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Onderwerp 

Zelfevaluatie onderzoeksrapport 

 

 

Kern van het voorstel 

De gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland droegen voor het zomerreces 2019 

een zelfevaluatie onderzoek op aan hun colleges en onderzoeksbureau 

WagenaarHoes. De uitkomst van dat onderzoek levert een rapport op waarover de 

raden als opdrachtgevers nu een oordeel moeten uitspreken. 

Het onderzoek betreft de prestaties van de gemeentebesturen en de hen 

ondersteunende g.r. OVER-gemeenten; prestaties in het belang van de inwoners, 

bedrijven en instellingen van beide gemeenten. 

Het onderzoek levert o.a. een beeld op dat de beide gemeenten met recht en rede 

kunnen volhouden zelfstandig te willen blijven.  De uitkomsten van het onderzoek 

kunnen daarom door de beide gemeentebesturen worden betrokken bij de visie op de 

bestuurlijke toekomst van de eigen gemeente. 
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Voorgesteld besluit 

De Raad besluit: 

1. kennis te nemen van het rapport zelfevaluatie OVER-gemeenten (Oostzaan, 

Wormerland, g.r. OVER-gemeenten); 

2. te oordelen dat met dat rapport is voldaan aan de onderzoeksopdracht van 

beide gemeenteraden;  

3. de conclusies en aanbevelingen van het rapport over te nemen; 

4. te oordelen dat het verlangen om als gemeente zelfstandig te blijven ruim 

voldoende geschraagd wordt door de uitkomsten van het onderzoek; 

5. de colleges te vragen om samen met het bestuur en de directie van OVER-

gemeenten een plan van aanpak te maken en in uitvoering te nemen om de 

gesignaleerde aandachts- en verbeterpunten adequaat op te pakken en 

daarmee de zelfstandige toekomst van de gemeenten verder te borgen; 

6. waar mogelijk door de colleges te laten zoeken naar verbreding en versterking 

in de samenwerking teneinde de zelfstandige toekomst van de gemeenten nog 

verder te borgen.  

 

 

 

Bijlagen 

B1 het rapport zelfevaluatie OVER-gemeenten (Oostzaan, Wormerland, g.r. OVER-

gemeenten) 
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Toelichting 

 

Aanleiding, gewenst resultaat en voorstel (incl. argumenten) 

De gemeenteraden van Oostzaan en Wormerland droegen voor het zomerreces 2019 

een zelfevaluatie onderzoek op aan hun colleges en onderzoeksbureau WagenaarHoes. 

De uitkomst van dat onderzoek levert een rapport op waarover de raden als 

opdrachtgevers nu een oordeel moeten uitspreken. 

Het onderzoek betreft de prestaties van de gemeentebesturen en de hen 

ondersteunende g.r. OVER-gemeenten; prestaties in het belang van de inwoners, 

bedrijven en instellingen van beide gemeenten. 

Het onderzoek levert o.a. een beeld op of de beide gemeenten met recht en rede 

kunnen blijven volhouden zelfstandig te willen blijven.   

 

Het is nu zaak dat de gemeenteraden zich over het rapport uitspreken tegen de 

achtergrond van hun visie op hun bestuurlijke toekomst. Het gewenste resultaat 

daarbij is behoud en versterking van een zelfstandige bestuurlijke toekomst. Daarbij 

komen de leerpunten vanuit het rapport van pas. Indien de schoen past, wordt 

aanbevolen die aan te trekken. 

 

 

 

 

 

 

Alternatieven (incl. argumenten) 

1. Het rapport niet aanvaarden, onder vermelding van een motivering.  

Hiertoe geven de onderzoeksresultaten geen aanleiding en het zou de 

gemeente op achterstand brengen in haar ontwikkelingsverlangen en visie. 

2. Het rapport wel aanvaarden maar de conclusies en aanbevelingen niet (,geheel 

of gedeeltelijk). 

