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1. Inleiding
We moeten de zaak niet overdrijven, maar het openbaar bestuur staat in deze tijd onder druk. Dat
kan te maken hebben integriteitsschendingen of onbeholpen besluitvorming van zijn
vertegenwoordigers. Maar het kan ook voortkomen uit verzet vanuit de bevolking tegen de
legitimiteit van overheidsgezag of de democratische besluitvorming. Er zijn talloze voorbeelden van
te geven: van corrupte wethouders, van bedreigde burgemeesters, van verzet van boeren, burgers
en buitenlui. Welke achtergronden deze commotie rond het openbaar bestuur heeft, is in dit verslag
niet aan de orde; er is veel over gezegd en geschreven. Het geeft hoe dan ook aanleiding om na te
denken over de vraag wat goed bestuur eigenlijk is.
De gemeente Bloemendaal stelde het Verwey-Jonker Instituut in de gelegenheid die vraag te
onderzoeken op basis van een subsidie daarvoor van het Ministerie van Binnenlandse zaken.
Bloemendaal is een van de gemeenten waar we in het kader van het programma Weerbaar bestuur
aan de slag zijn gegaan. In de andere gemeenten ging het bijvoorbeeld om een analyse van
jeugdproblematiek of over geïsoleerde gemeenschappen of wijken waar de gemeente weinig
toegang tot had. Ook ontwikkelden we een aantal ‘instrumenten’ om problemen op het spoor te
komen. En we maakten een vragenlijst voor onderzoek naar intimidatie en bedreiging. Er was met
andere woorden een grote variatie aan vraagstukken.
Voor Bloemendaal ontwikkelden we nog weer een ander instrument, namelijk een vragenlijst om te
meten wat betrokkenen vinden en verwachten van goed bestuur. We hopen dit instrument ook in
andere gemeenten te kunnen gebruiken. De uitkomsten zijn voor een gemeente bedoeld om ermee
aan de slag te gaan: het moet leiden tot reflectie op het eigen functioneren. Het geeft als het ware
een stip op de horizon: hoe kunnen we gaan werken aan een kwalitatief goed, integer en weerbaar
bestuur?
In dit verslag wordt allereerst het voor Bloemendaal ontwikkelde instrument nader besproken.
Vervolgens worden de resultaten van het onderzoek samenvattend besproken. Na een conclusie en
slot is in bijlage 1 een overzicht van de vragen en antwoorden uit het onderzoek gevoegd.
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2. Een instrument voor Bloemendaal
Voor de ontwikkeling van de vragenlijst maakten we gebruik van de Nederlandse code voor goed
openbaar bestuur. Deze werd in 2009 ontwikkeld op initiatief van het Ministerie van BZK en geeft
richtlijnen voor besturen van alle organisaties in het hart van de overheid: Rijk, provincies,
gemeenten, waterschappen en politie. Hiermee maken deze organisaties duidelijk dat ze op basis
van dezelfde beginselen van goed bestuur willen handelen en optreden. Dankzij de code kan het
gedachtegoed van goed bestuur door de verschillende overheidsorganisaties worden herkend, erkend
en toegepast.
De zeven beginselen van goed bestuur zijn openheid en integriteit, participatie, behoorlijke
contacten met burgers, doelgerichtheid en doelmatigheid, legitimiteit, lerend en zelfreinigend
vermogen, verantwoording. In abstracto zien deze beginselen er logisch, maar enigszins vrijblijvend
uit. Als je er over doorpraat merk je echter al gauw hoe diep deze uitgangspunten kunnen gaan.
Verantwoording afleggen, hoe dan? Zelfreinigend vermogen: wat betekent dat in de praktijk? Deze
vragen gaan we met dit instrument ook niet beantwoorden. Gemeenten en betrokkenen moeten
daar zelf over praten en zien uit te komen. Maar we kunnen wel een beeld geven van hoe men in en
rond gemeenten denkt over zijn bestuur.
We hebben de zeven beginselen van de code omgezet naar een vragenlijst over het functioneren
van de gemeente Bloemendaal. Deze werd online, via survalyzer, voorgelegd aan direct betrokkenen
in dienst van de gemeente en aan zogenoemde stakeholders (politie, OM, verenigingsleven,
maatschappelijke organisaties). In totaal is aan 93 respondenten gevraagd om de vragenlijst in te
vullen. Uiteindelijk hebben 53 respondenten de vragenlijst ingevuld, waarvan 37 gemeente
functionarissen en 16 stakeholders.
In figuur 1 is te zien waar de respondenten die de vragenlijst hebben ingevuld werkzaam zijn.
Respondenten van de woonkernen van Bloemendaal zijn ook aangeschreven maar geen van hen
heeft de vragenlijst ingevuld.
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Tevens is gekeken hoe lang respondenten al werkzaam zijn voor de gemeente of een relatie
hebben met de gemeente Bloemendaal. Zoals te zien is in figuur 2 hebben de meeste
respondenten deze relatie al langer dan tien jaar.
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3. Resultaten
Wat zijn nu de resultaten van ons onderzoek? We lopen de zeven beginselen systematisch langs.
Openheid en integriteit (vier vragen): gemeente scoort bij vier vragen over het algemeen goed,
