
Innovatief samenwerken in het BEL-model

Over de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren

commissie innovatie openbaar bestuur



2

Innovatief samenwerken in het BEL-model Over de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren

Auteurs: 

Harry ter Braak (WagenaarHoes Organisatieadvies)

Guido von Grumbkow (WagenaarHoes Organisatieadvies)

Ontwerp:

GAZmedia

Fotografie:

Jan Vonk

In deze uitgave is de hoofdlijn van een groot aantal ambtelijke en bestuurlijke stukken opgenomen die in 2006 en 2007 

geschreven zijn door diverse medewerkers van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Zij hebben dan ook een 

onmisbare bijdrage geleverd aan deze uitgave.

Over deze uitgave

Deze uitgave is tot stand gekomen in samenwerking tussen InAxis, WagenaarHoes Organisatieadvies en natuurlijk de 

gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren.

InAxis heeft de ontwikkeling van het BEL-model als experiment financieel ondersteund en draagt door middel van deze 

uitgave bij aan een bredere bekendheid van het model. Een model dat in zijn inrichting en concrete uitwerking speciaal 

voor deze gemeenten en met deze gemeenten is ontwikkeld, waarbij gebruik gemaakt is van alle in de Nederlandse 

context voorhanden literatuur en praktijkervaring. WagenaarHoes Organisatieadvies heeft de BEL-gemeenten op 

verschillende manieren ondersteund bij het komen tot en het uitwerken van het model. Blaricum, Eemnes en Laren 

hanteren deze uitgave zowel voor intern gebruik (naslagwerk van gemaakte afspraken) als om aan anderen te laten zien 

hoe het proces is aangepakt en hoe het model werkt.

ISBN:

978-90-5414-148-8



Innovatief samenwerken in het BEL-model

Over de samenwerking tussen de gemeenten Blaricum, 
Eemnes en Laren

commissie innovatie openbaar bestuur



4



5

Inleiding

1 januari 2008 markeerde de start van een nieuw tijdperk voor de gemeenten Blaricum, 

Eemnes en Laren. Na anderhalf jaar van intensieve voorbereiding is op die datum gestart met 

het werken langs de lijnen van het BEL-model. De “BEL-combinatie” neemt per die datum 

de meeste taken over van de afzonderlijke gemeentelijke organisaties. Die blijven in zeer 

fors afgeslankte vorm wel bestaan, maar met een heel ander takenpakket dan nu. Het werk 

wordt voor iedereen anders, zowel in de BEL-combinatie als in de staven van de afzonderlijke 

gemeenten.

Door invoering van het model wordt de schaal van besturen volledig losgekoppeld van de 

schaal waarop de uitvoering plaatsvindt. In veel gemeenten is dat al in enige mate het geval, 

bijvoorbeeld waar er sprake is van een intergemeentelijke sociale dienst. In het hier gekozen 

model vindt een volledige loskoppeling plaats: besturing vindt plaats op de schaal van de 

gemeente en uitvoering vindt plaats op de schaal van de drie gemeenten bij elkaar opgeteld.

Het werken volgens dit model is nieuw en innovatief. In de basis is het heel eenvoudig uit 

te leggen. De BEL-combinatie voert vrijwel alle gemeentelijke taken uit in opdracht van drie 

gemeentebesturen, die hun volledige bevoegdheden behouden. Dat het eenvoudig uit te 

leggen is, betekent niet dat het eenvoudig is geweest om het uit te werken. Alle medewerkers 

en bestuurders van de BEL-gemeenten weten dat, want iedereen heeft met die uitwerking 

te maken gehad. Door de buitenwereld werd vaak de vergelijking getrokken met het recent 

ontwikkelde model ‘Ten Boer-Groningen’, maar hoewel er overeenkomsten zijn, zijn de 

verschillen talrijker. In het bijzonder het feit dat er in de BEL-gemeenten een compleet 

nieuwe organisatie (de BEL-combinatie) is opgezet, met bijbehorende besturing, processen, 

functies en structuren, maakte het veranderproces aanzienlijk complexer en de werking van 

het model anders. Het is niet altijd eenvoudig geweest en soms zelfs bijzonder ingewikkeld. 

Er zijn in de uitwerking allerlei keuzen gemaakt, bijvoorbeeld over de inrichting van de 

organisatie, de gewenste cultuur, de werkprocessen en de uitbesteding van taken. Bij die 

keuzen zijn uitgangspunten gehanteerd. Zaken die voor de afzonderlijke gemeenten van 

belang waren. Eén van die uitgangspunten was bijvoorbeeld dat de drie gemeenten zelf 

kunnen (blijven) bepalen wat de resultaten moeten zijn ten behoeve van hun burgers. Dat 

is een uitgangspunt dat voor heel veel besluiten over de inrichting van de organisatie is 

gehanteerd. 

Het gaat om uitgangspunten die soms bewust, soms onbewust zijn gehanteerd. Ze hebben 

geleid tot bepaalde keuzen over de besturing en de organisatie. 

In dit boekje komen om bovenstaande zaken duidelijke te maken, de volgende zaken aan 

de orde. Ten eerste wordt ingegaan op op de achtergrond van de BEL-samenwerking. 

Waarom is gekozen voor deze samenwerking? Dit komt in het eerste deel van het boekje 

aan de orde. In het tweede deel wordt ingegaan op de uitgangspunten die gehanteerd 

zijn bij de ontwikkeling van het model. Het derde deel gaat in op de gemaakte afspraken 

over de werking van het model. Hierboven zijn al enkele voorbeelden genoemd zoals de 

structuur van de BEL-combinatie en de werkprocessen. Hierbij wordt telkens de kern 
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aangegeven: Wat is afgesproken? Daarbij dient aangetekend te worden, dat veel zaken die zijn 

afgesproken voortdurend verder uitgewerkt en verfijnd worden. Daarmee is dit boekje een 

momentopname van de stand van zaken begin 2008; vlak na de start van de BEL-combinatie.

Het laatste en vierde deel van het boekje bevat een uitgebreide reflectie op het veranderproces 

en op het model. Hiervoor hebben interviews plaatsgevonden met de direct betrokken 

bestuurders en ambtenaren.
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Deel I

Achtergronden bij de keuze voor het BEL-model

   

  Vooraf

Blaricum, Eemnes en Laren zijn niet over een nacht ijs gegaan bij de keuze voor het BEL-

model. Er lagen verschillende overwegingen aan ten grondslag. De principiële keuze voor 

het BEL-model was daarmee zowel het eindpunt van een denkproces over de oplossing 

van een aantal problemen van de gemeenten, als het begin van een denkproces. Een nieuw 

denkproces, namelijk over de uitgangs-punten in het BEL-model en de inrichting van 

besturing en organisatie van het BEL-model. Dat was ook het begin van het denkproces over 

de inrichting van de benodigde verandering: de veranderaanpak.

