstede substantieel hoger ligt. Wat 

verder opvalt is het relatief grote aantal 

huizen dat gebouwd is in de periode 1971-

1990. Het percentage nieuwbouw (gebouwd 

na 1991) is met 16,4% gemiddeld ten 

opzichte van de regio. De totale woningvoorraad in Haarlemmerliede en Spaarnwoude bedroeg in 

2012 2.209 woningen. 

  

Gemiddelde 
WOZ waarde 
(dzd euro) 
(2014) 

koopwoningen 
(%) (2011) 

Amsterdam 240 24,4 

Beverwijk 192 50,3 

Bloemendaal 591 67 

Haarlem 243 50,3 

Haarlemmerliede c.a. 285 64,6 

Haarlemmermeer 266 64,3 

Heemstede 395 61,7 

Velsen 233 53 

Zaanstad 188 47,6 

Zandvoort 272 52,2 
Tabel 4: Gegevens over koopwoningen 

(Bron: CBS, 2014) 
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2.4.5 Woonlasten 

De gemeentelijke woonlasten bestaan uit de onroerendezaakbelasting, rioolbelasting, 

waterschapsbelasting en afvalstoffenheffing. De onroerendezaakbelasting voor woningeigenaren 

ligt in Haarlemmerliede en Spaarnwoude op een gemiddeld niveau ten opzichte van de omliggende 

gemeenten. Slechts in Amsterdam ligt het tarief significant lager. De rioolbelasting is relatief hoog, 

terwijl de afvalstoffenheffing op een gemiddeld niveau ligt. De gemiddelde woonlasten voor 

eigenaren van een koopwoning in Haarlemmerliede en Spaarnwoude liggen in verhouding hoog. 

Alleen in Bloemendaal zijn deze hoger. De woonlasten voor huurders liggen in Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude op een gemiddeld niveau ten opzichte van de regio. In 

  

Gemeentelijke 
woonlasten 
éénpersoonhuis-
houden koopwoning 
(euro) 

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuis-
houden koopwoning 
(euro) 

Gemeentelijke 
woonlasten 
éénpersoonhuis-
houden 
huurwoning (euro) 

Gemeentelijke 
woonlasten 
meerpersoonshuis-
houden huurwoning 
(euro) 

Amsterdam 555,34 640,13 254,51 339,3 

Beverwijk 622,78 710,38 381,24 468,84 

Bloemendaal 958,42 1028,84 330,78 401,2 

Haarlem 635,11 767,11 200 332 

Haarlemmer-
liede c.a. 915,9 942,9 386 413 

Haarlemmer-
meer 658,98 726,78 255 322,8 

Heemstede 794,83 844,27 197,76 247,2 

Velsen 783,26 783,26 416,39 416,39 

Zaanstad 821,28 821,28 553,94 553,94 

Zandvoort 704,53 770,03 371,6 437,1 

Tabel 5: Gemeentelijke woonlasten 

2.4.6 Qua participatie en werkgelegenheid/economie 

De netto participatiegraad ligt in Haarlemmerliede hoog ten opzichte van de omliggende gemeenten 

(cijfers 2011/2012). Dit betekent dat een relatief groot deel van de beschikbare beroepsbevolking 

een baan heeft. Tegelijkertijd biedt Haarlemmerliede en Spaarnwoude relatief weinig banen en is 

het aantal banen binnen Haarlemmerliede en Spaarnwoude ook beduidend lager dan de totale 

beroepsbevolking (iets meer dan de helft). Dit houdt in dat de inwoners van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude wat betreft werk sterk afhankelijk zijn van andere (veelal omliggende) gemeenten. 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

14 

  

Netto 
participatie-
graad (%) 
2011 (voor 
H&S 2012) 

Banen 
Totaal 
(aantal) 
2012 

Banen (per 
1.000 inwoners 
in de leeftijd 15 
tot en met 64 
jaar) (aantal 
per 1.000 
inwoners) 2012 

Vestigingen 
van 
bedrijven 
(aantal) 
2012 

Vestigingen (per 
1.000 inwoners in de 
leeftijd 15 tot en met 
64 jaar) (aantal per 
1.000 inwoners) 
2012 

Amsterdam 68,5 542.939 940,6 88.290 153,2 

Beverwijk 68,5 18.210 797,6 3.250 122,7 

Bloemendaal 67,2 5.670 385,4 2.220 177,1 

Haarlem 71,1 65.611 657,4 12.550 122,6 

Haarlemmerliede c.a. 72,3 2.001 418,7 515 140 

Haarlemmermeer 71,7 124.970 1469,7 13.015 135 

Heemstede 70 8.255 490,2 2.335 152,8 

Velsen 71,7 34.491 726,7 4.505 102,7 

Zaanstad 67,7 61.465 555 10.040 102,2 

Zandvoort 65,7 5.057 403,7 1.555 146,7 

Dit beeld correspondeert met de analyse van de pendelcijfers uit 2009. Hieruit komt naar voren dat 

destijds 700 van de 2600 werkende inwoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in Haarlem 

werkzaam waren, dat 600 van hen in Amsterdam werkten, 300 in Haarlemmermeer en 100 in 

Velsen. Hierbij dient te worden aangetekend dat de aantallen zijn afgerond op honderdtallen. 

Hoewel Haarlemmerliede en Spaarnwoude van oudsher een plattelandsgemeente is, bestaat 

slechts 1% van het werkaanbod in de gemeente uit banen in de landbouwsector (cijfers 2012). 

Ongeveer de helft van het aantal banen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude bevindt zich in de 

hoek van de commerciële dienstverlening. In Velsen ligt dit aandeel met 37% een stuk lager terwijl 

dit in Amsterdam en met name Haarlemmermeer (73%) significant hoger ligt. Een opvallend hoog 

aantal banen komt voort uit de sector Nijverheid en Energie (33%). Slechts in Velsen ligt dit 

percentage hoger (41%), wat grotendeels verklaard kan worden door de aanwezigheid van Tata 

Steel. 

Wat betreft het aantal vestigingen per 1000 inwoners (cijfers 2012) doet Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude zeker niet onder voor de gemeenten in de regio. Bijna 3% van het aantal bedrijven in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude betreft bedrijven in de sector landbouw, bosbouw en visserij. 

Alleen in Haarlemmermeer ligt dit percentage op een vergelijkbaar niveau, terwijl dit in de andere 

gemeenten in de regio (ruim) onder de 1% ligt. Het aandeel bedrijven dat zich op commerciële 

dienstverlening richt blijft licht achter bij de regio, terwijl het tegenovergestelde geldt voor bedrijven 

in de sector Nijverheid en energie.  

Tabel 6: Participatie, werkgelegenheid en economie (Bron: CBS, 2014) 

Let wel: de cijfers hebben betrekking op 2012, m.u.v. de netto participatiegraad in Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, die heeft betrekking op 2011. 
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2.4.7 Qua sociale en maatschappelijke problematiek 

Sociale en maatschappelijke problematiek bestaat uit diverse aspecten. Qua inkomen per persoon 

(cijfers 2010) is Haarlemmerliede en Spaarnwoude een gemiddelde gemeente in de regio. De 

verschillen op dit gebied tussen Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Amsterdam, Haarlem, 

Haarlemmermeer, Velsen en Zandvoort zijn beperkt. In Beverwijk en Zaanstad ligt het gemiddeld 

besteedbaar inkomen een stuk lager, terwijl dit in Bloemendaal en Heemstede significant hoger ligt. 

Dit geldt tevens voor het gemiddeld inkomen per huishouden (cijfers 2012).  

  

Totaal aantal 
personen met een 
uitkering per 1.000 
inwoners 15-65 jaar 
(aantal per 1.000 
inwoners) (2014) 

Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen van 
particuliere 
huishoudens 
(dzd euro) 
(2012) 

Gemiddeld 
besteedbaar 
inkomen van 
personen 
(dzd euro) 
(2010) 

Toekenningen 
huurtoeslag 
(aantal per 
1000 
inwoners) 
(2010) 

Amsterdam 186 30,8 29,7 125,6 

Beverwijk 158 32,5 28 70,9 

Bloemendaal 100 53,1 48,3 27,3 

Haarlem 150 33,8 30,7 73 

Haarlemmerliede c.a. 94 39,2 32,2 32,4 

Haarlemmermeer 114 39,2 32,8 41,3 

Heemstede 120 46,6 41,7 39 

Velsen 138 35,1 29,6 55,8 

Zaanstad 168 33,2 28 71,0 

Zandvoort 173 33 30,5 78 

 

Het percentage mensen met een inkomen bij de laagste 10% van Nederland (cijfers 2010) is in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 9,8% zowel nationaal als regionaal gemiddeld. Het 

percentage mensen in de gemeente dat tot de meest verdienende 10% van Nederland (cijfers 

2010) behoort, is met 14,6% hoog ten opzichte van de rest van Nederland en bovengemiddeld in de 

regio. Wederom ligt dit percentage in Heemstede en Bloemendaal significant hoger, terwijl dit in 

Beverwijk en Zaanstad onder de 10% ligt.   

Wat betreft het aantal mensen tussen de 15 en 65 jaar met een uitkering scoort Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude zeer goed ten opzichte van de overige gemeenten in de regio. In Amsterdam, 

Beverwijk, Haarlem, Zaanstad en Zandvoort ligt dit aantal in verhouding zelfs fors hoger. Ook wat 

betreft het aantal toekenningen van huurtoeslag (cijfers 2010) is een duidelijk verschil zichtbaar 

tussen deze vijf gemeenten, waar het aantal toekenningen relatief hoog ligt, Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, Haarlemmermeer en ook Velsen waar dit gemiddeld is, en Bloemendaal en 

Heemstede waar het aantal toekenningen relatief laag ligt. 

 

 

Tabel 7: Financiële situatie (Bron: CBS, 2014) 
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Kinderen in 
uitkerings-
gezinnen 
(%) 

Kindersterfte 
(1-14) per 
100.000 
kinderen 
(aantal) 

Kindermis-
handeling 
(%) 

Achterstands-
leerlingen  
(4-12) (%) 

Tiener-
moeders 
(15-19) 
(%) 

Amsterdam 14,47 18,2 0,4 22,51 0,85 

Beverwijk 5,64 12,8 2,28 15,49 0,55 

Bloemendaal 1,8 15 0,94 1,32 0 

Haarlem 4,94 9,6 1,66 12,33 0,43 

Haarlemmerliede c.a. 2,58 21,8 1,55 8,53 0 

Haarlemmermeer 2,78 14 0,2 6,04 0,21 

Heemstede 1,58 13,5 0,84 1,78 0,13 

Velsen 4,27 3,6 1,5 10,93 0,57 

Zaanstad 5,57 7,4 0,32 13,52 0,47 

Zandvoort 5,56 0 1,74 10,43 0,53 

 

In de steden Amsterdam en Haarlem bevinden zich achterstandswijken. Deze zijn niet aanwezig in 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude of in een van de andere gemeenten waarmee 

wordt vergeleken. Op het gebied van sociale jeugdproblematiek schetsen de cijfers uit 2012 geen 

eenduidig beeld. Het percentage kinderen in uitkeringsgezinnen in Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude is vrijwel gelijk aan dat van Haarlemmermeer en ligt relatief laag ten opzichte van de 

omliggende gemeenten. In Bloemendaal en Heemstede is dit nog lager, terwijl het percentage 

kinderen in uitkeringsgezinnen in de overige gemeenten hoger ligt. Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude scoort opvallend hoog in de categorie kindersterfte per 100.000 kinderen. Dit kan 

verklaard worden door het lage aantal geboortes binnen de gemeente waardoor een enkel geval 

van kindersterfte grote invloed heeft op de cijfers. Qua kindermishandeling bevindt Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude zich regionaal gezien in de middenmoot. Dit is vooral in Beverwijk een groot 

probleem. Het percentage achterstandsleerlingen in Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer ligt 

een stuk lager. De cijfers wijzen 

tot slot uit dat Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude evenals 

Bloemendaal geen 

tienermoeders kende in 2012. Dit 

ligt anders in de overige 

gemeenten in de regio. In 

Amsterdam bevinden zich 

procentueel gezien de meeste 

tienermoeders. 

Tabel 8: Maatschappelijk problematiek (Bron: CBS, 2014) 

  

Jongeren met een 
delict voor de 
rechter (%) 2012 

Misdrijven (aantal 
per 1.000 
inwoners) 2011 

Amsterdam 4,35 129,8 

Beverwijk 2,02 82,9 

Bloemendaal 1,46 69,4 

Haarlem 2,55 86,2 

Haarlemmerliede c.a. 2,88 73,6 

Haarlemmermeer 2,32 89,2 

Heemstede 1,37 57,2 

Velsen 2,44 63,3 

Zaanstad 2,9 68,5 

Zandvoort 3,42 84,2 

Tabel 9: Misdaadcijfers (Bron: CBS, 2014) 
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Wat betreft het aantal jongeren dat met een delict voor de rechter verschijnt (cijfers 2012), bevindt 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich met 2,88% van de jongeren regionaal gezien aan de 

bovenkant van de middenmoot. Alleen in Amsterdam, Zaanstad en Zandvoort ligt dit percentage 

hoger. In Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer en Velsen ligt dit iets lager, terwijl jongeren uit 

Bloemendaal en Heemstede relatief gezien weinig voor de rechter hoeven te verschijnen in het 

kader van een delict. 

Wat betreft het aantal misdrijven (cijfers 2011) scoort Haarlemmerliede en Spaarnwoude gemiddeld. 

In Amsterdam ligt het aantal misdrijven per 1000 inwoners significant hoger en ook in Beverwijk, 

Haarlem, Haarlemmermeer en Zandvoort worden relatief gezien meer misdrijven gepleegd. In 

Heemstede en Velsen worden de minste misdrijven gepleegd, terwijl dit in Bloemendaal en 

Zaanstad op ongeveer hetzelfde niveau ligt als in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

2.5 Oriëntatie regionale samenwerking 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude werkt met veel gemeenten samen. Het is interessant te kijken 

naar bestaande samenwerkingsverbanden waarin de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

participeert. In welke richting oriënteert de gemeente zich als het om samenwerking gaat en wat is 

de oriëntatie van de omliggende gemeenten.                   

Figuur 4 maakt de oriëntatie in 

samenwerkingsbanden grafisch 

inzichtelijk. De afbeelding geeft 

samenwerkingsverbanden weer 

op sociaal terrein (onder andere: 

WMO, jeugdzorg, GGD’s, AWBZ, 

UWV, ISD’s) maar ook fysiek 

(RUD’s, handhaving, RIEC’s) en 

bestuurlijke samenwerking 

(provincies, veiligheidsregio’s, 

COROP-gebieden, 

veiligheidshuizen, MIRT-

gebieden, kamers van 

koophandel, arrondissementen|). 