boven de 60% of meer, behalve bij het geven van het goede voorbeeld (slechts 46% van de
respondenten vindt dat de gemeente het goede voorbeeld geeft tegenover 27% die vindt dat dit
echt niet het geval is). Anders wordt het als gekeken wordt naar de verschillen tussen
gemeentefunctionarissen en stakeholders: de laatsten waarderen op alle vier de vragen slechter
dan functionarissen doen. Wel 50% of meer blijft positief oordelen, behalve bij het geven van het
goede voorbeeld, slechts 27% van de stakeholders vindt dat daar sprake van is. Nergens kozen de
stakeholders voor de optie ‘geheel mee oneens’, hetgeen lijkt te wijzen op een welwillende
houding.
Participatie (drie vragen): Over het algemeen vinden zowel de functionarissen als de stakeholders
dat de gemeente Bloemendaal weet wat er leeft in de gemeente (respectievelijk 78 en 63%) en dat
zij luistert naar ideeën en vragen van bewoners (78 en 75%). De gemeente schiet volgens beide
groepen echter tekort in de terugkoppeling van wat er met deze ideeën is gedaan (respectievelijk
43 % van de gemeentefunctionarissen en 23% van de stakeholders vindt dat de gemeente wel goed
terugkoppelt).
Behoorlijke contacten (twee vragen): de gemeente is goed benaderbaar, dat vindt niet alleen 81%
van de functionarissen, maar zelfs 87% van de stakeholders! Over het duidelijk maken van de
verwachtingen van de gemeente ten opzichte van burgers is men beduidend minder positief:
respectievelijk 55 en 42% van de groepen is het slechts eens met deze stelling. In de open vragen
verschijnen op dit punt ook zeer kritische opmerkingen over het bestuur als te bureaucratisch,
onbereikbaar en weinig inzicht biedend (vier respondenten).
Doelgerichtheid en doelmatigheid (twee vragen): op dit punt scoort de gemeente Bloemendaal
duidelijk laag. De doelen van de gemeente zijn onvoldoende bekend vindt 20% van beide groepen.
Respectievelijk 54 en 33% zijn het slechts eens met de stelling dat dat wel het geval is. Ook vindt
slechts 27% van de stakeholders dat ‘de beste beslissingen worden genomen om de doelen te
halen’ (tegenover 58% van de gemeente). Bij dit onderwerp werden relatief ook veel commentaren
gegeven.
Legitimiteit (twee vragen): Slechts 56% van de stakeholders vindt ‘de besluitvorming
overeenkomstig wet- en regelgeving’ en slechts 47% vindt deze ook ‘te rechtvaardigen’. Dat zijn
relatief lage aantallen, waarbij de functionarissen (vanzelfsprekend) hoger scoren (78 en 80%). De
respondenten die direct bij de gemeente zijn betrokken vinden hun werk– overeenkomstig de
verwachtingen – legitiem. Toch trekt ook van hen circa 10% de legitimiteit van de besluitvorming in
twijfel.
Lerend en zelfreinigend vermogen (twee vragen): het lerende vermogen scoort relatief laag: van
fouten wordt geleerd vinden respectievelijk 59 en 27% van de respondenten. En ‘leren van andere
organisaties doet de gemeente Bloemendaal slecht volgens 30% van de stakeholders (en 68% van de
functionarissen). Ook bij dit thema staan verschillende commentaren waarbij termen vallen als
‘gebrek aan zelfreflectie’, ‘manipulatie’ en ‘een te juridische cultuur’. De kwestie Elswoutshoek
wordt twee keer genoemd.
Verantwoording (twee vragen): Ook bij de bereidheid om (ruimhartig) te verantwoorden lopen de
meningen tussen functionarissen en stakeholders behoorlijk uiteen. 75% van de eerste groep vindt
dat de gemeente het gevoerde beleid goed kan uitleggen en verantwoorden en 73% vindt dat ze
dat ook ruimhartig doet. Volgens de stakeholders is dit niet het geval (respectievelijk 50 en 43%
stemt in met deze stellingen. Wat opvalt is dat relatief veel van de functionarissen (14) het oneens
is met de ruimhartige verantwoording.
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De open vragen aan het einde van de vragenlijst zijn zeer divers beantwoord, op een paar na. We
hebben alle antwoorden opgenomen in de bijlage. Op de vraag naar negatieve tendensen
gebruiken 35 van de 53 respondenten spontaan de uitdrukking ‘ondermijning van het bestuur’, 23
respondenten noemen het aanpakken van ‘stoorzenders in de raad’ als manier om de gemeente
Bloemendaal weerbaarder te maken tegen negatieve tendensen.
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4. Conclusie
Een glas is half vol en half leeg tegelijkertijd – kies maar wat het meest past. We vroegen aan het
slot naar rapportcijfers: alleen de gemeenteraad kreeg gemiddeld een onvoldoende (5,3). Het
bestuur in het algemeen kreeg een 6,3, de burgemeester een 7,3 en de wethouders een 6,7. We
hebben geen vergelijkingsmateriaal van andere gemeenten. We proberen nog iets meer reliëf te
geven aan de antwoorden op de vragenlijst.
Op de 17 gestelde vragen wordt in vrijwel alle gevallen door meer dan de helft van de
respondenten positief geantwoord. Dat betekent dat een meerderheid vindt dat de gemeente
Bloemendaal ‘goed’ bestuurt. Er vallen drie zaken meer in het bijzonder op:
-