In dit deel van dit boekje wordt ingegaan op het eerste denkproces: dat over de uitdagingen 

waar de gemeenten voor stonden en welke oplossing het beste bij die uitdagingen paste.

 1  Inleiding

Gemeenten krijgen de laatste jaren vanuit de rijksoverheid steeds meer complexe taken 

toegewezen. Ook wordt van gemeenten verwacht dat ze burgers actief betrekken bij het beleid 

om zo de veel beschreven afstand tussen burger en bestuur te verkleinen.

In toenemende mate wordt het lastig om deze zaken invulling te geven op de wettelijk 

voorgeschreven wijze, op het juiste kwaliteitsniveau en binnen de gestelde financiële 

kaders. Uit onderzoek blijkt dat veel gemeenten te maken hebben met een afnemende 

bestuurskracht: het lukt dan steeds minder om zaken op de hierboven beschreven wijze uit 

te voeren. Bij het denken over vergroting van bestuurskracht wordt vaak slechts naar twee 

mogelijkheden gekeken: herindeling of niet. Terwijl er ook andere mogelijkheden zijn de 

bestuurskracht te vergroten. Uiteraard heeft herindeling voordelen, maar zeker ook nadelen. 

Kleine gemeenten hebben als voordeel dat de afstand tussen burger en bestuur nog klein 

is. Dit is nu juist een belangrijk doel van vernieuwingen die de rijksoverheid nastreeft. Het 

is ook een van de sterke punten van de BEL-gemeenten. Daarom is men in BEL-verband op 

zoek gegaan naar een combinatie van de voordelen van schaalvergroting en het behouden van 

de kleine afstand tussen burger en bestuur.

 2  Opgaven van de gemeenten

Er is een directe relatie tussen de opgaven waar de gemeenten voor staan en de benodigde 

bestuurlijke en ambtelijke kwaliteiten. Een gebruikelijk onderscheid in dit kader is dat tussen 

zogenaamde ‘ontwikkelgemeenten’; gemeenten met grote opgaven, bijvoorbeeld op sociaal 

en/of ruimtelijk gebied, en zogenaamde ’beheergemeenten’; gemeenten die voornamelijk 

gericht zijn op het behoud van het bestaande (bijvoorbeeld groene) karakter van de gemeente. 
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Een ontwikkelgemeente heeft een sterker strategisch vermogen nodig om die opgaven het 

hoofd te bieden dan een beheergemeente. Een beheergemeente legt de nadruk eerder op de 

(kwaliteit van) de uitvoering van taken.

 2.1 Karakteristieken van het BEL-gebied

In 2001 en 2002 is uitgebreid onderzoek gedaan naar de gebiedskarakteristieken van en 

ontwikkelingen in het gebied Blaricum-Eemnes-Laren (strategisch gebiedsperspectief BEL). 

Uit deze studie komt een beeld naar voren van een groen gebied met een grote diversiteit aan 

landschappen. Veel natuurgebieden zijn beschermd. De inwoners van de gemeenten maken 

intensief gebruik van voorzieningen in alle drie de gemeenten. Over de bevolkingsopbouw is 

het volgende te zeggen: 

• De bevolkingsopbouw in Blaricum wijkt af van het landelijke gemiddelde door een sterke 

ondervertegenwoordiging van de leeftijdsgroep van 20 tot 40 jaar. 

• In Laren is het aantal 65 plussers ongeveer tweemaal zo hoog als het landelijke gemiddelde. 

Dit wordt veroorzaakt door het grote aantal verzorgingstehuizen.

• In Eemnes zijn relatief veel jongeren en weinig ouderen. 

De gemeenten hebben elk hun eigen (culturele) identiteit, die onder meer tot uitdrukking 

komt in de verschillende activiteiten en ’tradities’ binnen de gemeenten. Eemnes 

heeft, overigens net als Blaricum en Laren vroeger, een van origine boerenbevolking 

en kenmerkt zich door een rijk verenigingsleven en een nog steeds sterke sociale 

samenhang. Koninginnedag is er een jaarlijks terugkerende grote manifestatie. Laren 

is meer een kunstdorp waar bijvoorbeeld de Singer Laren, het Geologisch museum, de 

St. Jansprocessie, Kunst op de Brink, de Atelierroute, de grote jaarlijkse kermis en de op 

landelijk niveau opererende hockeyclub, zeer betekenisvol zijn. Blaricum is een dorp met 

twee kernen: de historische dorpskern en de Bijvanck. Laren en Blaricum zijn aantrekkelijke 

vestigingsgemeenten voor ’nieuwe rijken’.

 2.2  Ontwikkelingen

In het strategisch gebiedsperspectief (SGP) voor Blaricum, Eemnes en Laren is de visie op de 

toekomst verwoord aan de hand van negen thema’s. 

 1. De gemeenten streven naar een evenwichtige bevolkingssamenstelling. Bij nieuwbouw en 

aanpassing van woningen wordt de gewenste bevolkingssamenstelling meegewogen. 

 2. Om de knelpunten op de woningmarkt zo goed mogelijk aan te kunnen pakken, was het de 

bedoeling om het BEL-gebied als één woningmarkt te zien, voor gezamenlijke afstemming 

van het volkshuisvestingsbeleid. De woningmarkt nu biedt weinig mogelijkheden voor 

jongeren, jonge gezinnen en minder vermogende ouderen, omdat woningen duur zijn en er 

weinig doorstroming plaatsvindt. Voor de gemeenten is het gevolg daarvan een verdergaande 

vergrijzing van de bevolking, waardoor de vraag naar welzijnsvoorzieningen wijzigt. Dit 

naast de demografische ontwikkelingen, die landelijk te constateren zijn: toenemende 

gezinsverdunning, ontgroening en vergrijzing.

 3. Waar het gaat om werken in de drie gemeenten, zou in de toekomst in het BEL-gebied sprake 

moeten zijn van één markt voor bedrijfshuisvesting. 

 4. De aanleg van een HOV-verbinding tussen Almere en Utrecht, Hilversum en Amersfoort 

is dringend nodig om het verkeer op de snelwegen te ontlasten dan wel het extra aanbod 

op te vangen dat ontstaat door nieuwbouw in Almere en in het BEL-gebied. Een halte 
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in het BEL-gebied lijkt om dezelfde reden noodzakelijk, en daarmee zouden de BEL-

gemeenten bovendien via een goede openbaarvervoerverbinding aangesloten worden op het 

spoorwegnet. Ook de capaciteit van zowel de A27 als de A1 moet uitgebreid worden, of er 

moeten andere oplossingen worden gevonden om de verkeersdruk op de snelwegen door het 

BEL-gebied te verminderen. 