Voor de kaart geldt dat naarmate 

omliggende gemeenten donkerder van kleur zijn, er meer samenwerkingsverbanden zijn tussen 

deze gemeenten en Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

Het beeld van een gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude die met het gezicht op hetwesten 

is gericht is terug te zien in de kaart. Deze laat zien dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude zich wat 

betreft samenwerking voornamelijk op het westen oriënteert (Bloemendaal, Haarlem, Heemstede, 

Zandvoort), in mindere mate op het noordwesten (Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest, Velsen),nog 

minder op het noorden en zuiden (Zaanstad, Haarlemmermeer) en het minst op het oosten 

(Amsterdam). Amsterdam werkt vooral samen met gemeenten ten zuiden van de hoofdstad zoals 

Figuur 4: Samenwerkingspartners Haarlemmerliede en 
Spaarnwoude in de regio (Bron: www.regioatlas.nl, 2014) 
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Diemen en Amstelveen. Beverwijk, Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Velsen werken 

grotendeels met dezelfde gemeenten samen als Haarlemmerliede en Spaarnwoude maar 

oriënteren zich daarnaast op een aantal noordelijker gelegen gemeenten (Heemskerk, Uitgeest). 

Haarlemmermeer oriënteert zich wat betreft regionale samenwerking zowel op het oosten, als 

westen, als noorden.  

Bekend voorbeeld van een samenwerkingsverband is de Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid 

(GBKZ) die de heffing van gemeentebelastingen verzorgd voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. Een ander voorbeeld is de Intergemeentelijke Afdeling 

Sociale Zaken (IASZ) waarin de sociale diensten van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, 

Bloemendaal en Heemstede samenwerken. 

2.5.1 Gevoelsmatige oriëntatie 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt omringd door water. De gemeente wordt aan de zuidkant 

begrensd door de ringvaart van de Haarlemmermeer. Aan de westkant door achtereenvolgens de 

Buiten Liede, Binnen Liede, Mooie Nel, Spaarne en het Zijkanaal C (een zijkanaal van het 

Noordzeekanaal). Aan de noordkant van de gemeente ligt het Noordzeekanaal en aan de oostzijde 

onder meer de Zuidertocht. Binnen deze omheining van water ligt een gebied met een sterk 

landelijk karakter. De groene buffer vormt de verbinding tussen de verschillende dorpskernen en 

buurtschappen en is daarmee bepalend voor de identiteit van de gemeente. Dit uit zich onder meer 

in de emotionele weerstand tegen Amsterdam en het zich verbonden voelen met gemeenten en 

kernen met een dorps karakter. 

De kleinschaligheid en het karakter van de verschillende kernen bevestigen de identiteit van de 

gemeente. Binnen de kernen is sprake van een sterke en levendige gemeenschap maar tussen de 

kernen onderling is weinig verbondenheid. Omdat de kernen relatief ver uit elkaar liggen is binnen 

de gemeente tevens sprake van een meervoudige sociaal-maatschappelijke oriëntatie op de regio. 

Het zuidoostelijk gelegen Halfweg 

oriënteert zich voornamelijk op 

Zwanenburg, terwijl Spaarndam-Oost zich 

vooral op Haarlem richt.   

2.6 Historische landschappelijke 

oriëntatie 

De historische kaart van Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude uit 1865 laat zien dat de 

omvang van de gemeente in de afgelopen 

anderhalve eeuw sterk is veranderd. Rond 

1874 werd het grondgebied sterk vergroot 

door de inpoldering van het Houtrak en 

een gedeelte van het oude IJ. Dit 

gebeurde in het kader van de aanleg van 

het Noordzeekanaal. In 1927 raakte de 
Figuur 5: Historische kaart Haarlemmerliede c.a. (1865) 

(Bron: www.atlasenkaart.nl, 2014) 
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Haarlemmerliede en Spaarnwoude de Waarderpolderen en een deel van de Veer-, Zuider- en 

Romolenpolder kwijt aan de gemeente Haarlem. In 1865 besloeg de gemeente 2.721 hectare, 

tegenover 2.086 nu.   

Inpoldering van de Haarlemmermeer, grote delen van het IJ en het Houtrak heeft tot gevolg dat in 

de regio een grote variëteit aan bodemsoorten aanwezig is. Dit wordt inzichtelijk gemaakt door 

onderstaande bodemkaart, vervaardigd door onderzoeksinstituut Alterra. Roze staat voor zand- en 

lössgrond, paars voor veengrond en groen voor kleigrond. Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

bestaat uit zowel veen- als kleigrond. Laatstgenoemde bodemsoort is het gevolg van inpoldering 

van dat gedeelte van de gemeente. Om dezelfde reden bestaan ook Beverwijk, Haarlemmermeer 

en Velsen grotendeels uit kleigrond. De gemeenten ten westen van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude (Bloemendaal, Haarlem, 

Heemstede en Zandvoort) liggen 

voornamelijk op zandgrond, terwijl 

Amsterdam en Zaanstad voor het grootste 

gedeelte op veengrond zijn gebouwd.  

Op het eerste oog lijkt geen correlatie te 

bestaan tussen de historische ontwikkeling 

van de gemeentegrenzen en de 

grondsoorten enerzijds en de oriëntatie van 

de inwoners van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude anderzijds.  

Figuur 6: Grondsoortenkaart, (Bron: 
www.wageningenur.nl 2014) 
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3. Opgaven, ambities en uitdagingen 

Ambities, opgaven en uitdagingen zijn het uitgangspunt bij een meting van bestuurskracht of bij een 

strategische verkenning op de bestuurlijke toekomst. Het zijn namelijk deze ambities, opgaven en 

uitdagingen die de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, ongeacht de bestuurlijke 

constructie, wil realiseren. De 0-meting van de bestuurskracht geeft aan in welke mate de gemeente 

op dit moment in staat is om ambities, opgaven en uitdagingen te realiseren. De strategische 

verkenning is de eerste stap in de zoektocht naar de meest optimale vorm van bestuurlijke 

organisatie in relatie tot de realisatie van ambities, opgaven en uitdagingen. Hieronder schetsen wij 

in één oogopslag de betekenis van de drie begrippen. Daarna gaan we verder in op de 

verschillende onderdelen. 

 

 

Figuur 5: Ambities, opgaven en uitdagingen 

3.1 Ambities 

Ambities gaan altijd over zaken die een gemeente graag wil realiseren. Het zijn dus dingen die je 

wilt, waar je van droomt. Voor Haarlemmerliede en Spaarnwoude geldt dat er één wel heel sterke 

ambitie is die de gehele gemeenschap (inclusief politiek) verbindt. Dit is de ambitie om de 
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zogeheten ‘groene buffer’ te behouden. De groene buffer is vrijwel het gehele grondgebied van de 

gemeenten Haarlemmerliede en Spaarnwoude en ligt midden in sterk verstedelijkt gebied. Bij het 

behoud van de groene buffer gaat het om behoud van de natuurwaarden, recreatiemogelijkheden 

en agrarisch gebruik. Het is bijzonder dat een gehele gemeenschap zo’n sterk gedeelde ambitie 

heeft. Het geeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een bepaalde kracht.  

Daarnaast bestaan er vanzelfsprekend meerdere ambities die van belang zijn bij het in kaart 

brengen van kracht en het denken over bestuurlijke toekomst. In 2014 is er na de verkiezingen een 

nieuw college aangetreden dat haar ambities heeft verwoord in het college uitvoeringsprogramma. 

Daarnaast is er in 2012 de Structuurvisie 2035; Samen naar een groene, duurzame en economisch 

sterke gemeente in 2035 opgesteld. Tot slot is er in 2013 een zogeheten waardeprofiel opgesteld. 

Gezamenlijk vormen deze drie bronnen de verwoording van de ambities van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hieronder behandelen we de ambities uit deze documenten op 

twee hoofdlijnen. De bundeling van ambities is voor rekening van Berenschot. 

1. Goed, duurzaam en veilig leefklimaat 

a. Behoud identiteit en vitaliteit van dorpen – De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

bestaat uit drie karakteristieke dorpen én een aantal buurtschappen. Deze dorpen hebben 

allen hun eigen identiteit en karakter. Het is de ambitie van de gemeente en gemeenschap 

om de identiteiten van de dorpen en buurtschappen te behouden door de dorpen en 

gemeenschappen vitaal te houden. 

b. Beperking overlast van stedelijke voorzieningen (wegen, luchthaven, haven, spoor) – In een 

druk verstedelijkt gebied als de omgeving van Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat het 

leefklimaat in een groene ‘enclave’ onder druk van grootstedelijke voorzieningen. Het is de 

ambitie om de overlast van deze voorzieningen binnen de perken te houden zodat het 

leefklimaat prettig blijft. 

c. Dienstverlening van de gemeente op peil – Er komt veel op de gemeente en gemeenschap 

af. Goed partnerschap tussen gemeente en gemeenschap is daarin noodzakelijk.  Dat 

gaat om goede dienstverlening en korte lijnen. 

d. Betaalbaarheid van collectieve voorzieningen – een duurzaam leefklimaat is deels 

afhankelijk van de betaalbaarheid van dat leefklimaat. Daarom is het een duidelijke ambitie 

om slimme oplossingen te kiezen zodat collectieve voorzieningen betaalbaar blijven. Dit 

komt tot uiting in betaalbare gemeentelijke belastingen. 

 

2. Sociale samenhang met voorzieningen voor jong en oud 

a. Winkels, scholen, dorpshuizen en kinderspeelplaatsen – de vitaliteit van de dorpen, en 

daarmee de sociale samenhang daarbinnen, is afhankelijk van het in stand houden van 

voorzieningen. Het is dan ook de ambitie om de huidige voorzieningen te behouden. 

b. Economische vitaliteit – Haarlemmerliede en Spaarnwoude hecht aan economische vitaliteit 

omdat voldoende krachtige economische activiteit bijdraagt aan het leefklimaat, de 

voorzieningen en het behoud van identiteit van de inliggende dorpen. Daarnaast kan 

economische vitaliteit bijdragen aan het behoud van de groene buffer, bijvoorbeeld door 

recreatieve activiteit in de groene buffer.  
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c. Nieuwe woningen ontwikkelen voor doorstroom – sociale samenhang is afhankelijk van een 

goede ‘balans’ binnen de gemeenschap. Balans gaat om jong en oud, hoog en minder hoog 

opgeleid, rijk en iets minder rijk. Diversiteit draagt sterk bij aan vitaliteit. Daarom heeft de 

gemeente de ambitie om woningen te kunnen blijven bieden voor allerlei doelgroepen. 

d. Gemeenschapszin koesteren met verenigingen – De gemeenschapszin in de dorpen is een 

sterke ‘asset’ van de gemeenschap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Die is 

afhankelijk van voorzieningen als verenigingen en dorpscentra waar mensen elkaar kunnen 

ontmoeten. Daaruit volgt de ambitie om de verenigingen en vergelijkbare voorzieningen in 

stand te houden 

e. Onderlinge verbindingen op peil – vitaliteit en sociale samenhang hebben ook sterk te 

maken met de onderlinge verbondenheid van de dorpen. Het station in Halfweg is ook een 

belangrijk knooppunt binnen de gemeente. De ambitie is dan ook om de onderlinge 

verbindingen tussen de dorpen op peil te houden. 

Daarmee komt het totale beeld aan ambities van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

op 3 hoofdambities: 

 

Figuur 6: Ambities gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

3.2 Opgaven 

Opgaven zijn de zaken waar de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude iets mee moet, of ze 

het nu wil of niet. Daarbij is onderscheid te maken tussen landelijke opgaven (gelden voor alle 

gemeenten), regionale opgaven (regiospecifieke vraagstukken) en lokale opgaven. Hieronder 

behandelen we langs die categorisering de belangrijkste opgaven op het bordje van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 
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Landelijke opgaven 

Het openbaar bestuur in Nederland bevindt zich in een fase waar grote veranderingen aanstaande 

zijn. Grote transities, andere verhoudingen tussen overheid en gemeenschap, omvangrijke 

bezuinigingen en de behoefte de economie te ‘herstarten’. Deze landelijke opgaven komen, los van 

welke keuze over de bestuurlijke toekomst Haarlemmerliede en Spaarnwoude maakt, op de 

gemeente af. Wij benoemen de op dit moment vier grootste landelijke opgaven. 

 Het opnieuw vormgeven van de rol van de overheid in relatie tot de maatschappij. De Koning 

heeft dit in zijn troonrede van september 2014 de participatiemaatschappij genoemd. Centrale 

gedachte is dat de traditionele balans tussen overheid en samenleving verschuift. De 

samenleving zal meer moeten 

doen, de overheid kan minder 

doen. 

 Het bestuurlijk landschap 

verandert. Europa is ‘erbij 

gekomen’ als bestuurslaag. 

Binnen Nederland wringt het 

traditionele huis van 

Thorbecke als inrichtings-

principe voor de Nederlandse 

overheid door de opkomst 

van allerlei tussenlagen. Dit 

leidt tot herbezinning op de 

taak-verdeling tussen 

bestuurs-lagen waarvan de 

decentra-lisaties binnen het 

sociaal domein op dit moment 

de grootste uiting zijn. 

 De economie zit mondiaal in een uitdagende fase. Dit levert uitdagingen aan voor maatschappij 

en overheid. Op lokaal, regionaal, landelijk, Europees en 

mondiaal niveau worden tal van initiatieven genomen om de 

economie te versterken. 

 Als gevolg van de bovenstaande drie opgaven ontstaat de 

vierde opgave: betaalbare kwaliteit realiseren. Budgetten van 

alle Nederlandse gemeenten staan onder druk. Dit leidt tot 

bezuinigingen, innovatie en discussies over gewenste en 

betaalbare kwaliteit. 

Regionale opgaven 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt op de 

westflank van de Metropoolregio Amsterdam (MRA). Ook opereert 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de regio Kennemerland en 

Figuur 7: Landelijke opgaven 

Figuur 8: Uitsnede 'westflank' 
gebiedskaart MRA 
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de subregio Zuid Kennemerland. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ligt daarmee 

ingeklemd tussen de steden Haarlem en Amsterdam en tussen de Amsterdamse havens / het 

Noordzee Kanaal (noord) en Schiphol (zuid). Binnen deze regio’s bestaan een aantal dominante 

opgaven.  

 Druk op ruimte – binnen de westflank van de MRA (en ook op de andere flanken) bestaat druk 

op de beschikbare ruimte. Het gebied is sterk verstedelijkt met steden als Amsterdam, Haarlem 

en Hoofddorp. Dat levert een acute schaarste aan ruimte op waardoor over de functie van elke 

m2 zorgvuldig nagedacht wordt. De nabijheid van Schiphol vergroot deze druk op de ruimte nog 

eens door haar omvang én de bijbehorende regelgeving (zie daarvoor bijv. het 

luchthavenindelingsbesluit Schiphol). De 

regionale opgave is  het vinden van de 

juiste combinatie tussen wonen, 

economie/industrie, recreëren, natuur en 

de agrarische functie. De gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

bevindt zich letterlijk midden in dit 

krachtenspel. De opgave voor de regio is 

om, met respect voor alle partijen, te 

komen tot oplossingen die ruimte bieden 

aan de groei en dynamiek van de steden 

én aan de landelijke en historische 

kernen buiten de grote stad.  