Bij vrijwel alle vragen is er een behoorlijk groot verschil tussen de direct betrokkenen en
de stakeholders. Hoewel ook een aantal functionarissen negatief is over het functioneren
van de gemeente, scoren deze toch beduidend positiever dan de mensen die afhankelijk
zijn van de besluitvorming van de gemeente. Bij voorkeur is de discrepantie tussen eigen
functioneren en de beoordeling daarvan door derden niet te groot.

-

De respondenten vinden over het algemeen dat de gemeente Bloemendaal goed
benaderbaar is, maar zijn kritisch op andere punten van de relatie tussen gemeenten
burgers: het geven van het goede voorbeeld, terugkoppeling aan bewoners van hun ideeën
en het uitspreken van verwachtingen. Dat de klaarblijkelijke benaderbaarheid van de
gemeente niet wordt doorgezet op een aantal andere aspecten van de relatie tussen
gemeente en derden lijkt een gemiste kans.

-

Wat betreft het functioneren van de organisatie blijven op een aantal onderwerpen de
scores achter ten opzichte van andere vragen, meer in het bijzonder de doelgerichtheid
en het lerende vermogen scoren laag. Opvallend is tevens de lage score voor de
legitimiteit van de besluitvorming. Inhoudelijk vallen woorden als bureaucratisch en
juridisch – het vormt de keerzijde van de communicatie: duidelijkheid in doelen en beleid,
versterken het lerend vermogen en uiteindelijk de legitimiteit van de besluitvorming.
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5. Tot slot
We zijn de respondenten die tijd hebben willen steken in de beantwoording van de vragenlijst zeer
erkentelijk. We hopen dat zij zich herkennen in de weergave van hun antwoorden. We realiseren
ons tegelijkertijd de beperkingen van een vragenlijst als deze. Het beeld blijft per definitie beperkt
– het creëert hooguit een algemene deler. Het onderzoek geeft hoe dan ook wat meer zekerheid
over de vraag hoe de gemeente wordt ervaren, door haar eigen functionarissen (B&W,
gemeenteraad, ambtenaren) en door belanghebbenden (Politie, OM, maatschappelijke organisaties
en verenigingen). Zo kan het onderzoek wellicht bijdragen aan het vertrouwen in de toekomst van
de gemeente Bloemendaal.
We hopen eraan bij te dragen dat de gemeente intern en extern het gesprek gaat voeren over wat
goed gaat en waar verbetering mogelijk is. We willen bijdragen aan weerbaar, integer en kwalitatief
goed lokaal bestuur in Nederland – te beginnen in Bloemendaal.
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Bijlage 1
Zoals beschreven hebben 53 respondenten de vragenlijst ingevuld. Deze groep bestaat uit 37
respondenten die voor de gemeente werkzaam zijn en een kleinere groep van 16 respondenten van
‘stakeholders’. In deze bijlage zijn de antwoorden van deze respondenten per vraag zichtbaar
gemaakt in een tabel. In de tabellen is steeds een onderscheid gemaakt in de antwoorden door
gemeentefunctionarissen en stakeholders. Na elke antwoord tabel volgt een korte interpretatie
van de antwoorden. In deze interpretatie zijn de antwoord categorieën ‘helemaal mee oneens’ en
‘mee oneens’ veelal samengevoegd tot oneens, ditzelfde is gedaan voor de positieve categorieën.
De vragen en antwoorden worden, overeenkomstig met de structuur van de vragenlijst, per
beginsel weergegeven.
Openheid & integriteit