 5. Met zowel de unieke natuurgebieden als de agrarische gronden dient uiterst zorgvuldig om 

te worden gegaan, omdat ze een belangrijk onderdeel zijn van het aantrekkelijke woon- en 

recreatiemilieu. Maar het is niet haalbaar om de hoeveelheid groene ruimte die er nu is in het 

BEL-gebied te handhaven. Om knelpunten op het gebied van wonen en werken op te lossen 

zal er nieuwbouw gepleegd moeten worden in gebieden die nu nog groen zijn. 

 6. Het BEL-gebied is recreatief aantrekkelijk, maar het is niet zo groot en vrij kwetsbaar. Delen 

van het gebied zijn – als onderdeel van de ecologische hoofdstructuur (EHS) - aangewezen 

als ecologische zone. De gemeenten willen de recreatie, die naar verwachting in het gebied 

vanzelf toch wel zal toenemen, daarom niet extra stimuleren. 

 7. Het BEL-gebied is rijk aan cultureel erfgoed. Dit is een ijzersterk onderdeel van het 

aantrekkelijke woonmilieu in het gebied. De gemeenten willen het cultureel erfgoed met 

kracht bewaken en waar mogelijk verbeteren. Het BEL-gebied is geen openluchtmuseum, en 

het zal dus gaan om 'behoud in ontwikkeling'. 

 8. Over het algemeen zijn er in het BEL-gebied geen specifieke streekgebonden knelpunten 

in de zorg. Wel is er een aantal zorgpunten waar het gaat om ouderenhuisvesting en het 

dreigende tekort aan huisartsen. 

 9. In het BEL-gebied en de omgeving ervan is een breed scala aan voorzieningen op het gebied 

van welzijn, onderwijs en sport aanwezig. De gemeenten willen stimuleren dat het BEL-

gebied ook in maatschappelijk opzicht nog meer als één gebied gaat werken dan het nu al 

doet. Er wordt immers al door verschillende organisaties op het gebied van welzijn, sport en 

onderwijs in het BEL-gebied samengewerkt.

 2.3  Ontwikkelingen bij de gemeenten

Een algemene ontwikkeling, dus niet uitsluitend voor de BEL-gemeenten, is dat gemeenten 

zich voor steeds complexere uitdagingen gesteld zien. Uitdagingen die adequaat ter hand 

moeten worden genomen om de kwaliteit van de dienstverlening en het voorzieningenniveau 

op peil te houden. Een voorbeeld is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Niet alleen 

kleine, maar ook grote gemeenten moeten veel in huis hebben of halen om de invoering 

en de uitvoering hiervan goed te laten verlopen. Een ander voorbeeld is het bijhouden van 

de ontwikkelingen op ICT-gebied en het zonodig aanpassen hierop van de organisatie. Het 

gaat dan zowel om ICT-voorzieningen richting burgers (bijvoorbeeld het digitaal aanvragen 

van een vergunning of instrumenten voor interactieve beleidsvorming) als om ICT-

ontwikkelingen die van belang zijn voor de interne organisatie (bijvoorbeeld integratie van 

systemen om de kwaliteit van de informatie te verbeteren).

Het wordt voor kleinere gemeenten steeds moeilijker de bestuurskracht te genereren om 

ontwikkelingen als de bovenstaande niet alleen te volgen, maar om er ook echt op een goede 

manier mee aan de slag te gaan. Naast deze algemene uitdagingen voor gemeenten liggen in 

de BEL-gemeenten de volgende specifieke uitdagingen.

• Blaricum staat voor een traject van groei. Tot 2016 zal ruim een kwart aan de 

woningvoorraad worden toegevoegd alsmede een voor Blaricum nieuw gegeven: een 

bedrijvenlocatie van netto 18,5 ha. 

• Eemnes heeft de wens en de mogelijkheden om de komende jaren beheerst door te 
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groeien. Tot 2015 is op dit moment voorzien in ca. 450 woningen en enkele hectares 

bedrijventerrein.

Overigens hebben alle drie de gemeenten toch vooral het karakter van beheergemeenten: 

er zijn weinig ontwikkelopgaven of grote uitdagingen; de ruimte voor (ruimtelijke) 

ontwikkelingen is klein door het groene karakter. De uitdaging ligt voornamelijk in het op 

peil houden van het voorzieningenniveau (mede gezien de vergrijzing) en het behoud van het 

groene karakter, dat op verschillende manieren bedreigd wordt.

 3  Kwaliteiten van de gemeenten

In 2004 en 2005 zijn kwaliteitsonderzoeken uitgevoerd in Blaricum, Eemnes en Laren. 

Hieruit komt een aantal sterke en zwakke punten naar voren met betrekking tot de 

bestuurskracht van de afzonderlijke gemeenten. Aan het onderzoek is een verbeterstrategie 

gekoppeld: de strategie die, passend bij de uitkomsten van het onderzoek en de context van 

de gemeente, gevolgd zou moeten worden om de kwaliteit te verbeteren. 

 3.1  Toetsingscriteria voor de kwaliteit

In de bovengenoemde kwaliteitsonderzoeken is een kader gehanteerd om de feitelijk door 

de gemeenten geleverde kwaliteit te beoordelen. Ze worden ‘bestuurskundige kernwaarden’ 

genoemd in het onderzoek. Het gaat om operationele kwaliteit, beleidsmatige en bestuurlijke 

kwaliteit en weerbaarheid: constitutionele kwaliteit. Deze zijn hieronder kort uitgewerkt; een 

nadere uitwerking is te vinden in de Notitie kwaliteitszorgsysteem BEL-gemeenten. Click hier 

voor deze notitie (bijlage 1).

  Operationele kwaliteit

Hierin staan thema’s als doelgerichtheid, doelmatigheid en vraaggerichtheid centraal. De 

gemeente dient efficiënt en effectief te zijn in het streven naar concrete doelen. Daarbij horen 

begrippen bij als bedrijfsmatig werken, contractmanagement en kwaliteitshandvesten. 

  Beleidsmatige en bestuurlijke kwaliteit

In deze vorm van kwaliteit draait het om het op open en zorgvuldige wijze invulling geven 

aan zaken als democratische besluitvorming en beleidsvorming, en om de bereidheid en 

het vermogen daar verantwoording over af te leggen. Doet de overheid niet alleen de dingen 

goed, maar doet zij in de ogen van de relevante stakeholders ook de goede dingen? Vervult de 

overheid haar rollen op een oprechte, behoorlijke, verantwoorde en legitieme wijze?

  Weerbaarheid: constitutionele kwaliteit

Het derde type kwaliteit wordt aangeduid met weerbaarheid. De gemeente moet voldoende 

weerbaar zijn om ingrijpende of plotselinge veranderingen het hoofd te kunnen bieden. 