Deze opgave komt bijvoorbeeld tot uiting in 

de visie op het Noordzeekanaalgebied 

2040. Ook de grote woningbouwopgave 

voor de gehele MRA (113.000 woningen tot 

2020, 91.000 woningen tot 2030 en 66.000 

woningen tot 2040 aan de bestaande 

voorraad toevoegen) vergroten de opgave 

qua ruimtelijke druk aanzienlijk.1 Overigens 

toont de afbeelding hiernaast dat de 

planning van deze woningbouwopgave op 

dit moment vrijwel niet plaatsvindt op 

grondgebied van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

 Economie – De Metropoolregio Amsterdam is één van de vijf meest vitale economische regio’s 

van Europa. Dit is een aantrekkelijke status maar levert ook een grote opgave op. De 

                                                      

1
 Op basis van voortgangsnotitie MRA dossiers d.d. 25-2-2013: feitelijk overzicht en samenhang van de grote 

dossiers in de MRA 

Figuur 10: beperkingscontouren Schiphol 

Figuur 9: woningbouwopgave MRA tot 2040 
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economische vitaliteit is namelijk geen 

vanzelfsprekendheid. De regio werkt 

hard om aantrekkelijk te zijn en te 

blijven. De opgave is om gezamenlijk 

als gemeenten voldoende 

economische kracht te blijven 

ontwikkelen om aantrekkelijk te blijven. 

 Gezamenlijk oppakken 3D’s – Binnen 

de subregio Zuid Kennemerland wordt 

gewerkt aan het implementeren van de 

3 decentralisaties. De subregio is een 

zelfstandige arbeidsmarktregio 

waarbinnen de participatiewet zal 

moeten worden ingevuld. De GGD 

omvat dezelfde gemeenten en heet 

GGD Kennemerland. Op die schaal wordt ook de jeugdzorg georganiseerd. De Wmo-AWBZ-

decentralisatie is tot slot een meer lokale aangelegenheid maar heeft ook regionale aspecten. 

De opgave is om gezamenlijk, met aandacht voor de eigenheid van de deelnemende 

gemeenten, vorm te geven aan de implementatie van de decentralisaties. 

Lokale opgaven 

Tot slot zijn er nog een aantal specifieke opgaven voor de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. We noemen de belangrijkste 3 actuele opgaven. 

1. Realisatie projecten – de gemeente heeft een mandje aan projecten wat overvol zit. Zo zijn er 

de grotere projecten als Sugar City, PolanenPark, het Groene Schip, de gebiedsvisie Halfweg, 

SpaarneBuiten, Sectorpark, Dr. W. Nijestraat, Ringweg en de Mientekade. Dan zijn er nog 

andere projecten als de realisatie van de Outlet in Halfweg, het afronden van het 

woningbouwproject in Spaarndam 

en kleinere projecten in de 

gemeente. De totale som aan 

projecten maakt dat het voor de 

gemeente een flinke opgave is dit 

allemaal georganiseerd te krijgen. 

2. Implementatie 3D’s – De 

implementatie van de 

decentralisaties in het sociaal 

domein zijn een regionale opgave, 

maar zijn ook een lokale opgave. De 

gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude staat voor de 

uitdagende opgave de zorg voor 

Figuur 11: Regionale opgaven 

 
Figuur 12: Lokale opgaven 
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haar inwoners (op het vlak van zorg én op het vlak van werk) per 1-1-2015 goed te organiseren. 

Dan is er naast de transitie (de overgang van taken) nog de transformatie (het anders gaan 

werken) waar de gemeente in de komende jaar invulling aan zal moeten gaan geven. 

3. Beheertaken – Een specifieke en grote opgave voor de gemeente (in termen van de 

hoeveelheid werk en de bijbehorende financiële effecten) is het onderhoud en beheer van 

gemeentelijke eigendommen zoals openbaar groen, gemeentelijke gebouwen, openbare 

verlichting, wegen en riolering. Daarbinnen speelt specifiek het onderhoud en beheer van de 

wegen. Hierop is achterstallig onderhoud ontstaan waardoor nu veel onderhoud noodzakelijk is. 

Het zal in de komende jaren een flinke kluif zijn deze opgave goed op te pakken. 

3.3 Uitdagingen 

Uitdagingen zijn die zaken die het ingewikkeld maken om ambities en opgaven te realiseren. Het 

zijn vaak punten waarover zorgen bestaan. Er liggen vele grote en kleine uitdagingen op het bordje 

van elke gemeente, Haarlemmerliede en Spaarnwoude is daarop geen uitzondering. Met het oog op 

de bestuurlijke toekomst zijn de grootste uitdagingen interessant. We noemen hier de top-3 voor 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude: 

1. Kleine en kwetsbare organisatie - College, MT en medewerkers maar ook de maatschappelijke 

organisaties, ondernemers en bevolking hebben aangegeven dat de kwetsbaarheid van de 

organisatie een uitdaging is. Haarlemmerliede en Spaarnwoude krijgt een steeds grotere 

uitdaging om de specialistische kennis en de breedte van het takenpakket goed georganiseerd 

te krijgen. De dynamische regio waarbinnen de gemeente valt, met bijbehorende complexe 

problematiek, maakt de kwetsbaarheid van de kleine organisatie extra zichtbaar. 

Het doorontwikkelen van de ambtelijke organisatie – het invulling willen geven aan de 

participatiemaatschappij (een ambitie en een opgave) betekent ook voor het ambtelijk apparaat 

een belangrijke veranderopgave voor een kleine, kwetsbare organisatie. Bestuur, maar zeker 

ook ambtenaren, zullen op een andere wijze moeten gaan werken. Ook de maatschappelijke 

partijen hebben expliciet benoemd op dit vlak te weinig kracht in de ambtelijke organisatie te 

zien. Juist met het oog op het realiseren van de participatiemaatschappij benoemen zij kritische 

noten over houding, capaciteit en kwaliteit van het ambtelijk apparaat. 

2. Financiële ruimte – Hoewel de financiën op orde zijn, is de begroting van de gemeente zeer 

beperkt. Met de veelheid aan projecten, de 3 decentralisaties en de ambities is de financiële 

ruimte om tegenvallers op te vangen beperkt. Daarbij komt dat de vrij besteedbare ruimte op de 

begroting naar alle waarschijnlijkheid alleen maar verder zal krimpen. Dit betekent dat de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude een steeds kleiner deel van haar begroting zal 

kunnen besteden aan zaken die ze zelf belangrijk acht. Bovendien wordt de mogelijkheid om 

financiële tegenvallers op te vangen steeds kleiner. In het licht van de opgaven en ambities 

(leefbaarheid in een plattelandsgemeente) is dit een belangrijke uitdaging. Ook door de 

maatschappelijke organisaties en ondernemers is betaalbaarheid en een goede financiële 

huishouding nadrukkelijk genoemd als uitdaging. 
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3. Positie in regio – De dynamiek in de 

regio is groot. Op de Oost-West-as ligt 

Haarlemmerliede tussen de grote 

steden Haarlem en Amsterdam in. De 

ontwikkelingen in die gemeenten qua 

wonen, economie, ruimte en mobiliteit 

zijn sterk en voelbaar in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Op 

de Noord-Zuid-as is Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude de (dunne) verbinding 

tussen het groen van de gemeente 

Haarlemmermeer en het groen van de 

gemeente Velsen. Echter, ook deze 

beide gemeenten hebben sterk 

stedelijke kernen (Hoofddorp en 

IJmuiden). In die regio moet de 

gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude zich overheid houden. Maatschappelijke partijen, het college, het MT en sommige 

medewerkers hebben zorgen over de mate waarin de belangen van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude in die drukke regio nog meewegen. De bestuurlijke impact 

van de gemeente is beperkt, de ondersteuning eveneens en de vraagstukken zijn sterk 

regionaal. 

 

3.4 Optelsom van ambities, opgaven en uitdagingen 

In het licht van deze bestuurskrachtmeting en strategische verkenning is het interessant 

bovenstaande drie inhoudelijke aspecten (ambities, opgaven en uitdagingen) bij elkaar te voegen 

en te kijken welk beeld dan ontstaat. Dit geeft inzicht in de inhoudelijke vraagstukken die de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude de komende jaren op haar bordje heeft. Vervolgens 

kan gezocht worden naar de optimale bestuurlijke vorm om de vraagstukken aan te pakken. 

Spanning tussen lokale en regionale ambities 

Kijkend naar ambities valt op dat er een zekere mate van spanning tussen en ongelijkheid in de 

richting zit van de eigen ambities en de regionale opgaven. Er ontstaat al snel een grote kans op 

een botsing tussen de regionale belangen (economie, druk op ruimte) en de lokale ambities en 

opgaven (groene buffer, voorzieningen op peil, sociale samenhang borgen). Wat ook opvalt is dat er 

een verschil is tussen de ambities van Haarlemmerliede en Spaarnwoude (landelijkheid behouden, 

groene buffer, sociale samenhang) en de regionale en lokale opgaven (redelijk hoge mate van 

grootstedelijke opgaven inclusief projectportfolio van de gemeente). Dit compliceert het proces om 

te komen tot een succesvolle samenhang van ambities en opgaven. 

Overkoepelend beeld eigen ambities, opgaven en uitdagingen 

Figuur 13: Positie in de regio 
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Als we nader naar de ambities en opgaven kijken levert dat het volgende beeld op: 

 Ambities: de ambities zijn krachtig gekoppeld aan leefbaarheid en vitaliteit van de kernen en 

het behoud en de uitbouw van de kwaliteit van de groene buffer. De ambities komen voort 

uit trots en een sterke wil én uit de angst om te verliezen wat nu aanwezig is (behouden 

huidige kwaliteit). 

 Opgaven: de regionale opgaven zijn substantieel en gaan over de vitaliteit van de regio. Dat 

is een vitaliteit waar Haarlemmerliede en Spaarnwoude van mee profiteert, maar ook een 

vitaliteit die druk zet op de ambities van de gemeente. Dat is terug te zien in de eigen lokale 

opgaven. 

 Uitdagingen: de uitdagingen liggen met name op het organisatorische en bestuurlijke vlak. 

In het licht van de ambities en regionale en lokale opgaven zijn dit wel zeer relevante 

uitdagingen die direct samenhangen met de inhoudelijke ambities en opgaven. De meeste 

zorgen maken de direct betrokkenen zich om de ambtelijke organisatie van de gemeente. 

Het totaal van ambities, opgaven en uitdagingen tot een duidelijk beeld: 

 het behouden en versterken van de waarde van de groene buffer plus de leefbaarheid van 

de kernen in Haarlemmerliede en Spaarnwoude staat centraal in het denken; 

 deze centrale  gedachte moet gerealiseerd worden in een regionale setting waar (ook) aan 

andere –meer grootstedelijke-  belangen en opgaven wordt gehecht; 

 het college wordt op de inhoudelijke thema’s in deze regionale setting ondersteund door 

een organisatie met beperkte capaciteit en financiële middelen. 
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4. Opties bestuurlijke toekomst voor de gemeenschap H&S 

4.1 Bestuurlijke toekomst vanuit zelfstandigheid 

De nota van bevindingen, die voor u ligt, zijn de basis om later in april 2015 de ontwikkelrichting van 

de gemeente te kiezen. De opties maken concreet welke richtingen m.b.t. de bestuurlijke toekomst 

op voorhand door de gemeenteraad als relevant worden gezien om te onderzoeken. De 

strategische keuze die door de gemeenteraad op basis van de weging van deze opties wordt 

gemaakt, kan niet gebaseerd worden op dagkoersen of sympathie van het moment. De basis moet 

een solide en objectieve analyse zijn waarin zowel rationele als emotionele overwegingen en 

argumenten een plek krijgen. De verkenning heeft als doel om in april 2015 te komen tot een 

gefundeerd en gedragen besluit over de richting van de bestuurlijke toekomst.  

Zoals eerder aangegeven staan twee vragen hierbij centraal: 
 

 

Figuur 14: Hoofdvragen verdiepingsonderzoek 

De eerste vraag geeft een onderbouwd beeld van de mogelijkheden en onmogelijkheden om 

bestuurlijke zelfstandigheid te handhaven, aangevuld met de eventuele condities en 

randvoorwaarden waaraan deze bestuurlijke zelfstandigheid moet voldoen. 

De tweede vraag weegt drie verschillende hoofdopties die er voor Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude bestaan om haar bestuurlijke toekomst mee in te vullen.  

4.2 Drie opties nader verkend 

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft opdracht gegeven tot een 

verdiepingsonderzoek. De hoofdvraag is welke van de drie opties het meest de belangen van de 

gemeenschap en de kwaliteit van het gebied dient. De meegegeven opties zijn: 
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1. Bestuurlijk en ambtelijk zelfstandig (met samenwerking op onderdelen, net als in huidige 

situatie) 

2. Bestuurlijk zelfstandig met vergaande ambtelijke samenwerking 

a. Uitvoering door een aparte ambtelijke organisatie met andere kleine gemeente 

b. Uitvoering door een grote (centrum-)gemeente 

3. Bestuurlijke én ambtelijke fusie 
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5. Bestuurskracht 

5.1 Bestuurskracht; wat is het? 

Bestuurskracht is een beladen begrip. Met name in de periode rond het jaartal 2000 waren 

bestuurskrachtmetingen populair en werden, vaak vanuit de provincies, vele bestuurskracht-

metingen uitgevoerd. Bestuurskracht is ook een ‘oud’ concept. Al in 1853, toen de gemeenten zoals 

wij ze nu kennen werden ingeregeld, bestond een opvatting over wat een bestuurskrachtige 

gemeente was en wat niet. Destijds gold het criterium (door Thorbecke bepaald) dat gemeenten 

minimaal 25 kiesgerechtigde inwoners moesten bevatten. Kortom: het criterium was het aantal 

inwoners. Het criterium van het aantal inwoners bleef tot de jaren ’90 van de vorige eeuw dominant. 

Daarna is de opvatting over bestuurskracht veranderd (zie voor meer informatie over bestuurskracht 

het boek ‘beoordelen van gemeenten’ van Klaas Abma uit 2011). 

In onze optiek draait bestuurskracht om de mate waarin een gemeente in staat is, alleen of met 

anderen, de ambities, opgaven en uitdagingen waarvoor zij gesteld staat effectief het hoofd te 

bieden. In de 0-meting naar bestuurskracht staat het peilen van dit vermogen dan ook centraal. De 

vraag is of de gemeente in staat is om de maatschappelijke ambities, opgaven en uitdagingen 

waarvoor ze staat succesvol op te pakken.  

Wij gebruiken voor de analyse van de bestuurskracht onderstaand model. Daarin staan de ambities, 

opgaven en uitdagingen centraal. Dit is de toetssteen op basis waarvan gekeken wordt of de 

gemeente voldoende krachtig is. We ‘toetsen’ de bestuurskracht op vier aspecten die in vele 

benaderingen van bestuurskracht terugkomen; bestuur, ambtelijke organisatie, de gemeente als 

partner en de kracht van de gemeenschap. We werken deze aspecten hieronder verder uit. 

 

Figuur 15: Model voor de meting van bestuurskracht 

 Uw gemeente als bestuur 
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Hierbij staat de kracht van het bestuur in relatie tot ambities, opgaven en uitdagingen centraal. 

Daarnaast gaat het om het democratisch functioneren van de gemeente centraal. Zowel het 

college van burgemeesters en wethouders als de gemeenteraad zijn onderwerp van de meting. 

De score op dit aspect geeft inzicht in de mate waarin het bestuur krachtig genoeg is om haar 

bijdrage te leveren aan het realiseren van de ambities, opgaven en uitdagingen. 

 Uw gemeente als organisatie 

Bij dit aspect staat de kracht van de organisatie centraal. Vragen die zich hier aandienen zijn; is 

de ambtelijke organisatie in staat om haar taken uit te voeren? Hoe functioneert de organisatie? 