Het bestuur van gemeente Bloemendaal is open en integer binnen de eigen gemeente
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

8,1%

5,9%

Oneens

8,1%

28,6%

13,7%

Neutraa

13,5%

21,4%

15,7%

Eens

37,8%

42,9%

39,2%

Helemaal mee eens

32,4%

7,1%

25,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Bij de gemeente is iets meer dan 70 procent het eens met bovenstaande stelling, bij de stakeholders
is dat 50 procent. Verder zien we dat 16 procent van de respondenten bij de gemeente het oneens
is met deze stelling. Bij de stakeholders is dat 29 procent.

Het bestuur van gemeente Bloemendaal is open en integer naar andere overheidsorganisaties of maatschappelijke partners
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

2,9%

2,0%

Oneens

2,9%

18,8%

7,8%

Neutraal

11,4%

31,3%

17,6%

Eens

34,3%

31,3%

33,3%

Helemaal mee eens

48,6%

18,8%

39,2%

100,0%

100,0%

100,0%

Vanuit de gemeente is 83 procent het eens met bovenstaande stelling, van de stakeholders is dat 50
procent. 6 procent is het oneens met deze stelling bij de gemeente, tegenover 19 procent bij
stakeholders.
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Het bestuur van gemeente Bloemendaal geeft duidelijke informatie over procedures en
besluiten.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders

2,8%

1,9%

Oneens

13,9%

18,8%

15,4%

Neutraal

13,9%

37,5%

21,2%

Eens

38,9%

31,3%

36,5%

Helemaal mee eens

30,6%

12,5%

25,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Medewerkers van de gemeente waren het over het algemeen eens met deze stelling (69%),
stakeholders waren dit minder vaak (43%). Binnen de gemeente was 16 procent het oneens met deze
stelling, bij de stakeholders was dat 19 procent.

Het bestuur van gemeente Bloemendaal geeft in zijn gedrag het goede voorbeeld.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders

5,4%

3,8%

Oneens

18,9%

33,3%

23,1%

Neutraal

21,6%

40,0%

26,9%

Eens

37,8%

26,7%

34,6%

Helemaal mee eens

16,2%
100,0%

11,5%
100,0%

100,0%

54 procent van de medewerkers van de gemeente waren het eens met bovenstaande stelling. Bij de
stakeholders was dit maar 27 procent. 24 procent van de medewerkers was het oneens, tegenover
33 procent van de stakeholders. Bij de stakeholders was het grootste gedeelte (40 %) neutraal over
deze stelling.
Waarneming
Een opvallende waarneming is dat de stakeholders het over het algemeen vaker oneens waren met
een stelling. Maar bij de verdeling koos geen van de stakeholders de optie ‘helemaal mee oneens’.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
Als respondenten (zowel van de gemeente als stakeholders) het met één van de stellingen oneens
waren dan kon de reden daarvan worden aangegeven. Vier mensen gaven aan dat Bloemendaal niet
genoeg openheid van zaken geeft. Twee respondenten geven aan dat vragen of dossiers niet
professioneel genoeg behandeld/afgehandeld worden. Ook onduidelijke communicatie wordt twee
keer genoemd, alsmede een slechte bestuurscultuur (3) en gebrek aan integriteit (1).
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Participatie

Het bestuur van gemeente Bloemendaal weet wat er leeft in de gemeente.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

2,7%

1,9%

Oneens

5,4%

18,8%

9,4%

Neutraal

13,5%

18,8%

15,1%

Eens

43,2%

43,8%

43,4%

Helemaal mee eens

35,1%

18,8%

30,2%

100,0%

100,0%

100,0%

De eerste stelling bij dit beginsel was: Het bestuur van gemeente Bloemendaal weet wat er leeft in
de gemeente. Het merendeel van de medewerkers was het hier mee eens (78%), ook de stakeholders
zijn overwegend positief (63%). 8 procent van de medewerkers was het oneens, tegenover 19 procent
van de stakeholders.

