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Onderwerp
Dit voorstel gaat over een voorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing inzake een plan van 
aanpak van de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht.

Voorgesteld besluit:

De raad van de gemeente Bloemendaal;

gelezen het voorstel van de werkgroep bestuurlijke vernieuwing van 8 juli 2019

besluit:

1. Opdracht te verlenen aan de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (een 
samenwerkingsverband van de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit en tot 
het Verwey-Jonker Instituut) tot het ondersteunende onderzoek "Bloemendaal op weg naar 
goed bestuur."

2. De volgende onderzoeksvraag vast te stellen: "Wat verstaan betrokkenen en belanghebbenden 
in de gemeente Bloemendaal onder goed openbaar bestuur (weerbaarheid, integriteit en 
kwaliteit), in welke mate weet het bestuur van Bloemendaal dit volgens hen te realiseren en 
welke verbeterpunten zijn mogelijk?
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Voorgesteld besluit
1. Opdracht te verlenen aan de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht (een 

samenwerkingsverband van de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit en tot 
het Verwey-Jonker Instituut) tot het ondersteunende onderzoek "Bloemendaal op weg naar 
goed bestuur."

2. De volgende onderzoeksvraag vast te stellen: "Wat verstaan betrokkenen en belanghebbenden 
in de gemeente Bloemendaal onder goed openbaar bestuur (weerbaarheid, integriteit en 
kwaliteit), in welke mate weet het bestuur van Bloemendaal dit volgens hen te realiseren en 
welke verbeterpunten zijn mogelijk?

Aanleiding en beoogd effect

Aanleiding
Het ministerie van Binnenlandse Zaken biedt de mogelijkheid aan vijf gemeenten per jaar om 
ondersteuning te krijgen bij specifieke vraagstukken rond 'goed bestuur' die in gemeenten leven. 
Zij stelt daartoe financiële middelen en projectleiders ter beschikking. De aard van de projecten is 
in het land zeer divers. Het kan gaan om uiteenlopende onderwerpen als bijzondere vormen van 
criminaliteit, lokale vraagstukken omtrent sociaal beleid of bijvoorbeeld duurzaamheid. Professor 
dr. J.C. Boutellier, hoogleraar Veiligheid 8i Veerkracht aan de VU Amsterdam en directeur van het 
Jonker-Verwey-instituut, is vanuit de provincie Noord-Holland in contact gebracht met de 
werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De heer Boutellier is in gesprek gegaan met de werkgroep om 
te verkennen of een ondersteuningsproject vanuit het ministerie kan bijdragen aan 
toekomstgericht, weerbaar, integer en goed bestuur in Bloemendaal. Het Verwey-Jonker instituut 
hecht er als onafhankelijke partij zeer aan dat het instituut op geen enkele wijze treedt in de 
Bloemendaalse verhoudingen. Objectivering is de basis van onderzoek. In de werkgroep 
bestuurlijke vernieuwing is in onderling overleg het idee ontstaan om een survey-onderzoek te 
doen onder bestuur, ambtenaren en stakeholders van de gemeente Bloemendaal vanuit de vraag 
wat zij verwachten van kwalitatief goed, integer en weerbaar bestuur. Daarvoor is een 
onderzoeksvoorstel opgesteld door de kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht een 
samenwerkingsverband van de afdeling Bestuurswetenschappen van de Vrije Universiteit en tot het 
Verwey-Jonker Instituut.

Beoogd effect
Het onderzoek zal inzicht geven in de actuele weerbaarheid van het Bloemendaals 
gemeentebestuur en concrete aanknopingspunten bieden voor toekomstperspectieven.

Politieke keuzeruimte
Om een dergelijk project goed te kunnen doen slagen is essentieel dat het wordt gedragen door 
een ruime raadsmeerderheid.

Gedachtegang

Argumenten
1. Bloemendaal heeft de behoefte om de blik nu nadrukkelijk op de toekomst te richten.
2. Het onderzoek zal inzicht bieden in de actuele weerbaarheid van het Bloemendaals 

gemeentebestuur.
3. Aan de opbrengsten van het onderzoek kunnen criteria worden ontleend die de gemeenteraad 

meetbaar inzicht geven in versterking van het Bloemendaals gemeentebestuur en concrete 
toekomststappen die genomen kunnen worden.
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Middelen
Financiële en personele middelen
Het onderzoek wordt gefinancierd door het ministerie van Binnenlandse Zaken. Zij stelt daartoe 
financiële middelen en projectleiders ter beschikking.

Organisatorische middelen 
Nvt

Participatie
De werkgroep bestuurlijke vernieuwing zal fungeren als klankbordgroep. Het onderzoek wordt 
uitgevoerd in samenspraak met de klankbordgroep c.q. de werkgroep bestuurlijke vernieuwing. De 
lijst respondenten wordt in overleg met deze klankbordgroep vastgesteld. De vragenlijst wordt 
mede gebaseerd op eerder onderzoek en bestaande enquêtes en wordt anoniem ingevuld. De 
analyse van de resultaten zal gepaard gaan met een duiding van de onderzoekers. Een 
handelingsperspectief wordt in samenspraak met de klankbordgroep vastgesteld.

Communicatie
De uitkomsten worden met de samenleving gedeeld.

Vervolgproces/evaluatie

Binnen het project worden achtereenvolgens de volgende activiteiten ondernomen:
1. Startbijeenkomst met de klankbordgroep gericht op de praktische organisatie van het 

onderzoek: het bepalen van de onderzoeksgroep(en), planning, vaststellen van de topidijst 
voor de interviews en de beoogde sleutelpersonen voor de interviews.

2. Veldwerk: interviews met een selectie van respondenten, uitsturen van enquête, monitoren 
van de respons en inzetten van activiteiten om de respons - indien nodig - te verhogen.

3. Analyse: data-schoning en analyse van de interviewverslagen. Rapportage van de 
bevindingen in een rapportage. De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
beleidscontext; resultaten gesprekken; resultaten enquête; duiding van de resultaten.

4. Ontwikkelen van een handelingsperspectief. Op basis van de rapportage en een reflectie op 
handelingsperspectieven van andere gemeenten ontwikkelen we in samenspraak met de 
klankbordgroep een toekomstgericht handelingsperspectief.

5. Het onderzoek heeft een doorlooptijd van circa een halfjaar. Het zal rond de jaarwisseling 
2019 zijn afgerond. De gemeente bepaalt zelf wat ze doet met resultaten. Voor BZK 
worden deze geanonimiseerd meegenomen in een overkoepelende analyse.

Bijlagen
Plan van aanpak: "Bloemendaal op weg naar goed bestuur, voorstel voor ondersteunend 
onderzoek" (2019006367)

De werkgroep bestuurlijke vernieuwing