Is de organisatie in staat om het bestuur te bedienen en in positie te brengen op de ambities en 

opgaven? Is de organisatie financieel gezond? Hoe kwetsbaar is de organisatie? Hoe staat het 

met de (ambtelijke) dienstverlening aan burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijven en 

de doeltreffendheid van deze dienstverlening? 

 Uw gemeente als partner 

De gemeente fungeert in toenemende mate als partner van maatschappelijke organisaties, 

bedrijven en andere overheden in allerlei overlegorganen en binnen samenwerkingsverbanden. 

Deze samenwerkingsverbanden zijn noodzakelijk om ambities, opgaven en uitdagingen 

slagvaardig aan te kunnen pakken. Het gaat in dit aspect om de mate waarin de gemeente (qua 

bestuur en organisatie) in staat is om krachtig binnen samenwerkingsverbanden te acteren en 

het vermogen om een betrouwbare en transparante partner te zijn. Kortom, het gaat om de 

balans tussen ‘geven’ en ‘nemen’ in samenwerkingsverbanden (publiek en privaat). 

 Uw gemeente als gemeenschap 

De gemeente is meer dan het gemeentehuis alleen, ze wordt vooral gevormd door haar 

gemeenschap(pen). De bestuurskracht van een gemeente is mede afhankelijk van hun 

veerkracht. Hier onderzoeken wij de mate waarin zij erin slagen om zelf de ambities, opgaven 

en uitdagingen aan te pakken. Ook bekijken wij de kracht van de gemeenschap: wat is de mate 

van problematiek in de gemeenschap en de samenhang binnen de gemeenschap. Deze 

factoren bieden inzicht in de mate van veerkracht die verwacht mag worden.  

De optelsom van de vier aspecten in relatie tot ambities, opgaven en uitdagingen leidt tot een 

uitspraak over bestuurskracht van een gemeente. Dat is geen uitspraak met de hardheid van exacte 

wetenschap. Het gaat om een subjectieve interpretatie van allerlei bronnen. Echter, door de 

veelheid aan bronnen die in een bestuurskrachtonderzoek betrokken worden, ontstaat een mate 

van intersubjectiviteit die het mogelijk maakt om betrouwbare en bruikbare uitspraken te doen over 

de bestuurskracht van een gemeente. 

5.2 Bestuurskracht; wat speelt er? 

Zoals gezegd, bestuurskracht is een ‘oud’ begrip maar het speelt tegenwoordig weer een grote rol in 

het debat over de toekomst van gemeenten en provincies. Stelselmatige bezuinigingen en 

verschuivende overheidslagen (de toevoeging van Europa, het groeiende belang van regio’s) 
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dwingen het openbaar bestuur om kritisch te kijken naar het eigen stelsel. Bestuurskracht is daarbij 

de toets der dingen: op welke manier en met welke structuren realiseren we optimaal en efficiënt 

voldoende bestuurskracht voor de opgaven waar we nu als samenleving voor staan. We benoemen 

hieronder nog een aantal redenen waardoor gesprekken over bestuurskracht in heel Nederland 

weer aan populariteit winnen. 

5.2.1 Rekrutering raadsleden en wethouders 

De totale opgave waarvoor Nederlandse gemeenten aan de lat staan, wordt elke vier jaar groter. Dit 

heeft zijn weerslag op het takenpakket van raadsleden en wethouders. De verzwaring van het 

takenpakket betekent dat de kwaliteitseisen aan wethouders en raadsleden toenemen.2 

Tegelijkertijd is het openbaar bestuur in termen van beloningen en vergoedingen gebonden aan 

strakke en sobere regels. Het gevolg is dat politieke partijen, met name in kleinere gemeenten met 

kleine afdelingen, steeds meer moeite hebben om hun kandidatenlijsten goed gevuld te krijgen en 

kwalitatief aan de maat zijnde bestuurders te leveren. Dit leidt tot discussies over schaal en 

bestuurskracht. 

5.2.2 Versplintering politiek landschap en krimpende omvang van het bestuur 

Daar waar de taken van gemeenten verzwaren, versplintert tegelijkertijd het politieke landschap en 

krimpt de bestuurlijke omvang van gemeenten. Verspintering leidt tot grote coalities en, zeker bij 

kleinere gemeenten, ook tot wethouders in deeltijd. De krimpende omvang van het college versterkt 

dit effect. Beide bewegingen (enerzijds verzwaring taken en anderzijds krimp en versplintering) 

hebben een negatief effect op de bestuurskracht bij gemeenten.3 

5.2.3 Arbeidsmarkt ambtenaren 

Nederlandse gemeenten zitten met een sterk vergrijzend ambtenarenbestand. In Nederland werkten 

in december 2013 168.000 ambtenaren voor gemeenten. De gemiddelde leeftijd van de 

Nederlandse gemeenteambtenaar is 47,5. De enige groep ambtenaren die groeit, is die van 

ambtenaren boven de 60 jaar oud. In de afgelopen jaren nam de omvang van deze groep toe met 

zo’n 40%. Alle overige leeftijdsgroepen krimpen. Het sterkst krimpt de groep ambtenaren jonger dan 

35 jaar. De categorie tussen 25 en 35 jaar kromp in de laatste 5 jaar met zo’n 30%. Het gevolg is 

dat er eind 2013 bijna evenveel 60+ ambtenaren werken als ambtenaren onder de 35 jaar. 

De conclusie in de jaarlijkse personeelsmonitor van het A+O Fonds was in 2013 dat 4 van de 10 

gemeenten aan de slag zijn met strategische personeelsplanning en dat veel van deze gemeenten 

nog in de beginfase zitten. De mobiliteit in het ambtelijk apparaat (het wisselen van functies, 

doorstroom) is heel beperkt. Maar 4 op de 100 medewerkers veranderde in 2013 van functie. 

                                                      

2
 Zie op dit punt bijv. de publicatie ‘Terugtredende wethouders, trendanalyse en redenen voor het verlaten van 

het ambt’ (2011) van Stichting decentraal bestuur (i.o.v. het ministerie van Binnelandse Zaken). 

3
 Idem. 
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De bovenstaande schets van het gemiddelde ambtelijke apparaat van een Nederlandse gemeente 

tekent zich af tegen de achtergrond van een ingewikkelde arbeidsmarkt. Op dit moment is er, als 

gevolg van de economische crisis die in 2008 begon, een overschot aan gekwalificeerde mensen 

met ervaring. Dit leidt er toe dat de instroom in gemeenten vooral bestaat uit mensen boven de 40 

jaar. De verwachting is dat de arbeidsmarkt de komende jaren zal aantrekken waardoor er op 

bepaalde gebieden tekorten ontstaan. In dat licht ontstaat discussie over de ideale schaal van 

gemeenten. Wat is de omvang van een organisatie die nodig is om interne mobiliteit op orde te 

krijgen, een aantrekkelijke werkgever te zijn, voldoende kwaliteit te kunnen aantrekken en de 

aanstaande leegloop als gevolg van de hoge gemiddelde leeftijd op te vangen? 

5.2.4 Landelijke schaalvergroting en schuivende panelen 

Eerder benoemden we kort de verschuiving in schaalgrootte van de bestuurlijke organisatie. In de 

kolom van het openbaar bestuur gaat het om veranderingen, als de opkomst van Europa en het 

groeiende belang van regio’s. Tegelijkertijd zien we de introductie van wijkteams, wijkinitiatieven en 

buurtcoöperaties. 

Dat leidt tot multischaligheid in het openbaar bestuur waarbij de traditionele driedeling van het 

Nederlandse openbaar bestuur onder druk staat (Rijksoverheid – provincie – gemeente).  

Buiten de kolom van het openbaar bestuur zien we ook verandering in schaalgroottes. De 

schaalvergroting in het onderwijs en de zorg is een breed terugkerende trend die ook averechtse 

effecten oplevert. Toch is de zoektocht naar de juiste schaal overal zichtbaar. Gemeenten dienen 

zich tot deze schaalverschuiving in de ‘buitenwereld’ te verhouden. Dat leidt tot vraagstukken over 

de juiste schaal voor gemeenten, maar ook voor provincies (denk bijvoorbeeld aan de voorgestelde 

provinciefusie van Noord-Holland, Flevoland en Utrecht) en Den Haag (denk aan de decentralisaties 

in het sociaal domein). 

5.2.5 Decentralisatie en opschaling 

Een laatste reden die we benoemen voor de huidige aandacht voor bestuurskracht zijn de 

decentralisaties in het sociaal domein. Er is iets interessants aan de hand met die decentralisaties in 

relatie tot bestuurskracht. De achterliggende gedachte van de decentralisaties is dat gemeenten dé 

overheidslaag bij uitstek is om dit soort ingewikkelde dienstverlening te organiseren (qua jeugdzorg, 

Wmo en realisatie van werk). Daaruit spreekt een groot vertrouwen in de kracht van gemeenten om 

deze ontwikkelingen succesvol op te pakken.  

Tegelijkertijd zien we door het hele land dezelfde reflex: de decentralisaties zijn te ingewikkeld voor 

gemeenten alleen en noodzaakt ze tot het zoeken van grotere schaal om voldoende kracht te 

organiseren. We noemen dit de paradox van schaal: de decentralisaties gaan uit van 

schaalverkleining en leiden vanuit zichzelf tot schaalvergroting. De overdracht van taken in de 

decentralisaties waren aanleiding voor het Kabinet om te streven naar 100.000+ gemeenten. 

Tegelijkertijd staan er verdedigers van de gemeentelijke kracht op (lees bijvoorbeeld de ROB-lezing 

van v.d. Donk, 2014). Linksom of rechtsom, de enorme verschuiving van taken en 
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verantwoordelijkheden in het sociaal domein zijn aanleiding om gezamenlijk kritisch te kijken naar 

de bestuurskracht van gemeenten. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

36 

6. Beelden van Bestuurskracht 

In dit hoofdstuk behandelen wij de beelden van bestuurskracht van de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude. Daarvoor lopen we de vier ‘vlakken’ van bestuurskracht af. We beginnen telkens 

met het schetsen van de beelden van de huidige bestuurskracht. Daarna gaan we, voor zover 

mogelijk, in op de beelden van de toekomstige bestuurskracht van de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude bij zelfstandigheid. De bespreking per aspect is telkens gebaseerd op de 

uitkomsten van de gevoerde gesprekken. Daarom spreken we ook nadrukkelijk over beelden van 

bestuurskracht en niet over conclusies over bestuurskracht. We hebben gesprekken gevoerd met 

de ambtelijke organisatie, het college van B en W en de gemeenteraad van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude zowel individueel als gezamenlijk geïnterviewd. Daarnaast hebben we gedurende 

twee sessies gesproken met het maatschappelijk veld van de gemeente. Gesprekken met 

partnergemeenten zullen nog plaatsvinden.  

Zowel bij de huidige als bij de toekomstige bestuurskracht geven wij met simpele grafieken aan welk 

beeld Berenschot heeft gekregen van de bestuurskracht van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude. Dit is dus een optelsom van de waarnemingen die Berenschot heeft gedaan. Daarin 

zit geen oordeel van Berenschot. De grafieken zijn bedoeld als visualisatie van de tekst. De 

grafieken zijn níét gebaseerd op berekeningen, noch is het de bedoeling op ‘millimeterniveau’ 

grafieken te vergelijken. De visualisatie helpt om snel gevoel te krijgen bij het beeld over een 

specifiek aspect van de bestuurskracht.  

6.1 Bestuur 

Het bestuur van de gemeente bestaat uit de gemeenteraad en het college van B en W. Voor deze 

deelaspecten van bestuurskracht worden de resultaten separaat weergegeven. 

6.1.1 Gemeenteraad  

Nu 

Uit de gesprekken komt het beeld naar voren van een kleine gemeenteraad die voornamelijk 

bestaat uit raadsleden die hun kennis en kunde én hun tijd moeten verdelen over veel onderwerpen. 

Het zijn van generalist is daarvan een logisch gevolg. Het feit dat de fracties klein zijn, betekent dat 

raadsleden veel (en soms alle) portefeuilles in beheer hebben. De kracht van de raad is, mede 

daardoor, afhankelijk van individuele personen die verstand hebben van specifieke deelgebieden. 

Zo kan het gebeuren dat bij bepaalde onderwerpen slechts 2 of 3 raadsleden (en daarmee ook 

maar 2 of 3 partijen) daadwerkelijk in positie zijn om mee te discussiëren. De geringe omvang van 

de raad en de wisselende kwaliteit van de raadsleden worden door velen gezien als kwetsbare 

punten.  

Daarnaast geeft een groot aantal van de gesprekspartners aan dat de opgaven voor de gemeente 

complexer zijn geworden en op een groter schaalniveau spelen. Ingewikkelde dossiers zijn steeds 

lastiger te behappen.  Daardoor is het voor de gemeenteraad moeilijker de kaderstellende rol te 
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vervullen. De raad wordt voornamelijk gezien als een controlerend orgaan met een zeer beperkte 

eigen agenda. Verder worden vraagtekens geplaatst bij de taakopvatting van de raad. Is de raad er 

voor de behandeling van details of van de grote 

lijnen? En is de raad er primair voor de gehele 

gemeenschap of de eigen kern? In de gemeenteraad 

van Haarlemmerliede en Spaarnwoude zijn dit af en 

toe botsende waarden. 

Over het algemeen ontstaat het beeld van sterke 

twijfel die op punten omslaat naar zorgen. Enkelen 

hebben nog vertrouwen in de huidige kracht van de 

raad. 

Over 10 tot 20 jaar 

Onder de geïnterviewden nemen twijfel en zorgen ten aanzien van de kracht van de gemeenteraad 

toe zodra het over de toekomst gaat. Als redenen worden de groeiende complexiteit van de taken 

en onderwerpen en de toename van het aantal onderwerpen genoemd. Ook zijn er zorgen over de 

opvolging van raadsleden na verkiezingen. De vraag is of de politieke partijen in staat zijn 

voldoende goede opvolgers voor de huidige raadsleden te rekruteren, zodat de kwaliteit  van de 

gemeenteraad tenminste constant zal kunnen blijven. Men constateert over het algemeen dat de 

interesse in functies als raadslid tanende is. Dit verdiept de zorgen over de kwetsbaarheid van de 

raad.  

De geïnterviewden spreken in algemene zin het 

vermoeden uit dat de complexiteit van de 

onderwerpen tot gevolg zal hebben dat het 

kaderstellend vermogen verder zal afnemen. Juist het 

kaderstellend vermogen wordt door velen als cruciaal 

bestempeld voor de kracht van de gemeenteraad en 

het bestuur, nu en in de toekomst.  

6.1.2 College van B en W 

Nu 

Het college krijgt in de gesprekken overwegend  waardering. De onderlinge sfeer lijkt goed en het 

college wordt bestempeld als daadkrachtiger dan het vorige. De beoordeling van de daadkracht is 

nog vooral gebaseerd op vermoedens. De nieuwe wethouders moeten het allemaal nog wel laten 

zien, aldus de geïnterviewden. Verder wordt aangegeven dat korte lijnen bestaan tussen het college 

en de ambtelijke organisatie enerzijds en college en gemeenschap anderzijds.  