Het bestuur van gemeente Bloemendaal luistert naar vragen en ideeën van burgers bij
onderwerpen die hen aangaan.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders
6,7%

1,9%

Oneens

10,8%

7,7%

Neutraal

10,8%

26,7%

15,4%

Eens

51,4%

60,0%

53,8%

Helemaal mee eens

27,0%

6,7%

21,2%

100,0%

100,0%

100,0%

‘Het bestuur van gemeente Bloemendaal luistert naar vragen en ideeën van burgers bij
onderwerpen die hen aangaan’ was de volgende stelling. Hier was een meerderheid van de
gemeentemedewerkers het mee eens (78%), ook het merendeel van de stakeholders was
positief over deze stelling (67%), 11 procent van de medewerkers, en 7 procent van de
stakeholders was het hiermee oneens.
Het bestuur van gemeente Bloemendaal geeft terugkoppeling aan burgers over wat er met hun
ideeën is gedaan
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders
7,7%

2,0%

Oneens

11,1%

15,4%

12,2%

Neutraal

44,4%

53,8%

46,9%

Eens

25,0%

23,1%

24,5%

Helemaal mee eens

19,4%
100,0%
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14,3%
100,0%

100,0%

De derde stelling was: Het bestuur van gemeente Bloemendaal geeft terugkoppeling aan burgers
over wat er met hun ideeën is gedaan. 44 procent van de medewerkers, en 23 procent van de
stakeholders is het met deze stelling eens. 44 procent (medewerkers) en 54 procent (stakeholders)
staan hier neutraal tegenover. 11 procent van medewerkers en 23 procent van de stakeholders is
het hiermee oneens.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
Respondenten die het met één van deze stellingen oneens waren gaven de volgende redenen:
Er is beperkte terugkoppeling van de gemeente (2), respondenten voelen zich niet gehoord (2), er
wordt gezegd dat het bestuur te overbelast is om een goed beeld te krijgen van hetgeen er in de
samenleving speelt (1), men geeft aan dat er geen informatiedeling is en/of zienswijzen niet worden
behandeld (2).

Behoorlijke contacten met burgers
Het bestuur van gemeente Bloemendaal is makkelijk te benaderen.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,4%

3,8%

Oneens

2,7%

6,3%

3,8%

Neutraal

10,8%

6,3%

9,4%

Eens

32,4%

31,3%

32,1%

Helemaal mee eens

48,6%

56,3%

50,9%

100,0%

100,0%

100,0%

De eerste stelling van dit beginsel was ‘het bestuur van gemeente Bloemendaal is makkelijk te
benaderen’. Een meerderheid de respondenten wat het met deze stelling eens, bij de medewerkers
81 procent en bij de stakeholders 87 procent. 8 procent van de medewerkers was het oneens evenals
6 procent van de stakeholders.
Het bestuur van gemeente Bloemendaal maakt duidelijk wat er van hen verwacht wordt.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,6%

7,1%

6,0%

Oneens

5,6%

7,1%

6,0%

Neutraal

33,3%

42,9%

36,0%

Eens

33,3%

28,6%

32,0%

Helemaal mee eens

22,2%

14,3%

20,0%

100,0%

100,0%

100,0%

De tweede stelling was ‘het bestuur van gemeente Bloemendaal maakt duidelijk wat er van hen
verwacht wordt.’ Hiermee was iets meer dan de helft van de medewerkers het eens (55 %), bij de
stakeholders was dat 42 procent. Een derde (33%) van de medewerkers stond neutraal tegenover
deze stelling, bij de stakeholders was dat 43 procent. 14 procent van de stakeholders en 11 procent
van de medewerkers was het oneens met de stelling.
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Redenen bij negatief antwoord op stelling
Volgens twee respondenten die het oneens waren met één of meerdere van bovenstaande stellingen
is het bestuur van Bloemendaal onbereikbaar en geeft het geen inzicht in zaken. Twee respondenten
geven aan dat ze het bestuur te bureaucratisch/juridisch vinden. En één respondent geeft aan dat
het onduidelijk is wat de verwachtingen mogen zijn.
Doelgerichtheid en doelmatigheid
De doelen van het bestuur van de gemeente Bloemendaal zijn voor de burger bekend.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders

2,9%

2,0%

Oneens

17,1%

20,0%

18,0%

Neutraal

25,7%

46,7%

32,0%

Eens

42,9%

33,3%

40,0%

Helemaal mee eens

11,4%
100,0%

8,0%
100,0%

100,0%

Iets meer dan de helft van de medewerkers (54%) is het eens met de stelling ‘De doelen van het
bestuur van de gemeente Bloemendaal zijn voor de burger bekend’, tegenover een derde van de
stakeholders (33%). 46% van de stakeholders staat neutraal tegenover deze stelling, ten opzichte
van 26 procent van de medewerkers. Een vijfde (20%) van beide partijen is het oneens met de
stelling.
Het bestuur van gemeente Bloemendaal neemt de beste beslissingen en maatregelen om doelen te
behalen.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,6%

Oneens

2,8%

26,7%

9,8%

Neutraal

33,3%

46,7%

37,3%

Eens

50,0%

26,7%

43,1%

Helemaal mee eens

3,9%

8,3%
100,0%

5,9%
100,0%

100,0%

Ook bij de stelling ‘het bestuur van gemeente Bloemendaal neemt de beste beslissingen en
maatregelen om doelen te behalen.’ is iets meer dan de helft van de medewerkers (58%) het eens
met de stelling, tegenover 27 procent van de stakeholders. Een derde (33%) van de medewerkers
en 47 procent van de stakeholders staat hier neutraal tegenover. 8 procent van de medewerkers en
27 procent van de stakeholders zijn het oneens met deze stelling.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
Respondenten gaven de volgende redenen op als ze het oneens waren met stellingen: Twee
respondenten geven aan dat bepaalde raadsleden/ een kleine groep bewoners zorgen voor
verhindering van goede besluitvorming. Ook onduidelijkheid van doelen (2), een gebroken belofte
in het verleden (1), het ontbreken van hiërarchie in doelen (1), onheldere belangen (1), een te hoge
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verwachting van het bestuur door burgers (1) en het ontbreken van kennis bij bestuur en ambtenaren
(1) worden als redenen gegeven voor het oneens zijn met een van bovenstaande stellingen.
Legitimiteit
Het bestuur van gemeente Bloemendaal neemt de beslissingen en maatregelen in overeenstemming
met geldende wet- en regelgeving.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders

8,1%

Oneens

5,7%
6,3%

1,9%

Neutraal

13,5%

37,5%

20,8%

Eens

24,3%

43,8%

30,2%

Helemaal mee eens

54,1%

12,5%

41,5%

100,0%

100,0%

100,0%

Bij de stelling ‘het bestuur van gemeente Bloemendaal neemt de beslissingen en maatregelen in
overeenstemming met geldende wet- en regelgeving’ is 78 procent van de medewerkers en 56
procent van de stakeholders het eens met de stelling, 14 procent van de medewerkers en 38 procent
van de stakeholders denkt er neutraal over. 8 procent van de medewerkers en 6 procent van de
stakeholders is het oneens met deze stelling.
De beslissingen en maatregelen van het bestuur van gemeente Bloemendaal zijn te rechtvaardigen.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

2,8%

2,0%

Oneens

8,3%

6,7%

7,8%

Neutraal

8,3%

46,7%

19,6%

Eens

50,0%

40,0%

47,1%

Helemaal mee eens

30,6%

6,7%

23,5%

100,0%

100,0%

100,0%

80 procent van de medewerkers en 47 procent van stakeholders is het eens met de stelling ‘de
beslissingen en maatregelen van het bestuur van gemeente Bloemendaal zijn te rechtvaardigen’, 9
procent van medewerkers en 47 procent van stakeholders staat hier neutraal tegenover en 11
procent van medewerkers alsook 7 procent van stakeholders is het ermee oneens.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
De reden waarom mensen het oneens waren met bovenstaande stellingen zijn:
Alle regels worden gebroken en er is sprake van vriendjespolitiek (2).Ook word er gezegd dat het
bestuur eigen regels maakt als dat het bestuur beter uitkomt (1). Daarnaast wordt er gezegd dat er
te weinig kennis is van wet en regelgeving en er weinig politieke interesse is om deze vraag te
beantwoorden (1).
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Lerend en zelfreinigend vermogen
Het bestuur van gemeente Bloemendaal leert van eigen fouten en andere ervaringen om het eigen
functioneren te verbeteren.
Gemeente
Helemaal mee oneens