Dat kan niet direct vertaald worden in omvang. Het gaat meer om stabiliteit. Het 

maatschappelijke draagvlak en het vertrouwen van burgers en bedrijven in het bestuur 

vormen het sociale kapitaal van een gemeente. In onzekere tijden vertaalt dat zich in loyaliteit 

die ruimte verschaft om ook gezaghebbend ‘nee’ te kunnen zeggen.
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 3.2  Verbeterstrategieën

De onderzoeken gaven niet alleen een analyse van de huidige situatie, maar ook een doorkijk 

naar de toekomst. Welke mogelijkheden hebben de gemeenten om hun bestuurskracht te 

versterken? 

Er zijn vier mogelijke strategieën1: 

	 1.	 Consolideren	

  Het ‘kunnen’ en het ‘willen’ van de gemeente zijn in balans. Wat is nodig om in de toekomst 

deze kwaliteit te behouden?

 2.	 Investeren	

  Het ‘kunnen’ en het ‘willen’ van de gemeente zijn niet in balans. Of de lokale ambities 

moeten worden bijgesteld of er moet worden geïnvesteerd in de gemeentelijke roluitoefening.

	 3.	 Samenwerken	

  Het ‘kunnen’ en het ‘willen’ van de gemeente zijn niet in balans. Het is efficiënter om 

samen-werking met andere gemeenten of de provincie te zoeken dan om lokale investeringen 

te plegen om de balans in evenwicht te brengen.

 4.	 Fuseren	

  Het ‘kunnen’ en het ‘willen’ van de gemeente zijn niet in balans. De disbalans manifesteert 

zich op een groot deel van het gemeentelijk functioneren en/of lokale investeringen 

en samenwerking bieden geen duurzame oplossingen. De fusiestrategie is ‘ultimum 

remedium’.

 3.3  Uitkomsten 

Hieronder zijn de belangrijkste uitkomsten van de kwaliteitsonderzoeken per gemeente 

opgenomen.

 3.3.1  Blaricum

Er is een opvallend laag vertrouwen in het gemeentebestuur. Dit wordt met name veroorzaakt 

door het functioneren van de raad, die weinig zakelijk opereert. De afstand tussen burger 

en bestuur is kort, soms zelfs te kort. De operationele dienstverlening is op orde, het 

voorzieningenniveau is wisselend.

Het ontbreken van een langetermijnvisie is zowel ambtelijk als bestuurlijk complex. Van 

belang is te komen tot een andere verhouding tussen bestuur en ambtelijke organisatie. De 

belangrijkste opgave voor de gemeente Blaricum is de uitbreidingslocatie Blaricumse Meent.

Als verbeterstrategie wordt voor Blaricum een intensieve, niet vrijblijvende vorm van 

samenwerking geadviseerd. Indien dit niet haalbaar is, dan ligt fusie voor de hand.

 3.3.2  Eemnes

Het bestuur is toegankelijk, de informatievoorziening is goed, het gemeentebestuur heeft 

een redelijk zicht op de noden en behoeften van de inwoners. Wel is de gemeente te typeren 

als reactief. Dit is een aandachtspunt. De dienstverlening en het voorzieningenniveau zijn op 

orde. Voor Eemnes geldt als meest in het oog springende opgave het nieuwe dorpshart.

1 Zie hoofdstuk Verbeterstrategieën in de rapportages van de kwaliteitsmetingen. Dit zijn metingen die door de 
drie gemeenten zelf zijn geproduceerd en eind 2005 in de respectieve raden zijn besproken.
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Als verbeterstrategieën worden voor Eemnes investeren in de eigen organisatie of 

samenwerking geadviseerd.

 3.3.3  Uitkomsten in laren

Laren is een echte beheergemeente. De kwaliteit van de democratische besluitvorming is in 

orde, het bestuur is toegankelijk, de informatievoorziening is goed, het gemeentebestuur 

heeft een goed zicht op de noden en behoeften van de inwoners. De dienstverlening en de 

voorzieningen zijn van een hoog niveau. Laren heeft als belangrijkste opgave het verkeer in 

het dorp in goede banen leiden. Er is een langetermijnvisie aanwezig.

Als verbeterstrategie wordt voor Laren een intensieve, niet vrijblijvende vorm van 

samenwerking geadviseerd.

 3.3.4 Conclusie

Al met al is het advies voor de drie gemeenten afzonderlijk, maar daarmee ook samen: 

samenwerking of investeren in de eigen organisaties. Dat is leidend bij de vervolgaanpak. Een 

samenwerking ook waarbij de afstand tussen burger, bestuur en ambtenaar bewaakt moet 

worden.

 4 Intensief ambtelijk samenwerken als logisch vervolg

Over de opgaven van de gemeenten werd geconcludeerd dat er maar in beperkte mate 

sprake was van bovenlokale opgaven. Ook was er maar in beperkte mate sprake van 

ontwikkelopgaven. Kijkend naar de kwaliteiten van de drie gemeenten, dan sprong de geringe 

afstand tussen burger en bestuur met een eigen identiteit er duidelijk uit.

Gekoppeld aan de geadviseerde verbeterstrategieën in de kwaliteitsonderzoeken was intensief 

ambtelijk samenwerken een logisch vervolg. Hierbij waren verschillende varianten denkbaar 

en moest vooral niet over het hoofd worden gezien dat de drie gemeenten al op verschillende 

vlakken samenwerkten. Deze samenwerking was echter altijd ad hoc tot stand gekomen. 

In januari 2006 hadden de raden van de drie gemeenten besloten over te gaan tot 

verregaande integratie van de drie organisaties op zes taakvelden . Deze zouden 

worden ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling. Dit alles zou uiterlijk in 

2010 operationeel moeten zijn. Er werd tevens besloten een externe projectleider aan 

te trekken om dit proces te begeleiden. Dit werd Harry ter Braak van WagenaarHoes 

Organisatieadvies. Mede op zijn advies vond een heroriëntatie plaats op de beslissing om 

“slechts” zes taakvelden2 onder te brengen in de Gemeenschappelijke Regeling. Als je 

echt maximale efficiëntie wilt realiseren, als je echt kwetsbaarheden wilt wegwerken en als 

je echt je bestuurskracht wilt versterken, waarom maak je dan geen radicalere keuze voor 

samenwerking op alle taakvelden? Er werden vier varianten ontwikkeld die in januari 2007 

ter besluitvorming aan de gemeenteraden van de BEL-gemeenten zijn voorgelegd:

 A.  Zes taken over naar de gemeenschappelijke regeling (GR);

 B. Alle taken over naar de GR;

2 Dit besluit ligt vast in een intentieovereenkomst. De intentieovereenkomst is hier opgenomen (bijlage 2).
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 C. Zes taken over naar GR en op de overige taken intensieve samenwerking; of

 D. Status quo: het handhaven van de huidige situatie van operationele samenwerking op allerlei 

terreinen. 