Het college als geheel wordt als krachtiger ervaren dan de individuele bestuurders. Volgens de 

gesprekspartners is de kwaliteit binnen het college zeer wisselend. Als kritische aandachtspunten 

benoemen mensen dat de visie, kennis en sturing op bepaalde deelterreinen onvoldoende is. Naast 

kwaliteit heeft dit te maken met de veelheid aan terreinen waarop de wethouders actief zijn, 

Figuur 16: Huidige kracht van de 
gemeenteraad 

Figuur 17: Toekomstige kracht gemeenteraad 
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verklaren de geïnterviewden. Wat ook bijdraagt aan de overvolle agenda’s is de bestuurlijke drukte 

als gevolg van de vele samenwerkingsverbanden, 

zo geven organisatie en college zelf aan. Dit laatste 

zorgt er tevens voor dat bepaalde zaken blijven 

liggen of onvoldoende aandacht krijgen. 

Het beeld dat naar voren komt is niet eenduidig. Er 

is overwegend vertrouwen in het college als geheel 

maar er bestaan twijfels tot zorgen over 

afzonderlijke leden van het college.  

Over 10 tot 20 jaar 

Zoals gezegd, over het huidige college zijn de geïnterviewden overwegend positief. Daarbij wordt 

aangetekend dat de kwaliteit en kracht van het college afhankelijk is van een paar personen. Dit 

wordt door de geïnterviewden met het oog op de toekomst als kwetsbaar of zorg bestempeld . Het 

is namelijk de vraag of de gemeente in de toekomst in staat zal zijn goede wethouders aan te 

trekken.  

Verder maken de geïnterviewden zich zorgen over de toenemende complexiteit van de 

vraagstukken die vanuit het rijk bij de gemeenten worden neergelegd. Ook lokale ruimtelijke 

vraagstukken vergen specifieke expertise en daadkracht van het college. Er bestaat twijfel over in 

hoeverre het college in de toekomst in staat zal zijn deze complexe opgaven en uitdagingen 

krachtig aan te vliegen. Bij de vorming van dit oordeel spelen twee zaken een belangrijke rol. Ten 

eerste de beperkt beschikbare capaciteit en ten 

tweede de geringe ambtelijke ondersteuning van 

het college bij beleidsvoorbereiding en grote 

projecten. 

Het beeld dat naar voren komt is er een van 

kwetsbaarheid en twijfel ten aanzien van de 

toekomstige kracht van het college.    

6.2 Ambtelijk 

Nu in beeld 

Over de reguliere dienstverlening zijn de geïnterviewden overwegend positief. De inzet en 

vriendelijkheid van de medewerkers worden als positief bestempeld. Wel wordt door de 

maatschappelijke organisaties een te formalistische houding bij complexere vraagstukken verweten. 

Het gevoel is dat de ambtenaar bij gebrek aan specialistische kennis terugvalt op regels en 

procedures.   

Voor de ICT geldt een groot punt van zorg. De ICT functioneert slecht en is onbetrouwbaar, zo 

schetsen velen. De organisatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft 

onvoldoende kennis in huis om hier adequaat op te kunnen sturen. 

Figuur 18: Huidige kracht college 

Figuur 19: Toekomstige kracht college 
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Op de meer beleidsmatige thema’s en bij grote projecten (Ruimte en BOB) zijn er drie dominante 

zorgen die door vrijwel iedereen gedeeld worden. Dit zijn zorgen op het vlak van capaciteit (we 

hebben te weinig mensen), kwaliteit (we hebben te weinig kennis/kunde) en kwetsbaarheid (verzuim 

/ uitval kan niet goed worden opgevangen). Dit heeft als gevolg dat de dagelijkse werkzaamheden 

(de going concern) alle capaciteit opslokt. De organisatie is daardoor onvoldoende in staat in te 

spelen op toekomstige ontwikkelingen. Wethouders worden, mede als gevolg daarvan, vaak niet of 

maar zeer beperkt in positie gebracht om een krachtige rol in de regio te spelen.  

Een opvallende waarneming was dat verschillende mensen opmerkten dat de organisatie geen 

beleidsmedewerker heeft die specifiek bezig is met natuurbeheer, noch dat daarover veel 

specialistische kennis in huis is. In het licht van de centrale hoofdambitie ten aanzien van de groene 

buffer werd dit als een sprekend voorbeeld gegeven van de kwetsbaarheid van de organisatie. 

Daarnaast twijfelen de geïnterviewden aan de mate waarin de ambtelijke organisatie in staat is te 

voldoen aan de opgaven en uitdagingen van de gemeente. Zij uiten hun zorgen over het niet van de 

grond komen van projecten, het gebrek aan daadkracht, het brede takenpakket en de complexiteit 

van de opgaven die op de gemeente afkomen. Door het benoemde gebrek aan capaciteit en 

kwaliteit staat de ambtelijke organisatie zwaar onder 

druk. Ook heeft de gemeente onvoldoende middelen 

tot haar beschikking om hier iets aan te doen, is de 

inschatting. 

Hierdoor ontstaat een enigszins tweeledig beeld: in 

de reguliere dienstverlening en ondersteunende taken 

hebben de geïnterviewden overwegend vertrouwen, 

terwijl ze sterke twijfels tot ook behoorlijke zorgen 

hebben ten aanzien van de overige werkzaamheden 

van de ambtelijke organisatie.  

Nu in cijfers 

Naast een kwalitatief beeld kunnen we ook een kwantitatief beeld van de organisatie schetsen. In 

het kader van deze bestuurskrachtmeting is een benchmark uitgevoerd waarin de omvang van de 

gemeentelijke organisatie vergeleken is met een aantal vergelijkbare gemeenten. Daaruit komt het 

volgende beeld (op hoofdlijnen) naar voren. 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft een relatief 

kleine ambtelijke organisatie. In totaal is er 32,63 fte in dienst. Hiernaast 

geven we uitsplitsing van de totale formatie weer. Daarbij zijn de fte’s 

verdeeld over de categorieën uitvoering (incl. facilitaire dienst), 

beleidsstaf (inclusief griffier) en overheid (incl. leidinggevende facilitaire 

dienst).  

Met name op de uitvoerende taken is de ambtelijke organisatie klein. 

Hiervoor wordt 9,84 fte ingezet, wat fors lager is dan het gemiddelde op 

soort fte 

Uitvoering 9,84 

Beleidsstaf 12,56 

Overhead 10,23 

Totaal 32,63 

 Tabel 10: Overzicht formatie 

Figuur 20: Huidige kracht ambtelijke 
organisatie 
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deze taken onder vergelijkbare gemeenten. De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude doet 

ook minder uitvoerende taken zelf dan de gemiddelde vergelijkbare gemeente. Dit verklaart het lage 

aantal fte voor uitvoerende taken. 

Voor de niet uitvoerende taken wordt 22,79 fte ingezet (de netto beleidsomvang). Dit is net iets 

meer dan het gemiddelde dat vergelijkbare gemeenten inzetten voor deze taken. Voor deze taken 

geldt in veel mindere mate dat ze uitbesteed kunnen worden. Zo gaat het om beleidstaken zoals 

vastgelegd in de BBV-structuur van taken voor gemeenten (economie, ruimte, toerisme, onderwijs). 

Wat opvalt is dat de formatie op vrijwel alle taken (ook die taken die voor Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude belangrijk zijn), erg klein is. We spreken bij een bezetting van kleiner dan 1 fte over 

een éénpitters-functie. 

We geven dat hieronder in twee tabellen weer. De eerste tabel geeft de uitsplitsing van de 

beleidsstaf over de beleidsthema’s (BBV-taken) weer.  

Tabel 11: Uitsplitsing beleidsstaf over BBV taken 

 

Daaruit wordt zichtbaar welke beleidsthema’s een kwetsbare formatie hebben (bijlage 1 bevat een 

vergelijking tussen de formatie van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude en 

vergelijkbare gemeenten per taakveld). Voor vrijwel alle taken geldt dat de formatie kleiner is dan 1 

fte. In de laatste kolom treft u het aantal subfuncties aan dat onder de hoofdtaak valt. In de meeste 

gevallen wordt snel duidelijk dat de formatie per subtaak erg klein is. Bijvoorbeeld voor 

volksgezondheid en milieu (hoofdtaak 7) wordt de totale formatie (1,56 fte) verdeeld over 5 

subtaken.  

Zo wordt op beleidsniveau op Verkeer, Vervoer en Waterstaat minder dan 1 fte ingezet. Hetzelfde 

geldt voor onderwijs en cultuur & recreatie. Voor economie wordt op beleidsniveau helemaal geen 

formatie ingezet. Op ruimtelijke ordening zet de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude ruim 

4 fte in op beleidsniveau. Dit is relatief, in vergelijking met vergelijkbare gemeenten, veel. De 

Taaknummer Hoofdtaak fte 
aantal 
subtaken 

  Raadsgriffie en ondersteuning 0,61 2 

0 Algemeen bestuur 2,31 1 

1 Openbare orde en veiligheid 0,78 2 

2 Verkeer, vervoer en waterstaat 0,54 2 

3 Economische zaken 0 
 

4 Onderwijs 0,67 1 

5 Cultuur en recreatie 0,62 6 

6 
Sociale voorzieningen en maatschappelijke 
dienstverlening 

1,14 5 

7 Volksgezondheid en milieu 1,56 5 

8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 4,33 5 

  Totaal beleidsstaf (incl. griffier) 12,56 29 
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gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude zet ongeveer 33% meer formatie in op deze taak dan 

dat een vergelijkbare gemeente doet. 

 

 

Ook geven wij in de tweede tabel 

(tabel 12) de ‘eenpittersfuncties’ 

(functies waar één fte of minder 

voor beschikbaar is) weer die 

zich in de uitvoeringsstaf 

bevinden. Daarbij valt op dat de 

enige functies waarvoor meer 

dan 1 fte wordt ingezet zijn: 

uitvoering wegbeheer/-

onderhoud, uitvoering 

groenvoorziening, archief / 

digitale informatievoorziening en 

receptie / telefooncentrale zijn. 

Alle overige functies zijn 

zogeheten ‘eenpittersfuncties’. 

Door de combinatie tussen de 

twee tabellen ontstaat inzicht in 

de functies die kwetsbaar zijn. 

De beloning (de verdeling van fte’s over de functieschalen) vertoond een aparte verdeling. Er is een 

sterke concentratie in het midden van de schalen (schaal 8 is heel drukbevolkt, schaal 10 ook iets 

meer dan gemiddeld). Zowel op de meer uitvoerende schalen (4, 5, 6, 7) als op de hogere beleids- 

en managementschalen (11, 12, 13, 14) heeft Haarlemmerliede en Spaarnwoude relatief weinig 

mensen. Dit lijkt erop te 

duiden dat de uitvoerende 

mensen relatief hoog zijn 

ingeschaald. Tegelijkertijd zijn 

een aantal 

beleidsmedewerkers 

waarschijnlijk relatief laag 

ingeschaald.  

Wat verder opvalt is dat het 

ziekteverzuim relatief laag ligt. 

Tot slot is het inhuurcijfer 

vermeldenswaardig: de 

gemeente Haarlemmerliede 

Tabel 12: Formatie uitvoerende taken 

Taak fte 

uitvoering wegbeheer/-onderhoud 1,02 

beheer zee- en binnenhavens en waterwegen 0,07 

beheer sportlocaties buiten 0,03 

uitvoering groenvoorziening 3,04 

uitvoering afvalinzameling en -verwerking 0,14 

riolering en gemalen, uitvoerende taken 0,41 

Wet milieubeheer 0,38 

Bouw en woningtoezicht 0,8 

Postverzorging, drukkerij, repro 0,59 

archief / documentaire informatievoorziening (DIV) 1,05 

receptie, telefooncentrale 1,11 

gebouwbeheer, schoonmaak 0,2 

beveiliging / bodes 1 

Figuur 21: Verdeling organisatie over salarisschalen 
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en Spaarnwoude huurt iets minder dan gemiddeld in haar referentiegroep in. De inhuurkosten vallen 

dan ook zo’n 10% lager uit per inwoner. 

Over 10 tot 20 jaar  

Het beeld voor de toekomst is niet rooskleurig. MT, college, grote delen van de organisatie en de 

raad geven aan dat, als er niet geïnvesteerd kan worden, de kwaliteit van de organisatie door het 

vereiste minimumniveau zal zakken. Er is dan ook grote zorg en bij een aantal geïnterviewden geen 

vertrouwen in de kwaliteit van de organisatie op de lange termijn. Daarbij dient nogmaals vermeld te 

worden dat er grote waardering is voor de inzet en toewijding, maar dat factoren op het vlak van 

capaciteit, kwaliteit en kwetsbaarheid in de toekomst een te grote belemmering gaan worden voor 

de organisatie. 

Ten aanzien van de afdeling burgerzaken en de uitvoering van ondersteunende taken door de 

ambtelijke organisatie bestaan vooral sterke twijfels over in hoeverre de gemeente in staat zal zijn 

deze taken succesvol op te pakken. De geïnterviewden zien complicerende ontwikkelingen zoals 

bijvoorbeeld de verdergaande digitalisering van burgerzaken. Overigens presteert de gemeente op 

dit vlak nu goed, is de inschatting. De meest voorkomende mening is al met al dat de toekomstige 

uitvoering van deze taken net zal gaan.  

De schoen wringt het meest op het gebied van grote projecten en beleidsadvisering. Dit zijn in het 

“hier en nu” al taken die onder druk staan. Naar de toekomst is invulling van deze taken zeer 

zorgelijk. De kennisafhankelijkheid en behoefte aan externe ondersteuning zal volgens de 

geïnterviewden dan ook toenemen. In dat kader wordt ook gewezen op de vergrijzing van het 

ambtelijk apparaat. Het is onzeker in hoeverre deze 

ambtenaren adequaat vervangen zullen en kunnen 

worden.   

Het gebrek aan capaciteit en kwaliteit binnen de 

organisatie, gekoppeld aan de toenemende 

complexiteit van de opgaven en het voldoen aan 

strengere wettelijke eisen zorgen ervoor dat het 

merendeel van de geïnterviewden grote zorgen heeft 

over (tot expliciet geen vertrouwen in) de 

toekomstige kracht van de ambtelijke organisatie.  

6.3 Partner 

Nu 

Opmerking: de onderstaande beelden zijn voortgekomen uit de gesprekken met de 

maatschappelijke organisaties, de gemeenteraad, het college en de ambtelijke organisaties. De 

partners zelf worden in januari 2015 geïnterviewd. 

Samenwerking in de regio is belangrijk en noodzakelijk, zeker voor een gemeente met de omvang 

van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De geïnterviewden zijn te spreken over een aantal huidige 

Figuur 22: Toekomstige kracht ambtelijke 
organisatie 
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samenwerkingsverbanden zoals de Intergemeentelijke Afdeling Sociale Zaken (IASZ) en de 

Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid (GBKZ) waarin Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

participeert. Tegelijk bestaat er bijvoorbeeld over de samenwerking op ICT-gebied onvrede. Daarbij 

wordt overigens opgemerkt dat dit wellicht meer ligt aan de insteek van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude zelf (voor een dubbeltje op de eerste rij, geen duidelijke eigen sturing). 