Stakeholders

10,8%

8,3%

Oneens

8,1%

36,4%

14,6%

Neutraal

21,6%

36,4%

25,0%

Eens

43,2%

27,3%

39,6%

Helemaal mee eens

16,2%
100,0%

12,5%
100,0%

100,0%

‘Het bestuur van gemeente Bloemendaal leert van eigen fouten en andere ervaringen om het eigen
functioneren te verbeteren’ was de eerste stelling. Hiermee was 59 procent van de medewerkers en
27 procent van de stakeholders het eens. 22 procent van de medewerkers en 36 procent van
stakeholders stond hier neutraal tegenover. 36 procent van stakeholders en 18 procent van de
medewerkers waren het oneens met deze stelling.
Het bestuur van gemeente Bloemendaal kijkt en leert van de manier van werken bij andere
overheidsorganisaties.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,7%

Oneens

5,7%

30,0%

11,1%

Neutraal

20,0%

40,0%

24,4%

Eens

51,4%

30,0%

46,7%

Helemaal mee eens

17,1%
100,0%

4,4%

13,3%
100,0%

100,0%

68 procent van medewerkers en 30 procent van stakeholders was het eens met ‘Het bestuur van
gemeente Bloemendaal kijkt en leert van de manier van werken bij andere overheidsorganisaties.’
20 procent van medewerkers en 40 procent van stakeholders stond hier neutraal tegenover. en 11
procent van medewerkers en 30 procent van de stakeholders was het ermee oneens.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
Op de vraag waarom mensen het met bovenstaande stellingen oneens waren, kwamen de volgende
antwoorden:
Volgens sommige respondenten ontbreekt het het bestuur aan zelfreflectie en is er sprake van
manipulatie (2). Ook wordt genoemd dat Bloemendaal niet spiegelt aan andere organisaties vanwege
het vermeende unieke karakter van Bloemendaal (1). Een respondent vindt de juridische cultuur
dominant (1). Een andere respondent vindt dat het evalueren van ‘best practices’ beter kan (1). Ook
word er gesteld dat er teveel gedoe is, en er niet wordt gefocust op de kerntaak (1) en dat het
bestuur steeds dezelfde fouten maakt (1). De casus Elswouthoek wordt twee keer als voorbeeld
genoemd. Tenslotte geeft een respondent aan dat de gemeente bang zou zijn voor overname (1).
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Verantwoording
Het bestuur van gemeente Bloemendaal kan het beleid uitleggen en verantwoorden
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,4%

3,8%

Oneens

2,7%

12,5%

5,7%

Neutraal

16,2%

37,5%

22,6%

Eens

48,6%

50,0%

49,1%

Helemaal mee eens

27,0%

18,9%

100,0%

100,0%

100,0%

Het merendeel van de medewerkers (75%) en de stakeholders (50%) was het eens met de
volgende stelling: Het bestuur van gemeente Bloemendaal kan het beleid uitleggen en
verantwoorden.’ 16 procent van medewerkers en 38 procent van stakeholders stond hier
neutraal tegenover. 8 procent van medewerkers en 13 procent van stakeholders was het
oneens met deze stelling.
Het bestuur van gemeente Bloemendaal is bereid zich regelmatig en ruimhartig tegenover de
gemeenschap te verantwoorden.
Gemeente