Ook hiertoe geeft het rapport geen aanleiding, maar mocht de raad daar wel 

motieven voor hebben, dan moeten in het debat en besluit richtinggevende 

uitspraken hierover worden gedaan, willen de colleges het verder kunnen 

uitwerken. 

 

 

 

 

 

Risico’s (incl. argumenten) en beheersmaatregelen 

Er zijn geen voor de hand liggende risico’s op korte termijn. 

Wel is er aanleiding om met het oog op de langere termijn van zelfstandig besturen te 

komen tot versterking op enkele in het rapport genoemde punten. Om die risico’s voor 

te blijven, wordt voorgesteld om de colleges op te dragen een ontwikkelingsplan te 

maken waarmee de zelfstandige toekomst van de gemeenten verder geborgd wordt. 
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Financiële gevolgen 

Toelichting 

 

Er zijn geen directe kosten gemoeid met het voorgestelde besluit. Wel is het 

vermelden waard dat de provincie onder voorwaarden een bijdrage leverde ad € 

20.733,- in het traject van totstandkoming en uitvoering van de opdracht. Dat is 50% 

van de voor subsidie in aanmerking komende kosten. Het lopende budget voor dit 

project is vooralsnog toereikend.  

 

 

 

 

 

Adviescommissies geraadpleegd (intern/extern) 

Geen formele adviescommissie geraadpleegd. Wel zijn de fractievoorzitters in 

verschillende stadia als klankbordgroep betrokken in het traject. 

 

 

 

 

 

Communicatie 

Met het uitbrengen van dit raadsvoorstel wordt het onderzoeksrapport ook openbaar in 

de definitieve versie. De colleges maken enkele communicatie afspraken waarin in elk 

geval gericht wordt op de ingezetenen van de gemeenten, de omliggende gemeenten 

in Zaanstreek-Waterland, de provincie Noord-Holland en de partijen die in het 

onderzoek zijn geraadpleegd door de onderzoekers. 

 

 

 

 

Participatie 

Nee. Wel is een omgevingsverkenning onder diverse omliggende besturen en 

(maatschappelijke) partners gedaan door WagenaarHoes. De resultaten van die 

verkenning zijn verwerkt in het onderzoeksrapport. 

 

 

 

 

Juridische aspecten en beleidskader 

Gemeentewet, Wet Arhi en beleidskader 2018 ten dezen van de minister van BZK 

 

 

 

 

 

 

Duurzaamheid en klimaataspecten 

N.v.t. 
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Onderwerp  RV-nummer:   

Zelfevaluatie onderzoeksrapport 
 

Datum: Klik of tik om een 
datum in te voeren. 

  

 

 

 

 

De raad van de gemeente Wormerland 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.: 7-1-2020 

 

Besluit 

1. kennis te nemen van het rapport zelfevaluatie OVER-gemeenten (Oostzaan, 

Wormerland, g.r. OVER-gemeenten); 

2. te oordelen dat met dat rapport is voldaan aan de onderzoeksopdracht van beide 

gemeenteraden;  

3. de conclusies en aanbevelingen van het rapport over te nemen; 

4. te oordelen dat het verlangen om als gemeente zelfstandig te blijven ruim voldoende 

geschraagd wordt door de uitkomsten van het onderzoek; 

5. de colleges te vragen om samen met het bestuur en de directie van OVER-gemeenten 

een plan van aanpak te maken en in uitvoering te nemen om de gesignaleerde 

aandachts- en verbeterpunten adequaat op te pakken en daarmee de zelfstandige 

toekomst van de gemeenten verder te borgen; 

6. waar mogelijk door de colleges te laten zoeken naar verbreding en versterking in de 

samenwerking teneinde de zelfstandige toekomst van de gemeenten nog verder te 

borgen.  

 

 

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de Raad van de gemeente Wormerland, 

gehouden op 4 februari 2020. 

 

de griffier a.i., de voorzitter, 

 

 

 

 

 

J. Vullings P.C. Tange 