Naast de huidige specifiek beleidsmatige samenwerkingsverbanden, is het interessant te kijken 

naar de positie in de regio. Het beeld dat uit de gesprekken naar voren komt is dat de gemeente op 

een aantal gebieden (te) afhankelijk is van regionale partners en nauwelijks in staat is invloed op 

besluitvoering uit te oefenen. De ambtelijke voorbereiding op regionale overleggen is vaak 

onvoldoende of ontbreekt waardoor wethouders voornamelijk op eigen kracht de belangen van de 

gemeente vertegenwoordigen. Ook de geringe omvang van de gemeente maakt het moeilijk een 

vuist te maken in de regio. Verder wordt aangegeven dat de positie in de regio sterk afhankelijk is 

van degene die de gemeente vertegenwoordigt.   

Overigens ziet men in de regio ook een beweging die gunstig is voor de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude. In de MRA is de afgelopen jaren door maatschappelijke ontwikkelingen meer 

aandacht gekomen voor de groene functie, ook in 

relatie tot economie en leven/wonen. Dit komt de 

belangen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 

de regio ten goede. 

De balans opmakend kan gesteld worden dat er over 

de huidige kracht in de regio een gevoel bestaat 

tussen vertrouwen en twijfel, met zorgen over de 

positie in de regio. Er is in de breedte niet veelvuldig 

in termen van zorgen gesproken, noch is er 

gesproken in termen van het volste vertrouwen. 

Over 10 tot 20 jaar 

De positie van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in de regio is in bestuurlijk opzicht afhankelijk van 

de personele invulling van wethouderposities. Er kan onvoldoende of niet teruggevallen worden op 

de ambtelijke organisaties, noch op de grootte van de gemeente. Dit zorgt voor twijfel en zorg over 

de toekomstige kracht van de gemeente als partner in de regio. Binnen de gemeente bestaat een 

beperkte visie op versterking van de positie ten 

opzichte van de omliggende gemeenten.  

Omdat de gemeente naar rato niet groter wordt, zal 

het ook in de toekomst lastig blijven een rol in de 

regio te spelen. Door strategische samenwerkingen 

aan te gaan is het echter mogelijk de positie van de 

gemeente in de regio te versterken, aldus een aantal 

geïnterviewden. Dat neemt niet weg dat er veel grote 

ontwikkelingen gaande zijn (zoals Visie 

Figuur 23: Huidige kracht als partner 

Figuur 24: Toekomstige kracht als partner 
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Noordzeekanaalgebied, ontwikkeling haven Amsterdam, ontwikkeling MRA, ontwikkeling Schiphol) 

waarvan het merendeel niet de illusie heeft dat de stem van Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

daarin doorslaggevend zal zijn. In die zin zijn de zorgen voor de toekomst substantieel. 

Velen zien echter ook perspectief. De gemeente heeft de potentie om de verbindende schakel te 

zijn. Dit vereist wel een andere bestuurlijke opstelling. Eén van constructief meedenken en niet de 

hakken in het zand zetten. Tot slot stelt men dat de lobby in dat opzicht in de toekomst verbeterd 

kan (en moet) worden. Of dat lukt met de huidige kwaliteit van de organisatie, wordt door velen 

betwijfeld. 

De geïnterviewden twijfelen sterk en maken zich ook zorgen over de toekomstige kracht van de 

gemeente als partner in de regio. Het lichte vertrouwen dat aanwezig is houdt verband met de 

verschillende mogelijkheden tot verbetering die worden gesignaleerd. 

6.4 Gemeenschap 

Nu 

De gemeenschap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude wordt in haar kernen gekenmerkt als 

krachtig, maar als geheel is dit beeld veel minder uitgesproken. Binnen de kernen is het 

gemeenschapsgevoel sterk aanwezig maar tussen 

de kernen onderling is minder contact. De gemeente 

wordt niet als homogeen en samenhangend ervaren. 

Op de mogelijkheid (en het vermogen) om in co-

creatie met de gemeenschap ambities, opgaven en 

uitdagingen succesvol aan te vliegen wordt 

overwegend terughoudend gereageerd.  

Burgerparticipatie lijkt voor de gemeente 

onontgonnen terrein. Met de invoering van het 

kernenbeleid hoopt de gemeente hierin verandering 

te brengen. Doordat de kernen sterk op zichzelf zijn 

georiënteerd, wordt het volgens een deel van de geïnterviewden echter lastig om fundamentele 

samenwerking tussen gemeente en gemeenschap tot stand te brengen. Ook wordt getwijfeld aan 

de rol die de gemeente hierin speelt. 

Het beeld dat uit de gesprekken met geïnterviewden 

naar voren komt is dat binnen de verschillende 

kernen van Haarlemmerliede en Spaarnwoude een 

sterke gemeenschapszin aanwezig is. De 

geïnterviewden hebben dan ook licht vertrouwen in 

de kracht van de gemeenschap en zijn kritischer over 

hoe deze kracht in goede samenwerking tussen alle 

spelers gericht kan worden ingezet. 

Figuur 25: Huidige kracht gemeenschap 

Figuur 26: Toekomstige kracht gemeenschap 
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Over 10 tot 20 jaar 

Het vertrouwen in de kracht van de kernen is breed gedragen. Aan het recent ingezette 

kernenbeleid wordt dan ook de nodige potentie toegedicht. Het tot stand brengen van 

burgerparticipatie en het kernenbeleid zijn speerpunten van het huidige college. Volgens de 

geïnterviewden kan het de aanzet zijn tot co-creatie tussen gemeente en gemeenschap. 

Vraagtekens worden geplaatst bij de kracht van de gemeenschap als geheel. Het gaat dan met 

name om de onderlinge band tussen de kernen. Ook wordt door een aantal geïnterviewden 

gesignaleerd dat de bereidwilligheid tot participatie vanuit de gemeenschap tanende is. Verder is 

het onzeker of de gemeente in staat zal zijn burgerinitiatieven en overige ontwikkelingen op het 

gebied van co-creatie voldoende te ondersteunen. Ook in de toekomst is er vertrouwen in de kracht 

van de gemeenschap. Twijfel bestaat voornamelijk ten aanzien van de rol die de gemeente hierin 

zal en kan vervullen.  

6.5 Beelden van bestuurskracht 

Hieronder vatten we alle beelden in één tabel samen. Daarin is geen oordeel van Berenschot 

verwerkt. Het gaat om een feitelijke terugkoppeling van de opgehaalde beelden. 
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Figuur 27: Overzicht huidige en toekomstige kracht per aspect van bestuurskracht 
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7. Vervolgstappen 

7.1 Dwingende logica verder vervolgen 

In de voorliggende nota van bevindingen zijn vier hoofdonderdelen uit de aanpak en de dwingende 

logica opgenomen. Twee van de vier hoofdonderdelen gaan over de context waarbinnen het 

onderzoek zich afspeelt. Deze context schetst enerzijds de ambities, opgaven en uitdagingen. Of 

anders gezegd een beschrijving van beleidsinitiatieven, projecten en programma’s die de gemeente 

wil of moet realiseren. De context schetst ook de feiten over de gemeente, alsmede de relatie van 

de gemeente op vele terreinen met haar omgeving. Een derde hoofdonderdeel wordt gevormd door 

de opties die de gemeenteraad voor de bestuurlijke toekomst heeft meegegeven. Tot slot, en dat 

vormt het hoofdonderdeel voor deze feitelijke nota van bevindingen, beschrijft voorliggende notitie 

de “0-meting  bestuurskracht”. In deze “0-meting” staan opinies en feiten omtrent de huidige en 

toekomstige bestuurskracht centraal.  

 

Figuur 28: Stappen onderzoek 

Zoals in bovenstaande figuur duidelijk wordt zijn deze vier hoofdonderdelen een basis voor de rest 

van het onderzoek dat uiteindelijk resulteert in een weging van de opties en besluitvorming door de 

gemeenteraad over de strategische ontwikkelrichting van de bestuurlijke toekomst van de 

gemeente. De vervolgstappen die we met elkaar in januari tot en met april maken werken dan ook 

logisch toe naar deze besluitvorming. 
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7.2 Toetsingskader 

Het toetsingskader is de bril waardoor de opties worden beoordeeld. Het toetsingskader is 

opgebouwd langs de herindelingscriteria uit het beleidskader herindeling van het ministerie van 

BZK. Dit kader bestaat uit 5 criteria die dienen als hoofdcriteria in het toetsingskader 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Alle relevante stakeholders (onder andere de minister en 

provincie) kijken naar bestuurlijke toekomst van gemeenten langs deze criteria.  

Op hoofdlijnen zijn deze criteria: 

 Draagvlak 

 Samenhang (dorps/kernenbeleid) 

 Bestuurskracht 

 Regionale verhoudingen 

 Duurzaamheid 

Daar wordt vervolgens, op verzoek van de gemeenteraad en het college, nog een 6
e
 

toetsingscriteria aan toegevoegd. Per optie wordt, op hoofdlijnen en in ruwe schattingen, een beeld 

geschetst van de te verwachte financiële effecten. Daarmee komt het totale toetsingskader voor de 

opties op 6 toetsingscriteria. Het resultaat van deze stap is een op maat gemaakte en gedragen 

toetsingskader voor de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

7.3 Raadpleging 

Naast feiten zijn ook opinies zeer relevant. Het is van groot belang om de ideeën en opvattingen 

van burgers, instellingen en bedrijven te horen. In het ophalen van beelden m.b.t. de huidige en 

toekomstige bestuurskracht zijn maatschappelijke organisaties in ruime mate bevraagd. 

Kijkend naar de bestuurlijke toekomst wordt de gehele gemeenschap uitgenodigd. Iedereen in 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude krijgt de mogelijkheid om haar stem te laten horen in de e-

debatten en enquête. 

A. e-debatten met gemeenschap.  

Deze zijn vooral bedoeld om met de gemeenschap in gesprek te gaan over de ambities, 

opgaven en uitdagingen versus de opties die er zijn om bestuurlijk vermogen en een robuuste 

organisatie te bevorderen. Feiten worden gedeeld, opinies opgehaald (mogelijke voor- en 

nadelen van de te onderzoeken opties). Tenslotte wordt ook gevraagd om een mening/voorkeur. 

Onderdeel van de bijeenkomst is het stemmen met stemkastjes op stellingen. Ons advies is dat 

raads- en collegeleden bij minimaal 2 e-debatten aanwezig zijn. 

Het is van belang dat deze bijeenkomsten, naast dat ze informatief en inhoudelijk relevant zijn, 

ook plezierig verlopen. Het komt niet zo vaak voor dat burgers en gemeente elkaar in zo’n open 

setting ontmoeten en het is daarom van belang een goede indruk te maken. Berenschot draagt 

zorg voor een inhoudelijk relevant maar ook plezierig programma. Wij hebben uitgebreid 

ervaring met het organiseren van zulke sessies. 
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Tot slot is het goed te benoemen dat opkomst bij zulke discussieavonden niet als 

vanzelfsprekend mag worden gezien. Het zal van de gemeente (raadsleden, collegeleden en 

organisatie) energie en actieve betrokkenheid vragen om burgers te betrekken bij en te 

enthousiasmeren voor deelname aan de discussie. In overleg met Berenschot komen wij samen 

tot een ‘communicatieplan’ om van het participatieve traject een succes te maken. 

 Opstellen communicatieplan rondom participatie 

 e-debatten in de kernen (exacte aantal in overleg met raad vast te stellen tijdens 

conferentie; vooralsnog gaan we uit van 2 e-debatten) 

o Haarlemmerliede 

o Halfweg 

o Penningsveer 

o Spaarndam-Oost 

o Spaarnwoude 

 e-debat met het maatschappelijk middenveld. 

 e-debat met de ondernemers. 

B. Enquête op internet (via GFK). 

Hoewel het niet op voorhand te zeggen is hoeveel mensen hiervan gebruik zullen maken, 

stellen we mensen ook in staat op papier een enquête in te vullen. De vragen in de enquête 

zullen grotendeels overeenkomen met de vragen in de e-debatten. 

C. Gefilmde interviews 

Om de betrokkenheid te vergroten onder brede groepen van de bevolking worden op drukke 

punten binnen de gemeente interviews afgenomen. Deze interviews sluiten aan op de vragen uit 

e-debat en enquête, maar zijn vrijer in de vorm. Het geeft inwoners (en met name ook jongeren) 

de kans hun opvattingen te delen en toe te lichten.  

Het resultaat van de raadplegingen is: 

 Inzicht te verkrijgen in opvattingen en opinies van de gemeenschap en in de daarbij 

behorende argumenten en gevoelens  

 Betrokkenheid en inzicht van de gemeenschap vergroten bij de keuze van de bestuurlijke 
toekomst 

 

7.4 Weging op basis van opinies en feiten 

Feiten en opinies doen er beide toe. Het bepalen van de bestuurskracht (0-optie) en het wegen van 

de opties zijn daarom op zowel feiten als opinies gebaseerd. Dat maakt dat de keuze feitelijk is 

verankerd en past bij de opinie in Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De uiteindelijke voorkeuroptie 

kan hierdoor rekenen op een brede steun bij de gemeenschap. 
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Activiteiten: 

A. Weging in drie stappen: 

 Het draaipunt in de toetsing is voor elke optie het effect op de bestuurskracht. Dat is de 

eerste stap in de weging.  

 De tweede stap is de weging van de andere elementen uit het toetsingskader. Het gaat 

hierbij om draagvlak, samenhang, regionale verhoudingen en om duurzaamheid. Deze 

elementen geven inzicht in de haalbaarheid van een optie. Bij de gemeenschap en in de 

ogen van buurgemeenten, de provincie en het rijk. 

 In stap drie worden de hoofdkeuzes verder aangevuld met kritieke succesfactoren, die 

betrekking hebben op inrichting, besturing en invoering. 

 Specifieke aandacht is er voor de “0-optie” waarin gekeken wordt naar de mogelijkheid van 

bestuurlijke zelfstandigheid, inclusief de randvoorwaarden en condities waaronder dit zou 

kunnen plaatsvinden. 

B. Financiële analyse op hoofdlijnen:  

 In kaart brengen wat de financiële effecten zijn van de te onderscheiden opties. In de 

financiële analyse wordt aandacht gegeven aan kosten verbonden aan een kwalitatieve 

impuls, aan frictiekosten en aan transformatiekosten. Ook wordt ingegaan op bijdrages van 

het Rijk bij de optie “Herindeling”. 

C. Advies op hoofdlijnen van Berenschot.  

7.5 Richtinggevend besluit raad op 28 april 2015 

Het proces waarvan deze nota van bevindingen onderdeel uitmaakt, is gestart bij de 

raadsconferentie in het najaar van 2014.  Doel van het gehele traject is om te komen tot een 

bestuurskrachtanalyse voor bestuurlijke zelfstandigheid (optie 0) en een richtinggevend besluit van 

de gemeenteraad op 28 april 2015 over de bestuurlijke toekomst op basis van het gehele 

verdiepingsonderzoek. Zoals al gewisseld tijdens de eerste raadsconferentie vraagt de wens om dit 

doel te bereiken om een zorgvuldig proces met de Raad. Wij willen die zorgvuldigheid ook graag in 

de periode tussen 1 januari 2015 en 28 april 2015 borgen. Op hoofdlijnen zien wij de volgende 

processtappen/fasen voor ons, die we graag nader met u als gemeenteraadsleden afstemmen 

tijdens de tweede raadsconferentie op 15 januari 2015. 