Stakeholders

Helemaal mee oneens

5,4%

Oneens

8,1%

7,1%

7,8%

Neutraal

13,5%

50,0%

23,5%

Eens

43,2%

42,9%

43,1%

Helemaal mee eens

29,7%
100,0%

3,9%

21,6%
100,0%

100,0%

Het merendeel van de medewerkers (73%) was het eens met de volgende stelling: ‘Het bestuur van
gemeente Bloemendaal is bereid zich regelmatig en ruimhartig tegenover de gemeenschap te
verantwoorden’, tegenover 43 procent van stakeholders. 14 procent van de medewerkers stond hier
neutraal tegenover, tegenover 50 procent van stakeholders. 14 procent van medewerkers en 7
procent van stakeholders was het hiermee oneens.
Redenen bij negatief antwoord op stelling
De redenen waarom respondenten het oneens waren met de bovenstaande stellingen zijn:
Er is een intern gericht bestuur (1), er moet een duidelijker en transparanter college zijn (1) de
burgermeester gaat selectief in gesprek en geeft sommige mensen geen gehoor (1). Er is sprake van
willekeur in de uitvoering van taken, zoals bijvoorbeeld het bouwen van sociale huurwoningen (2).
Open vragen over het openbaar bestuur
Naast vragen over de zeven beginselen zijn ook een aantal open vragen gesteld over de ideeën die
respondenten hadden over het bestuur. De antwoorden op deze open vragen zijn zo veel mogelijk
gecategoriseerd. In deze sectie volgt een overzicht van de vragen en categorieën open antwoorden.
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Wat ziet u als de hoofdtaak van het bestuur van gemeente Bloemendaal?
Op deze vraag kwam een grote verscheidenheid aan antwoorden samenhangend met de volgende
categorieën: besturen, belangen behartigen, beheren, transparantie/eerlijkheid, gemeentelijke
taken uitvoeren, bestuurlijke rust creëren, helderheid en duidelijkheid geven, het algemeen belang
dienen en plannen maken/uitvoeren. Geen van deze categorieën voerde de boventoon en er zijn
ook enkele uitspraken die in geen van de categorieën vallen.
Wat verwacht u van het bestuur van gemeente Bloemendaal?
Ook op deze vraag was de verscheidenheid aan antwoorden groot. De categorieën die hier naar voren
kwamen waren belangenbehartiging, betrouwbaarheid/integriteit, verantwoording nemen,
daadkracht tonen, luisteren, duidelijkheid, transparantie, en het uitvoeren van taken. Ook hier
waren er weer enkele antwoorden die in geen van deze categorieën pasten. De antwoorden waren
ook weer vrij evenredig verdeeld.
Wat vind u momenteel goed gaan? Wat zijn positieve tendensen?
Bij deze vraag zien we een kleinere spreiding van categorieën, namelijk: tevredenheid bewoners(4),
weerbaarheid(3), samenwerking(7), leren van fouten(4), uitvoeren van taken(7), en openheid(5).
Echter zien we ook dat een groter aandeel van deze vragen zich niet in een categorie laat vangen,
namelijk 19 antwoorden op 53.
Wat vind u momenteel niet goed gaan of wat zijn negatieve tendensen?
Op deze vraag kwam een duidelijke categorie naar voren, namelijk ondermijning van het bestuur(35)
andere antwoorden waren niet duidelijk te plaatsen.
Hoe kan het bestuur van gemeente Bloemendaal weerbaar worden gemaakt tegen deze negatieve
tendensen?
Als antwoord hierop zijn een grote categorie en een aantal kleinere categorieën te maken. Namelijk
het aanpakken van stoorzenders in de raad(24), professionalisering en/of professioneler taken
oppakken(5), oude bestuurscultuur aanpakken (2), en communicatie naar burgers(3). Verder zijn
hier ook weer een redelijk aantal antwoorden die niet te categoriseren zijn zichtbaar(9)
Zijn er nog extra opmerking die u wilt meegeven aan het bestuur van gemeente Bloemendaal?
Bij deze antwoorden is inhoudelijk in zijn geheel geen lijn te trekken. Wel kunnen we zeggen dat
het over het algemeen een advies aan het bestuur is over hoe te handelen in een verscheidenheid
aan hiervoor genoemde thema’s.
Rapportcijfers
Na het evalueren van de zeven beginselen van goed bestuur zijn respondenten gevraagd welk
rapportcijfers (van 1 tot en met 10) ze geven voor het functioneren van verschillende aspecten van
het bestuur van Bloemendaal.
Het functioneren van het bestuur van gemeente Bloemendaal in zijn algemeenheid krijgt van de
gemeentemedewerkers gemiddeld een 6,4 en van stakeholders gemiddeld een 6.1
Het functioneren van de burgemeester van Bloemendaal krijgt van de gemeentemedewerkers
gemiddeld een 7,3 en van stakeholders gemiddeld een 7,5
Het functioneren van wethouders van Bloemendaal krijgt van gemeentemedewerkers gemiddeld
een 6,6 en van stakeholders gemiddeld een 6,8.
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Het functioneren van gemeenteraad van Bloemendaal krijgt van gemeentemedewerkers een 5,2 en
van stakeholders gemiddeld een 5,5.
Bij deze cijfer moet wel in acht worden genomen dat deze groepen verschillende grootte hebben
en daarom mogelijk van elkaar verschillen.
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