Voor deze varianten gold dat de te hanteren uitgangspunten waren: 

• Behoud van identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur van de gemeenten 

(beleidsmatige verschillen moeten mogelijk blijven);

• Versterken bestuurskracht van de eigen organisaties (voldoende kritische massa/kwaliteit 

van de bestuursondersteuning); 

• Waarborgen klantgerichte organisatie; 

• Waarborgen van de kwaliteit van de organisatie; 

• Realisering van maximale efficiëntie in de bedrijfsvoering; 

• Zorg voor het personeel.

In januari 2007 hebben de raden van de BEL-gemeenten gekozen voor variant B omdat deze 

het meest tegemoet kwam aan de bovenstaande uitgangspunten. Een verregaande bundeling 

van taken dus.

Bij andere vormen van intergemeentelijke samenwerking gaat de bundeling van taken 

vaak niet verder dan deelgebieden. We zien dan bijvoorbeeld gemeenschappelijke 

uitvoeringsorganisaties ontstaan op het gebied van milieu (Milieudienst) of op het gebied 

van sociale zaken (Intergemeentelijke Sociale Dienst). Het unieke van het BEL-model is het 

samenvoegen van zowel de uitvoerende taken als de ontwikkeltaken van de drie gemeenten 

in één organisatie.

Juist bij een bundeling op deelgebieden zien we vaak onduidelijkheid ontstaan over de 

democratische legitimatie. Veel gemeentebestuurders plaatsen ernstige vraagtekens 

bij het democratisch gehalte van taken die in WGR-regelingen zijn ondergebracht3. De 

gemeenteraad kan immers niet direct controle uitoefenen en vaak raken onderwerpen die in 

WGR-verband zijn geregeld enigszins ondergesneeuwd in de politieke besluitvorming én in 

de ambtelijke organisatie. 

Doordat in het BEL-model verreweg de meeste taken binnen één organisatie worden 

uitgevoerd zijn de aansturing en de democratische legitimatie helder: de drie colleges 

leggen ieder in hun gemeente verantwoording af aan de raad over het gevoerde beleid en de 

uitvoering. 

 5 Vergelijking met herindeling

De keuze voor de intensieve vorm van ambtelijke samenwerking in het BEL-model heeft ook 

wel de vraag opgeroepen waarom niet gekozen is voor een herindeling. Herindeling heeft 

immers als het gaat om efficiency- en kwaliteitsverbetering vergelijkbare voordelen, maar 

heeft als extra voordeel dat het aantal besturen afneemt en dat daarmee de bestuurskosten 

afnemen. Daar staat tegenover dat in heringedeelde gemeenten vaak ’noodverbanden’ 

moeten worden aangelegd om de afstand tussen burger en bestuur te overbruggen (denk 

daarbij bijvoorbeeld aan dorps- of wijk- en deelraden). Deze organen hebben vaak geen of 

3 Zie Trendstudie-Samenwerking decentrale overheden, Partners+Pröpper, 2005.
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een twijfelachtige democratische legitimatie. Of dit dus echt een voordeel is van herindeling 

boven het BEL-model, is nog maar de vraag.

Naast efficiencyoverwegingen spelen bij herindeling vaak bovenlokale vraagstukken een 

belangrijke rol. Er spelen dan in de regio veel vraagstukken die een regionale visie en 

besluitvorming vragen. Dit is complex indien er veel betrokken gemeentebesturen (met 

strijdige belangen) zijn. Die complexiteit wordt gereduceerd door een herindeling. Al 

eerder werd duidelijk dat dit type vraagstukken in de BEL-gemeenten maar in zeer beperkte 

mate aanwezig is. Bovendien was de verwachting dat de voorwaarden om elkaar te vinden 

bij eventuele nieuw opdoemende grote vraagstukken met één gemeenschappelijke BEL-

combinatie, beter zijn dan de huidige. 

Het grote voordeel van het BEL-model ten opzichte van herindeling is dus het behoud van de 

geringe afstand tussen burger en bestuur en het behoud van de eigen identiteit, terwijl een 

groot deel van de efficiency- en kwaliteitsvoordelen die gepaard gaan met een herindeling 

ook in het BEL-model gerealiseerd worden. Nadelen die zich bij veel herindelingen hebben 

voorgedaan, zoals compensatiegedrag, zullen niet optreden. 

 6 Inschatting kosten

Er is een analyse gemaakt van de te verwachten kosten van het verandertraject van de 

samenwerking in BEL-verband. Omdat er geen precedent is, is deze analyse mede gebaseerd 

op een vergelijking met de kosten van een herindeling. 

De kosten voor het verandertraject zijn bij samenwerking lager, aangezien er geen 

samenvoeging van besturen plaatsvindt met de kosten die daarmee gemoeid zijn. Daar 

staat tegenover dat er bij samenwerking geen compensatie vanuit het Rijk komt voor de te 

maken veranderkosten, in dit geval de kosten voor de samenvoeging van de organisaties 

en de eventuele frictiekosten die daarbij ontstaan. Die moeten bij samenwerking door de 

gemeenten zelf worden gedragen. Het gaat naar schatting om een bedrag tussen de vier en 

zeven miljoen euro.

Click hier voor deze notitie (bijlage 3).
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Deel II

Uitgangspunten bij de inrichting van het model

 1 Inleiding

De keuze voor het BEL-model was gemaakt. Zoals al in de inleiding vermeld, is het in de 

basis een eenvoudig model. De uitwerking kon beginnen. Daarbij kon niet gekeken worden 

naar succesvolle voorbeelden uit het verleden. Die waren er namelijk niet, het betrof (en 

betreft) een uniek samenwerkingsmodel. Er moest dus veel uitgedacht en ontwikkeld 

worden. In hoog tempo zijn notities geproduceerd, becommentarieerd en aangepast. Hierbij 

zijn vanuit de stuurgroep4 en de projectgroep5 bepaalde uitgangspunten gehanteerd die als 

richtsnoer gebruikt werden om opdrachten te formuleren en (deel)producten te beoordelen.

 2 Uitgangspunten

Er is door de raden een aantal uitgangspunten gehanteerd bij de keuze voor deze variant van 

samenwerking (zie ook deel 1, paragraaf 4). Die moesten ook in de verdere uitwerking een 

plek krijgen. Het gaat om de volgende uitgangspunten: 

 1. Behoud van de identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur van de gemeenten;

 2. Versterken bestuurskracht van de eigen organisaties (voldoende kritische massa/kwaliteit van 

de bestuursondersteuning); 

 3. Waarborgen klantgerichte organisatie; 

 4. Waarborgen van de kwaliteit van de organisatie; 

 5. Realisering van maximale efficiëntie in de bedrijfsvoering; 

 6. Zorg voor het personeel.

Deze uitgangspunten zijn hieronder nader uitgewerkt.