A. 15 januari 2015: Tweede raadsconferentie: bespreking nota van bevindingen en afstemming 

over vervolgproces 

B. Februari 2015: Raadpleging van de bevolking 

C. Maart 2015:  

 oplevering conceptrapportage door Berenschot 

 behandeling conceptrapport met raad (vorm nader te bepalen evenals datum) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

51 

 Gelegenheid tot het inleveren van opmerkingen over het conceptrapport 

D. Eind maart / begin april 2015:  

 (eventuele) verwerking van de opmerkingen in het rapport door Berenschot en opstellen 

raadsvoorstel (door college) 

 Opleveren definitief rapport door Berenschot 

E. April 2015 

 Eerste bespreking van het rapport door gemeenteraad/commissie in aanwezigheid van 

burgers 

 Gelegenheid voor fractieoverleg 

F. 28 april 2015 

 Openbare raadsvergadering op 28 april 2015: richtinggevend besluit van de 

gemeenteraad 

Resultaat 

 Zorgvuldig proces met Raad 

 Raad in positie om richtinggevend besluit te kunnen nemen 

 Kwalitatief hoogwaardig besluitvormingsproces 

7.6 Opvolging besluit gemeenteraad 

In de eindrapportage zal tot slot op hoofdlijnen aandacht worden besteed aan de vervolgstappen die 

nodig zijn om aan de besluitvorming van de gemeenteraad gevolg te geven. Want een rapport, 

betrokkenheid van de gemeenschap, een zorgvuldig proces van de raad en eenduidige 

besluitvorming is een mooi resultaat maar is tegelijkertijd alleen nog maar ‘papier’. Al deze cruciale 

stappen krijgen pas betekenis bij een praktisch vervolg waarin concreet handen en voeten wordt 

geven aan het besluit. En of dit nu over samenwerken of samengaan gaat, het handen en voeten 

geven gebeurt altijd samen met andere gemeenten. Uiteindelijk zal dit hele traject dan ook leiden tot 

een gezamenlijke vervolgstap van Haarlemmerliede en Spaarnwoude samen met (een) andere 

gemeente(n). De gezamenlijke vervolgstap zal wederom vragen om een tweede besluitvorming 

door de gemeenteraad. Dit besluit zal bestaan uit een definitief “GO/NO GO” voor samenwerking of 

samengaan.  
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Bijlagen 
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Bijlage 1 - Managementsamenvatting benchmark ambtelijk apparaat & 

verdiepende begrotingsanalyse  

 

Vraagstelling 

De centrale vraag van dit onderzoek is: hoe verhoudt de omvang van gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude zich tot die van andere gemeenten?  

Dit benchmarkrapport heeft als doel objectieve vergelijkingsinformatie en inzicht te bieden. De 

resultaten moeten niet beschouwd worden als norm. Ze geven aan of verder onderzoek zinvol is en 

waarop dit onderzoek zich zou moeten richten. 

Methode benchmarkonderzoek ambtelijk apparaat 

Om bovenstaande vraag te beantwoorden, maken wij gebruik van ons benchmarkinstrument 

ambtelijk apparaat. Sinds de start in 2002 heeft driekwart van alle gemeenten hieraan deel-

genomen. 

Bij het vergelijken van gegevens houden wij rekening met verschillen tussen gemeenten; in omvang 

en uitbesteding. In de benchmark maken wij daarom onderscheid in vijf grootteklassen. Wij hebben 

de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (5.534 inwoners) vergeleken met 12 gemeenten 

met minder dan 15.000 inwoners.  

Naast de omvang van een gemeente houden wij ook rekening met het uitbestedingspatroon. Dat wil 

zeggen dat wij corrigeren voor taken waarbij er significante verschillen zijn in uitbesteding tussen 

gemeenten. Dit zijn uitvoerende taken, zoals onder andere het wegbeheer, de straatreiniging, de 

groenvoorziening en de uitvoering van de sociale dienst. De formatie die uw gemeente inzet op 

dergelijke taken hebben wij in mindering gebracht op de bruto formatie (= totale formatie) van uw 

gemeente. Wat resteert is de netto formatie. Daarmee voorkomen wij dat ‘appels met peren’ 

vergeleken worden. In grote lijnen komt de netto formatie overeen met de beleidskern en de 

overhead van uw gemeente. 

Benchmarkuitkomsten 

Wij concluderen het volgende: 

De totale omvang van het ambtelijk apparaat van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

is 5% kleiner dan het gemiddelde van de referentiegroep. De formatie voor uitvoerende taken is 

17% kleiner dan het gemiddelde van de referentiegroep. De netto omvang is iets groter dan het 

gemiddelde van de referentiegroep (+2%).  

De netto omvang, die zich het beste laat vergelijken tussen gemeenten, is bij de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude met 4,0 fte per 1.000 inwoners net iets hoger dan het 
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gemiddelde van de referentiegroep (3,9 fte per 1.000 inwoners). Grofweg omvat de netto omvang 

van het ambtelijk apparaat de beleidskern, vergunningverlening en de overhead.  

In onderstaande figuur is een overzicht gegeven van de bruto formatie, uitvoerende formatie en 

netto formatie in vergelijking met de referentiegroep.  

 

Uitvoerende taken in het primaire proces 

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft voor de uitvoerende taken in vergelijking met 

de referentiegroep 17% minder formatie op de loonlijst staan. Dit zijn taken die de ene gemeente in 

eigen beheer uitvoert, terwijl een andere gemeente dit deels of in z’n geheel uitbesteedt. 

Uitvoerende taken vertroebelen daarmee een zuivere vergelijking tussen gemeenten. Wij corrigeren 

hier daarom voor. Wij brengen deze formatie binnen alle gemeenten in kaart en vergelijken ze ook, 

maar trekken ze ook overal af van de totale formatie. 

Wij hebben een vergelijking gemaakt van de uitvoerende taken die de gemeente Haarlemmerliede 

en Spaarnwoude volledig in eigen beheer uitvoert met gemeenten in de referentiegroep die deze 

taken ook volledig in eigen beheer uitvoeren. In deze vergelijking vallen twee taken op met een 

grotere formatie dan het gemiddelde van de referentiegroep, namelijk Receptie, telefoon centrale 

(+99%, +0,6 fte) en Beveiliging/bodes (+89%, +0,5 fte). 

Netto formatie: primaire proces 

De formatie van de primaire functies is in de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op 

totaalniveau net wat hoger dan gemiddeld (+2%). Deze afwijking naar boven wordt met name 

veroorzaakt doordat op de volgende primaire functies meer formatie wordt ingezet dan het 

gemiddelde van de referentiegroep:  

 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting (+34%, +1,1 fte) 

 Burgerzaken (+30%, +0,5 fte) 
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 Onderwijs (+63%, 0,3 fte) 

 Volksgezondheid en milieu (+23%, +0,3 fte) 

 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening (+16%, +0,2 fte) 

Daarentegen wordt op de volgende primaire functies minder formatie ingezet dan het gemiddelde 

van de referentiegroep:  

 Verkeer, vervoer en waterstaat (-57%, -0,7 fte) 

 Cultuur en recreatie (-53%, -0,7 fte)   

 Economische zaken (0%, -0,2 fte) 

Allerlei factoren kunnen de omvang van het ambtelijk apparaat van Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude beïnvloeden, zoals bijvoorbeeld de ambities van de gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude, gemeentespecifieke kenmerken (onder andere de ligging van de gemeente) en de 

relatief goede sociale structuur. 

In onderstaande figuur is een overzicht van de primaire formatie in fte per 1.000 inwoners per BBV-

taak gegeven.  

 

Netto formatie: overhead 
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De overheadformatie is met 41,9% van de totale formatie hoger dan het gemiddelde van 36,1% van 

de referentiegroep (een afwijking van +16%, +1,9 fte). Een kwart van de gemeenten heeft een 

percentage van onder de 33,2% (= de kwartielscore)4. 

Hierbij speelt mee dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude, vanwege uitbesteding van 

taken, met 32,63 fte relatief klein is. Hierdoor heeft de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

te maken met enige schaalnadelen in de bedrijfsvoering.  

In onderstaande grafiek is per overheadcategorie een overzicht gegeven van het percentage 

overhead bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in vergelijking met de referentiegroep.  

 

Uit bovenstaande figuur blijkt dat de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude op een aantal 

overheadcategorieën meer formatie inzet dan gemiddeld. Dit betreft de volgende overheadfuncties: 

 Facilitaire dienst (+70%, +1,9 fte) 

 Financiën en Control (+33%, +0,8 fte) 

 Personeel en Organisatie (+66%, +0,5 fte) 

 Gemeentesecretaris/Directie, lijnmanagement (+21%, +0,4 fte) 

                                                      

4
 De kwartielscore is de waarde waar een kwart van de referentiegroep onder zit. Daarmee is het ambitieuzer 

dan het gemiddelde, maar wel reëel. Immers een kwart kan ermee toe. 
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Een mogelijke verklaring voor de afwijking op de Facilitaire dienst is gelegen in het feit dat de 

gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude in vergelijking met de gemeenten in de 

referentiegroep ruimere openingstijden kent (hele dagen open en avondopenstelling).  

Op de volgende overheadfuncties wordt door de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 

minder formatie ingezet dan gemiddeld: 

 Informatisering en Automatisering (-68%, -1,1 fte)  

 Juridische Zaken (-38%, -0,2 fte) 

 Bestuurszaken en bestuursondersteuning (-19%, -0,1 fte) 

Uit het gesprek over de cijfers blijkt dat de taken van Informatisering en Automatisering worden 

uitgevoerd door de gemeente Bloemendaal. Bij Juridische Zaken worden ook verschillende taken 

uitbesteed.  

De formatie van Communicatie en Kwaliteitszorg is gemiddeld.  

Ten slotte valt op dat de totale inhuurkosten (primair proces en overhead) van de gemeente 

Haarlemmerliede en Spaarnwoude 12% lager liggen dan gemiddeld.  

Begrotingsanalyse 

Uit de begrotingsanalyse blijkt dat gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 21% lagere lasten 

per inwoner kent. Dit komt voornamelijk door lagere lasten in het Sociaal domein (-21%) en 

Financieel-Economisch domein (-69%). Hier vallen de clusters Educatie, Kunst en ontspanning, 

Werk en inkomen en Maatschappelijke zorg onder. Onder het Financieel-Economisch domein valt 

het cluster Eigen inkomsten/uitgaven. Dit betreft met name de lasten met betrekking tot 

bouwgrondexploitatie.  

Ook de gemiddelde inkomsten per inwoner zijn lager (-16%). De gemeente Haarlemmerliede en 

Spaarnwoude ontvangt ten opzichte van de referentiegroep minder inkomsten per inwoner uit het 

gemeentefonds (-7%) en uit de overige inkomsten (-60%).  

Uit nutsbedrijven, leningen en overige financiële middelen (+50%), belastingen (+17%) en retributies 

(+31%) ontvangt de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude meer inkomsten per inwoner dan 

het gemiddelde van de referentiegroep. De retributies betreffen de rechten en leges, bijvoorbeeld de 

rioolheffing, maar ook de leges voor een paspoort. Overige inkomsten betreft met name inkomsten 

uit de bouwgrondexploitatie.  

Daarnaast blijkt uit het risicoprofiel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (zie bijlage 

4) dat de gemeente op korte termijn weinig risico loopt op het Sociaal domein, Financieel-

Economisch domein en op het Fysiek domein.  

Tot slot  

De benchmark die wij hebben uitgevoerd biedt vergelijkingsinformatie, geen oordeel. Wij hebben in 

dit onderzoek slechts gekeken naar de omvang van de diverse functies, niet naar het 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

58 

kwaliteitsniveau. Wij adviseren om de primaire functies die afwijkend uit de benchmark naar voren 

komen nader te onderzoeken met een formatieonderzoek, wat moet resulteren in een daadwerkelijk 

oordeel over deze functies. Daarnaast adviseren wij om de overheadfuncties nader te analyseren, 

bijvoorbeeld met een Overhead Value Analyse (OVA), danwel een analyse van de werkprocessen. 

In een OVA komt naast de omvang (die in deze benchmark centraal staat) ook nadrukkelijk de 

kwaliteit en waarde voor de organisatie van deze functies aan de orde (zie paragraaf 2.7). 
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Bijlage 2 – Overzicht interviewpartners 

 

 Ambtelijke organisatie        individueel 

 Ambtenaren BOB         gezamenlijk 

 Ambtenaren Middelen        gezamenlijk 

 Ambtenaren Ruimte        gezamenlijk 

 College van B en W        individueel & gezamenlijk   

 Gemeenteraad         individueel & gezamenlijk 

 Maatschappelijk veld       gezamenlijk 

 Management team ambtelijke organisatie  individueel & gezamenlijk 
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Bijlage 3 - Uitkomsten raadplegingen gemeenteraad, college van B&W, 

organisatie en maatschappelijke partners 

Raadpleging gemeenteraad  

Ambities, opgaven en uitdagingen 

Onderstaand de meest genoemde ambities, opgaven en uitdagingen. 

 Ambities 

 Samenwerken met partners ־

 Verbanden zoeken ־

 Inwoners betrekken ־

 Schaalvergroting met behoud van eigenheid ־

 Opgaven nu 

  Decentralisaties sociale domein ־

  Handhaven groene buffer ־

 Toekomst gemeente bepalen ־

 Projecten in het ruimtelijk domein (Sugar City, onderhoud wegen) ־

 Toekomstige opgaven 

 Gemeentefinanciën op orde houden ־

 Aantrekkelijke gemeente blijven ־

 Versteviging positie binnen MRA ־

 Bewaken groene buffer ־

 Leefbaarheid dorpskernen ־

 Uitdagingen 

 Capaciteit, kennisniveau en kwetsbaarheid ambtelijke organisatie ־

  Omgevingsbedreigingen ־

 Visie op de regio ־

 Financiële positie verstevigen ־

Huidige bestuurskracht 

Onderstaand de resultaten van de gesprekken met de raadsleden over de huidige bestuurskracht, 

weergegeven per aspect van bestuurskracht. 

 Gemeenteraad 

 Gemeenteraad te klein  te veel portefeuilles per raadslid ־

 De raad heeft een beperkte eigen agenda ־

 Bepaalde partijen praten niet mee op sommige onderwerpen  beperkte discussie ־

 Taakopvatting soms niet correct ־

  Kennisniveau wisselt sterk ־
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 Dossiers soms te lastig ־

 College van B en W 

 Vertrouwen in het huidige college ־

 Mooi team  

 Sfeer is goed 

 Wethouders hebben te veel opgaven (zaken blijven liggen) ־

 Onvoldoende kennis/kwaliteit ־

 Sommige leden zijn onvoldoende op de hoogte van dossiers 

 Wisselende kwaliteit binnen het college 

 Ambtelijke organisatie 

 Vertrouwen in de uitvoering van reguliere/ondersteunende taken ־

 Onvoldoende kennis ־

 Daardoor ernstige fouten 

 Zeer kwetsbaar ־

 Bij ziekte ambtenaar worden zaken opgeschort 

 Duurt lang voordat vacatures worden ingevuld 

 Geen mogelijkheid tot sparren 

 Basistaken staan onder druk door kleine organisatie ־

 Onvoldoende geld/capaciteit ־

 Projecten komen moeizaam/niet van de grond ־

 Partner 

 Samenwerking met Heemstede en Bloemendaal bevalt ־

 Er wordt over de gemeente beslist ־

 Meepraten mag, invloed is een ander verhaal ־

 Gemeenschap 

  Krachtige gemeenschap ־

 Weinig onderling contact tussen de kernen ־

 Verantwoordelijkheden neerleggen bij de kernen ־

 Kernenbeleid biedt kansen ־

Toekomstige bestuurskracht 

Onderstaand de resultaten van de gesprekken met de raadsleden over hun inschatting van de 

ontwikkeling van de bestuurskracht van de gemeente. De resultaten zijn weergegeven per aspect 

van bestuurskracht.  

 Gemeenteraad 

  Afhankelijk/kwetsbaar ־

 Wisselend niveau raad 

   Beperkte aanwas  lastig nieuwe mensen vinden ־

 Complexiteit onderwerpen neemt toe ־
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 College van B en W 

 Kwetsbaar ־

 Nu zitten er goede  maar hoe is dit straks 

 Zijn we als werkgever aantrekkelijk genoeg 

 Zelfstandig blijven alleen mogelijk met juiste wethouders 

 Kracht college afhankelijk van individuen 

 Ambtelijke organisatie 

  Kwetsbaar ־

 Het ambtelijk apparaat vergrijst  krijgen we goede mensen terug ־

 We doen het al jaren op deze manier, het draait om de juiste prioritering ־

 Partner 

 Potentie om de verbindende schakel in de regio te zijn ־

 Potentie voor slimme verbanden ־

 Win aan kracht als partner door ontwikkeling Groene Buffer 

 Kwetsbaar  Positie in de regio hangt af van individuen/sterke bestuurders ־

 Gemeenschap 

  Kernenbeleid kan begin zijn van co-creatie ־

 Kracht van de gemeenschap lijkt af te nemen ־

 Burgerparticipatie werk niet, opkomst steeds lager ־
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Raadpleging college van B en W 

Pieter Heiliegers (burgemeester) 

Raymond van Haeften (wethouder) 

Wim Westerman (wethouder) 

Bob Graal (wethouder) 

Fred Koot (gemeentesecretaris) 

 

Ambities 

Voor de ambities houdt het college vast aan het collegeprogramma, de structuur/toekomstvisie en 

het waardeprofiel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Het college ziet het behoud 

van de groene buffer als de hoofdambitie van de gemeente. Het gevoel bij het college is dat de 

gemeente goed van start is gegaan met het realiseren van de ambities. 

Grootste opgaven 

Het college benoemt een aantal grote opgaven. Beleidsmatige opgaven zijn er op ruimte 

(Houtrakpolder/haven, Noordzeekanaalgebied, de omgevingswet), sociaal domein (transities), en op 

projecten (Sugar City, outlet, Polanenpark, woningbouw, wegenonderhoud, Mientekade). Daarnaast 

schetst het college een aantal meer regionale opgaven zoals Schiphol, economie en ontwikkeldruk, 

regionale functie van groen en recreatie, en regionale maatschappelijke vraagstukken als mobiliteit. 

Het college bevestigt het beeld dat de gemeente H&S bij veel van deze opgaven betrokken is (of op 

noord-zuid-as, of op oost-west-as). 

Grootste uitdagingen 

Vanuit het college worden er een aantal uitdagingen beleefd. Als meest voorname worden 

bestempeld het realiseren van kracht in de regio, de kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat, de 

afhankelijkheid van andere partijen en de beperkte financiële middelen. 

Kracht van bestuur 

Het college is verdeeld in haar oordeel over de kracht van het bestuur (raad en college). Over de 

huidige kracht zijn de collegeleden redelijk positief, hoewel daar ook her en der voorzichtige twijfels 

over bestaan. Zo is de capaciteit van het bestuur beperkt en gefragmenteerd. Ook leveren de 

huidige samenwerkingsverbanden bestuurlijke drukte op. De valkuil voor het college is te veel bezig 

te zijn met uitvoering.  

Over de raad is het college positief ookal zien ze ook hier kwetsbaarheid en een overvolle agenda. 

Daardoor is het voor de raad uitdagend te komen tot kaderstelling, aldus het college. Over de 

toekomstige kracht van het bestuur bestaan twijfels en soms zorgen, hoewel ook deels sprake is 

van vertrouwen. De vraagstukken die het college op de gemeente af ziet komen zijn complex, groot 

en uitdagend gezien de karakteristieken en eigenschappen van de gemeente (klein bestuur, 

beperkte rol in de regio). 
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Kracht van organisatie 

Het college heeft veel waardering voor de werkhouding en inzet van het personeel. Tegelijk ziet het 

college een kwetsbare organisatie waar in termen van kwaliteit (wisselende waardering) en 

capaciteit (college signaleert hier een echt probleem) niet altijd voldaan kan worden aan grote 

opgaven en ambities die de gemeente heeft. Met name de kwetsbaarheid en de strategische 

ondersteuning in de regio worden als knelpunt ervaren. Voor de komende 10 jaar bestaan er in het 

college zorgen  over de kracht van de organisatie. 

Kracht in de regio 

Halfweg is in vele opzichten daadwerkelijk ‘halfweg’. In de regio zijn goede contacten binnen de 

regio Zuid Kennemerland. Er is weinig traditie in samenwerken maar die traditie wordt nu langzaam 

opgebouwd. Het college signaleert onvoldoende capaciteit en kwaliteit als belangrijkste knelpunten 

om een bepalende rol in de regio te kunnen pakken. Binnen het college bestaan zorgen over of de 

gemeenten in de komende 10 tot 20 jaar in staat zal zijn om voldoende kracht te blijven ontwikkelen 

in de regio. 

Kracht van de gemeenschap 

Volgens het college is voldoende kracht aanwezig in de verschillende kernen van de gemeente. 

Binnen de kernen is sprake van een sterke mate van samenhang en solidariteit . De samenhang 

tussen de kernen onderling is in de ogen van het college echter kwetsbaar. Dit komt bijvoorbeeld tot 

uiting op het beleidsterrein economie, waarop de gemeenschap als geheel moeite heeft om 

samenhangende kracht te ontwikkelen. Voor de komende 10 jaar heeft het college alle vertrouwen 

in de kracht in de kernen. Twijfels bestaan over de kracht van de gemeenschap als geheel. 
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Raadpleging ambtelijk apparaat 

 Vragenlijsten & gesprekken met individuele ambtenaren 

 28 ingevulde vragenlijsten 

 33 gesprekken 

 Groepsgesprekken met afdelingen BOB, Ruimte en Middelen 

 Groepsgesprek met MT 

 

Ambities 

Behoud van de groene buffer wordt door de ambtenaren benoemd als de hoofdambitie van de 

gemeente. Daarnaast zien zij de ambities vastgelegd in het collegeprogramma, de 

structuur/toekomstvisie en het waardeprofiel van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude.  

Grootste opgaven 

Door het apparaat worden op alle beleidsterreinen opgaven gezien. Deze gaan van klein (specifieke 

opgaven op één beleidsterrein, bijv. een wijziging in regelgeving) tot heel groot (de decentralisaties, 

alle gezamenlijke projecten in het ruimtelijk domein). Verder wordt aangegeven, dat de ruimtelijke 

opgave voor de gemeente H&S disproportioneel groot is ten opzichte van het aantal inwoners. Dit 

heeft onder meer te maken met de sterk stedelijke context.  

De afdelingen zien over het algemeen (verklaarbaar) vooral de uitdagingen op hun eigen 

vakgebied. Vaakst genoemde opgaven zijn: 

 Mandje van projecten (Houtrakpolder/haven, Noordzeekanaalgebied, PolanenPark, Sugar 

City, Outlet) 

 Sociaal domein (de decentralisaties) 

 Wegenonderhoud 

Grootste uitdagingen 

Het apparaat noemt veel uitdagingen die het realiseren van ambities en opgaven in de weg staan: 

 Beperkte capaciteit ambtelijke organisatie  unaniem in interviews, in 18 vragenlijsten 

o Dunne bezetting 

o Kwetsbaarheid 

o Overbelasting / werkdruk 

 Beperkte kwaliteit op specialistische terreinen (gebrek aan kennis)  wisselend per terrein, 

in 16 vragenlijsten 

o Gebrek aan ontwikkelmogelijkheden door drukte 

 Gebrek aan middelen (bijv. voor wegenonderhoud) 

 ICT kwetsbaar en kwalitatief niet goed  in 12 vragenlijsten 

 Positie in de regio, geen gelijkwaardigheid, beperkt invloed. Ook op sommige terreinen 

afhankelijk van andere gemeenten 
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Kracht van bestuur 

Raad 

Het beeld van de ambtelijke organisatie ten opzichte van de raad is kritisch. De indruk is dat de raad 

teveel kijkt naar details en te weinig stuurt op hoofdlijnen/kaders. Daarin is zij ook te volgzaam aan 

de agenda van het college van B&W. Ook bestaat de indruk dat de raad op sommige vlakken 

onrealistische ambities heeft gezien de capaciteiten van organisatie en college. De organisatie 

signaleert op sommige vlakken risico’s op cliëntisme door de kleine schaal  zitten raadsleden er 

voor hun dorp of voor het geheel? 

College 

Ook over de kracht van het college is de ambtelijke organisatie kritisch, zij het om andere redenen. 

Men ziet een college dat (nog) niet één geheel vormt. Dat maakt het lastig om goed te bedienen. 

Ook ziet men een college dat zoekt naar de juiste rol. Wethouders horen niet thuis in de uitvoering 

maar moeten sturen op beleidsniveau. De kracht van het college wordt tot slot als kwetsbaar 

gezien: het is sterk afhankelijk van de personen. 

Kracht van organisatie 

Zie de geschetste uitdagingen hierboven. De organisatie is niet heel positief over haar eigen kracht. 

Men ziet ontzettend veel inzet en goede wil, maar geeft ook aan collectief aan de grens te zitten van 

wat mogelijk is. Met wat slimme oplossingen ziet men nog wel beperkte ruimte voor verbetering 

(betere ICT, slimmere structuur, meer ontwikkeling) maar men twijfelt sterk of dit voldoende is. Extra 

capaciteit is in de optiek van de organisatie een vereiste. Het beeld van de afdeling Middelen is 

aanmerkelijk positiever dan dat van de overige twee afdelingen. Hier ziet men ook knelpunten maar 

heeft men ook vertrouwen in het behoud van voldoende kracht in de toekomst (vooral wat betreft de 

eigen afdeling). 

Kracht in de regio 

In de ogen van de organisatie is de kracht van H&S in de regio beperkt. Zeker bestuurlijk is dit het 

geval. Tegelijkertijd geeft men aan ambtelijk prettige en goede contacten te hebben. Als gevolg van 

beperkte capaciteit is de inhoudelijke, ambtelijke inbreng in samenwerkingsverbanden klein. Op het 

ruimtelijk domein wijkt het beeld van de organisatie wel enigszins af. Men schetst een ontwikkeling 

binnen de MRA waarin het domein ruimte belangrijker is geworden en de focus ook meer is 

verschoven naar aandacht voor het groen. Dit heeft de positie van H&S versterkt. 

Kracht van de gemeenschap 

Het beeld van de ambtenaren over de kracht van de gemeenschap is niet heel uitgesproken. Dit 

komt doordat de gemeente er relatief weinig ervaring mee heeft, aldus de organisatie. Participatie 

wordt nu vooral aangevlogen als inspraak. Échte vormen van participatie (co-creatie, loslaten als 
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overheid) worden nog maar beperkt tot niet in de praktijk gebracht. Ook de bevolking moet hier nog 

aan wennen. 

Toekomst 

De ambtelijke organisatie heeft (afgezien van een paar uitzonderingen) er weinig tot geen 

vertrouwen in dat de kracht van de ambtelijke organisatie en de kracht van de gemeente de 

komende 10 jaar zal toenemen zonder ingrijpende veranderingen (vergroting capaciteit, verhoging 

kwaliteit en vermindering kwetsbaarheid). Ditzelfde geldt voor het vertrouwen in de kracht van het 

college van B&W en de raad. De ambtenaren die belast zijn met de meer uitvoerende taken zijn 

meer gerust op de toekomst dan de ambtenaren op met name beleidsinhoudelijke functies (sociaal 

en ruimte). Zij maken zich (ernstige) zorgen over de toekomstige kracht van de gemeente.
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Raadpleging maatschappelijke partijen 

Ambities, opgaven en uitdagingen 

Onderstaand de meest genoemde ambities, opgaven en uitdagingen. 

 Ambities 

 Culturele aantrekkingskracht vergroten ־

 Intensievere samenwerking buurgemeenten ־

 Burgers betrekken ־

 Daadkracht tonen ־

 Vermindering bureaucratie ־

 Opgaven 

 Nieuwbouw (i.v.m. doorstroming) ־

 Groene karakter preserveren ־

 Terugdringen verkeershinder ־

 Uitvoeren wettelijke taken ־

 Financieel gezond blijven ־

 Uitdagingen 

 Kwetsbaarheid, kwaliteit ambtelijke organisatie ־

 Samenwerken met andere gemeenten ־

 Behoud groene buffer ־

 Niet opgeslokt worden door de omgeving ־

 Identiteit behouden ־

Huidige bestuurskracht 

Onderstaand de resultaten van de sessies met de maatschappelijk partijen binnen de gemeente, 

weergegeven per aspect van bestuurskracht. 

 Gemeenteraad 

 Lastige dossiers zijn voor de raad moeilijk te behappen ־

 In grotere gemeenten hebben raden dezelfde problemen ־

 College van B en W 

 Vertrouwen in het huidige college (geef ze even de tijd) ־

 Onvoldoende sturing op projecten ־

 Ambtelijke organisatie 

  Vertrouwen in de reguliere dienstverlening ־

 Twijfel/zorgen wat betreft projecten ־

 Projecten komen niet van de grond 

 Onvoldoende know how 

 Verschuilen achter procedures 

 Ontbreekt aan daadkracht  
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 Partner 

 Twijfel over de rol in de regio ־

 Goede samenwerking met Heemstede en Bloemendaal ־

 Kwetsbaar  positie sterk afhankelijk van vertegenwoordiger ־

 Gemeenschap 

 De kracht van de gemeenschap binnen de kernen is groot ־

 Twijfel over de rol van de gemeente wat betreft co-creatie ־

Toekomstige bestuurskracht 

Onderstaand de resultaten van de inschatting van de toekomstige bestuurskracht, weergegeven per 

aspect van bestuurskracht. De bevindingen per aspect zijn gesorteerd naar geïnterviewde groep. 

 College van B en W 

 Twijfel/(ernstige) zorgen over de toekomstige kracht van het bestuur ־

 Het college moet vanuit de huidige kracht het gesprek met de omgeving aangaan ־

 Gemeenteraad 

 Complexiteit neemt toe ־

 Kaderstellend vermogen zal afnemen ־

 Twijfel/(ernstige) zorgen over de kracht van het bestuur ־

 Ambtelijke organisatie 

 Twijfel ten aanzien van de reguliere dienstverlening ־

 Zorgen wat betreft projecten ־

 Partner 

 Weinig inbreng op visie Noordzeekanaalgebied ־

 Twijfel/zorgen over de positie in de regio ־

 Gemeenschap 

 Potentieel is aanwezig  gemeente aan zet ־

 Mentaliteitsverandering gemeente vereist ־

 Twijfel over de totstandkoming co-creaties ־

 

 

 

 