 2.1 Behoud van de identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur

Dit wordt niet toevallig als het eerste uitgangspunt genoemd, het is het belangrijkste. Het is 

dit uitgangspunt dat de legitimatie vormt om niet over te gaan tot een herindeling. Indien 

de drie gemeenten geen invulling kunnen geven aan hun eigen identiteit door middel van 

eigen beleidsmatige keuzen, is er immers geen verschil met een herindeling. De keuze voor 

het BEL-model is ingegeven door de wens van de drie gemeenten de geringe afstand tussen 

burger en bestuur te handhaven én invulling te kunnen geven aan de specifieke wensen van 

burgers in hun gemeenten (identiteit), door middel van het maken van eigen beleidsmatige 

keuzen.

Daarbij is identiteit een sleutelbegrip. Bij identiteit gaat het om de wijze waarop burgers hun 

 4 De stuurgroep bestond uit de drie burgemeesters, de drie secretarissen en Harry ter Braak als extern adviseur.
 5 De projectgroep bestond uit één afgevaardigde uit elke gemeente, de projectsecretaris en Harry ter Braak als 

projectleider.
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sociale en fysieke omgeving beleven. Dit omvat zowel om gemakkelijk aanwijsbare zaken, 

bijvoorbeeld een groen dorp, als emotie, bijvoorbeeld: veiligheid en voorzieningenniveau. 

Identiteit staat los van de organisatorische en bestuurlijke structuur van de gemeente. Voor 

de inwoners van de dorpen is van essentieel belang dat die identiteit bewaard blijft en vanuit 

de gemeente ondersteund wordt. Het is de taak van het gemeentebestuur aan te voelen 

wat er in de dorpen leeft en dit in de raad te bespreken. Keuzen van het gemeentebestuur 

kunnen vervolgens de identiteit versterken. Dit kan verder bijvoorbeeld tot uiting komen in 

het volkshuisvestingsbeleid, of de ruimtelijke ontwikkeling en inrichting van de gemeente. 

Maar ook door het geven van subsidies aan bepaalde verenigingen, die horen bij de identiteit 

van een dorp, of manifestaties die de gemeenschapszin versterken. Het bestuur zal op die 

manier de identiteit willen laten doorklinken. Het sturen op identiteit, maar ook op zaken 

als kwaliteit en prijs is bij uitstek een regietaak die blijft liggen bij de drie afzonderlijke 

gemeenten. Zij dienen de ambtelijke kwaliteit in huis te hebben om hierop te kunnen sturen. 

Dit is essentieel voor het slagen van het BEL-model en is uitgangspunt bij het inrichten van 

de ambtelijke staven van de drie afzonderlijke gemeenten.

Bij besturen hoort beleidsmatige keuzen maken, maar ook verantwoording afleggen. 

Dat kan alleen als de verantwoordelijkheid voor zowel de keuzen als de uitvoering ligt 

bij democratisch gelegitimeerde bestuurders, in dit geval de raden en de wethouders. In 

samenwerkingverbanden wordt vaak gekozen voor constructies waardoor men in de raad en/

of in college het gevoel heeft dat men er niet meer echt over gaat. In het BEL-model mag de 

uitvoering dan wel op afstand zijn geplaatst, dit geldt niet voor de verantwoordelijkheid.

Het college moet zich verantwoordelijk voelen en die verantwoordelijkheid ook echt waar 

kunnen maken door de manier waarop de besturing is ingericht. Ook de raad moet voldoende 

sturingsmechanismen en -instrumenten hebben om zijn kaderstellende en controlerende rol 

adequaat in te kunnen vullen. In die zin verandert de positie van raad en college ten opz ten 

opzichte van de ambtelijke organisatie niet.

 2.2 Versterken van de bestuurskracht van de eigen organisaties

De BEL-samenwerking moet naast een krachtige werkorganisatie (later genoemd: BEL-

combinatie) ook krachtige eigen organisaties opleveren. De drie eigen organisaties 

(bestuursstaven) van de gemeenten zijn weliswaar klein, maar hebben een aantal belangrijke 

functies die noodzakelijk zijn om écht invulling te kunnen geven aan het eerste uitgangspunt: 

behoud van de identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur. De doelstelling was 

tweeledig: 1) de operationele bestuurskracht versterken door de bundeling van de uitvoering 

en 2) de strategische bestuurskracht versterken doordat de advieskwaliteit aan het bestuur 

zou toenemen.

 2.3 Waarborgen klantgerichte organisatie

De dienstverlening in de drie gemeenten kenmerkt zich in de ‘oude’ situatie door een hoge 

klantgerichtheid, korte lijnen naar de burger en veel kennis over de situatie van de burger. 

Deze klantgerichtheid moet in de nieuwe situatie vastgehouden en waar nodig verbeterd 

worden. De ambitie is dat de burger geen negatieve effecten ondervindt van de invoering 

van het BEL-model: de afstand tot de dienstverlening blijft gelijk en de kwaliteit van de 

dienstverlening blijft gelijk of verbetert.
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 2.4 Waarborgen van de kwaliteit van de organisatie

De te maken keuzen bij de inrichting van de organisatie mogen niet ten koste gaan van de 

huidige kwaliteit en moeten waar mogelijk bijdragen aan het verbeteren van de kwaliteit. 

Als motivatie voor intergemeentelijke samenwerking wordt vaak genoemd het verhogen 

van kwaliteit en het verbeteren van de efficiency. Bij de ontwikkeling van het BEL-model 

is hier de volgende visie op ontwikkeld. De verbetering van de efficiency is in dit model 

geen doel op zich, maar wordt ingezet voor het verhogen van de kwaliteit. Anders gezegd: 

de efficiencywinst moet bereikt worden, niet met het oogmerk een financieel voordeel voor 

de drie gemeenten in te boeken, maar om de kwaliteit te verhogen. Kwaliteitsverbetering 

betekent in dit traject onder meer:

•	 Verminderen	van	kwetsbaarheden	

 Een probleem in de drie afzonderlijke gemeenten was de kwetsbaarheid op diverse functies 

(eenmansposten). Die kwetsbaarheden moeten met het BEL-model worden weggenomen 

c.q. niet blijven voortbestaan. 

•	 Kiezen	voor	toekomstvaste	oplossingen	(geen	noodverbanden)	

 Er is naar gestreefd om de gehele organisatie in één keer goed neer te zetten en niet 

om praktische redenen (bijvoorbeeld overtollige medewerkers of lopende, andere 

samenwerkingsverbanden) te kiezen voor noodverbanden.

•	 Kiezen	voor	‘state-of-the-art’	in	de	organisatie	

 Kwaliteit betekent ook een organisatie ontwikkelen die van deze tijd is, waarin moderne 

organisatieprincipes en ondersteuning een plaats krijgen, bijvoorbeeld op het gebied van 

informatisering en dienstverlening.

 2.5 Realiseren van maximale efficiency in de bedrijfsvoering

Bij het voorgaande uitgangspunt is gesteld dat behoud en verbetering van kwaliteit voorop 

staan, binnen bepaalde budgettaire kaders uiteraard. De efficiencywinst wordt ingezet om 

de kwaliteit te behouden en te verbeteren. Dit betekent wel dat waar mogelijk maximale 

efficiency gerealiseerd moet worden. Daarvoor is het belangrijk dat gekozen wordt voor 

eenduidigheid in beleid en uitvoering. Dit lijkt in tegenstelling met het behoud van identiteit, 

maar het zorgt juist voor scherpte op de zaken die de individuele gemeenten echt belangrijk 

vinden: daarvoor zijn uiteraard afwijkingen en eigen keuzen mogelijk.

 2.6 Zorg voor het personeel

Het veranderproces moet zodanig zijn ingericht, dat rekening wordt gehouden met belangen, 

wensen en inbreng van medewerkers gedurende het proces. Tevens moet geborgd worden 

dat zo veel mogelijk medewerkers na de verandering op een plaats terechtkomen die voldoet 

aan hun wensen, verwachtingen en mogelijkheden.

 2.7 Betalen op basis van gewenste kwaliteit en kwantiteit

Bovenstaande uitgangspunten zijn voorafgaande aan de ontwikkeling van het BEL-model 

vastgesteld. Tijdens de uitwerking is de vraag opgekomen op welke manier de kosten 

van de BEL-combinatie verdeeld zouden worden over de drie gemeenten. Daarvoor is het 

uitgangspunt ’betalen op basis van gewenste kwaliteit en kwantiteit’ toegevoegd. Dit betekent 
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dat de door de individuele gemeenten gewenste kwaliteit en kwantiteit van het product 

bepalend zijn voor de door die gemeente te betalen prijs.

 3 Wat niet in de BEL-combinatie?

Bij de ontwikkeling van het BEL-model speelde de discussie welke taken wel en niet door de 

BEL-combinatie zouden worden gaan uitgevoerd. Over een aantal taken is nader gesproken. 

Over de omgang hiermee zijn in april 2007 door de drie raden voorlopige besluiten 

genomen. De notitie Voorlopige besluiten inzake taken is hier te lezen (bijlage 4). Deze 

besluiten waren nodig om verder te kunnen werken aan de organisatiestructuur. Dit betekent 

niet dat het definitieve keuzen geweest zijn. Een samenvatting van de voorlopige besluiten:

	 1.	 Milieu	

  Voorlopige keuze: op milieugebied kiezen voor samenwerking elders.

 2.	 Loket	Bouwen	en	Wonen	

  De frontoffice voor Eemnes en Laren onderbrengen bij de BEL-combinatie en voor Blaricum 

een eerste opvang (en burgerzaken producten) in Blaricum zelf organiseren. 

 3.	 Economische	zaken	

  In de BEL-combinatie ruimte creëren voor een ondernemersloket en bezien wat de omvang 

moet zijn.

 4.	 Projectenbureau	

  Nader bepaald dient te worden of en in welke mate in de nieuwe organisatie een 

projecten(bureau)organisatie wordt opgenomen. Inmiddels is besloten geen projectenbureau 

in de BEL-combinatie op te nemen. Het project Blaricummer Meent maakt onderdeel uit van 

de structuur van de gemeente Blaricum en niet van de BEL-combinatie.

 5.	 Communicatie	

  Opnemen van een communicatiefunctie in de BEL-combinatie, waarbij goede afspraken 

worden gemaakt op het gebied van persvoorlichting, om de identiteitsbepalende taken goed te 

kunnen ondersteunen.

	 6.	 Sociale	zaken	

  Taken op het gebied van sociale zaken waren door Blaricum en Eemnes al aan de inter-

gemeentelijke sociale dienst in Huizen uitbesteed. Laren voerde deze taken zelfstandig 

uit. Besloten is de taken op het gebied van sociale zaken niet in de BEL-combinatie onder 

te brengen, maar bij de intergemeentelijke sociale dienst in Huizen, omdat men de schaal 

van de BEL-gemeenten te klein achtte om zelfstandig een sociale dienst op te zetten en de 

kwaliteit voldoende te kunnen garanderen. 

 7.	 Openbare	orde	en	veiligheid	

  Op het gebied van openbare orde en veiligheid een gesprek aangaan over regio-indeling.

	 8.	 Griffie	

  Besloten is de taken van de griffie vooralsnog niet in de BEL-combinatie onder te brengen. 
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Deel III

Inrichting van besturing en organisatie

 1 Inleiding

In de ontwikkeling van het BEL-model zijn de uitgangspunten die beschreven zijn in deel II 

gehanteerd. Ze hebben op allerlei manieren een plek gekregen in besturing en organisatie. 

Maar wat zijn nu precies de gemaakte afspraken over het BEL-model? Die afspraken komen 

in dit deel aan de orde, zowel voor het geheel van de samenwerking, voor de bestuursstaven 

als voor de BEL-combinatie. Niet alleen de (hoofdlijnen van de) gemaakte afspraken zelf, 

maar ook de achterliggende motivatie komt aan de orde. Er wordt op diverse plaatsen 

verwezen naar achterliggende documenten, die als bijlagen zijn opgenomen.

 2 Overzicht besturing en organisatie BEL

Hieronder is een overzicht opgenomen van alle zaken die vanaf het najaar van 2006 tot aan 

de start van de BEL-combinatie zijn vastgesteld inzake het model. Vervolgens is de uitwerking 

in drie delen verdeeld:

• Deel A heeft betrekking op de werking van het BEL-model als geheel;

• Deel B heeft betrekking op de inrichting van de besturing en organisatie van de 

afzonderlijke gemeenten in het BEL-model;

• Deel C heeft betrekking op de inrichting van de BEL-combinatie.
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 A. Afspraken over de werking van het model

In dit hoofdstuk komen alle zaken aan de orde die betrekking hebben op de werking van het 

BEL-model als geheel. Het gaat om:

 1. Besturingsfilosofie

 2. Gemeenschappelijke Regeling BEL

 3. Uitbestedingsfilosofie

 4. Mandatering

 5. Kostenverrekening, P&C

 6. Overlegvormen

 A.1. Besturingsfilosofie

De integrale tekst van de besturingsfilosofie is hier te lezen (bijlage 5). 

  Waarom van belang?

De besturingsfilosofie is het raamwerk van het gehele BEL-model. Alle andere 

gemaakte afspraken moeten in lijn zijn met de basisafspraken, die zijn vastgelegd in de 

besturingsfilosofie.

  Gehanteerde uitgangspunten

Het belangrijkste bij de besturingsfilosofie gehanteerde uitgangspunt is behoud van de 

identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur. Het model is immers zodanig ingericht 

dat de democratische legitimatie geheel in stand blijft en de drie gemeenten hun lokale 

beleidsvrijheid geheel behouden. De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van het 

college van B&W blijven volledig intact; alleen de schaal waarop de ambtelijke organisatie is 

georganiseerd verandert. 

  Beschrijving

De besturingsfilosofie beschrijft de manier waarop het model zal gaan werken en hoe de 

verantwoor-delijkheidsverdeling tussen de belangrijkste spelers eruit ziet.

  Karakteristieken BEL-combinatie

De belangrijkste karakteristieken van de BEL-combinatie luiden als volgt.

• De BEL-combinatie heeft een bescheiden extern profiel. Management en medewerkers 

staan weliswaar in direct contact met burgers en bedrijven en instellingen, maar doen dat 

altijd uit naam van een van de drie gemeenten. Als werkgever heeft de BEL-combinatie wel 

een duidelijk profiel met wervingskracht richting (potentiële) medewerkers.

• Aard, reikwijdte en inhoud van beschikkingen, vergunningen of subsidies kunnen per 

gemeente (blijven) verschillen, al naar gelang de beleidskaders en regelingen die elke 

gemeenteraad heeft vastgesteld. Het management van de BEL-combinatie heeft met andere 

woorden drie opdrachtgevers: de gemeentebesturen van Blaricum, Eemnes en Laren. 
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  Belangrijke gesprekonderwerpen bij het opstellen van de besturingsfilosofie
Het uitgangspunt van behoud van de identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur 

speelde een belangrijke rol bij beslissingen over de inrichting van het BEL-bestuur (het 

bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling). Een eerste punt hierin was de afvaardiging 

vanuit de drie gemeenten in het BEL-bestuur. Het tweede punt was of er wel of niet 

voor een onafhankelijke voorzitter zou worden gekozen. Tot slot was de kwaliteit van 

de opdrachtgeving onlosmakelijk verbonden met het uitgangspunt van democratisch 

gelegitimeerd bestuur.

  Afvaardiging vanuit de drie gemeenten in het BEL-bestuur
Het BEL-bestuur wordt geacht verantwoordelijkheid te nemen voor de bedrijfsvoering van 

de BEL-combinatie. Deze keuze is gemaakt om het uitgangspunt van behoud van identiteit 

en democratisch gelegitimeerd bestuur overeind te houden. De gemeenteraden moeten echt 

volledig aan het stuur zitten. Bij dit uitgangspunt past geen beleidsmatige aansturing vanuit 

het BEL-bestuur. Voor de personele invulling is in principe gekozen voor de portefeuille-

houders Middelen van de drie colleges, dit past immers het meest bij het aansturen van de 

bedrijfsvoering. 

Een nadeel van de keuze voor collegeleden in het bestuur is dat de raden op afstand komen 

te staan van het optimaal functioneren van de BEL-combinatie als zodanig. Dit maakt een 

adequate rapportagestructuur van groot belang. Hierin is in de Gemeenschappelijke Regeling 

voorzien.

  Wel of geen onafhankelijke voorzitter
Er is over nagedacht of het BEL-bestuur onder voorzitterschap van een onafhankelijke 

voorzitter zou moeten komen te staan. Met name in het geval van problemen of conflicten 

zou dit voordelen bieden.

Daar is niet voor gekozen met als belangrijkste argument dat het een bestuur van en 

voor de drie gemeenten is. Een onafhankelijke voorzitter zou geen enkele democratische 

legitimatie hebben. Mochten er conflicten ontstaan tussen gemeenten dan wordt het 

daarmee wel interessant of de betreffende bestuursleden zich los kunnen maken van hun 

andere rol als portefeuillehouder in hun gemeenten. Om dit in goede banen te leiden, is een 

geschillenregeling in het leven geroepen. Als men er niet uitkomt, kan een mediator worden 

aangesteld. Wanneer er gekozen zou zijn voor een onafhankelijke voorzitter dan zou er in 

feite permanent een mediator zitting hebben in het bestuur. Het feit dat hier nu niet voor 

gekozen is, doet een beroep op de bestuursleden om er onderling uit te komen in geval van 

problemen.

  Kwaliteit van de opdrachtgeving
In het bovenstaande is veel aandacht besteed aan de democratische legitimatie. In dit kader 

is het ook van belang dat de BEL-combinatie niet een te sterke speler wordt ten opzichte 

van de drie gemeenten. Bij de verdere ontwikkeling is hier op twee manieren rekening mee 

gehouden. Ten eerste zijn er keuzen gemaakt die ervoor zorgen dat de BEL-combinatie er 

belang bij heeft zo efficiënt mogelijk te werken én belang heeft bij het leveren van kwaliteit. 

Ten tweede is er veel aandacht voor de kwaliteit van de opdrachtgeving vanuit de drie 

gemeentebesturen. In het licht van de kwaliteit van de opdrachtgeving was het van belang de 

besturing zodanig in te richten, dat de jaarcyclus van de GR een afgeleide zou worden van de 

begroting van de drie gemeenten en niet omgekeerd. Dat zou immers radicaal in tegenspraak 

zijn met het uitgangspunt dat de gemeentebesturen volledig aan zet zouden blijven.
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  Besturingswijze

Er zijn in de besturing van de BEL-combinatie drie categorieën spelers:

 1. De drie gemeentebesturen, in het bijzonder de colleges van B&W;

 2. Het Openbaar Lichaam BEL, in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling, 

vertegenwoordigd door het Bestuur;

 3. De directeur van de BEL-combinatie.

 

 Ad. 1 Gemeentebesturen

Als democratisch gelegitimeerd bestuur zijn de drie colleges van B&W primair gericht op 

het formuleren en doen realiseren van hun eigen politieke ambities en bestuurlijke opgaven. 

Hierover legt het college verantwoording af aan zijn eigen raad; de raad heeft het budgetrecht. 

Dit houdt in feite geen wijziging in ten opzichte van de ’oude’ situatie.

 Ad. 2  BEL-bestuur

De beleidsvrijheid en het budgetrecht van de afzonderlijke gemeenten blijft volledig intact, 

daarom heeft het BEL-bestuur een bescheiden bestuurlijke taak en opgave. Het bestuur 

voert geen eigen inhoudelijk beleid, maar is verantwoordelijk voor het ’in control’ zijn 

van de organisatie, zowel bestuurlijk, financieel als personeel. Het bestuur vervult wel de 

werkgeversfunctie.

 Ad. 3 Directeur BEL-combinatie

De directeur van de BEL-combinatie beschikt over een mandaat om zodanig leiding te 

kunnen geven aan de BEL-combinatie dat de taken, die hij in opdracht en in naam van de 

drie afzonderlijke gemeentebesturen moet uitvoeren, ook daadwerkelijk conform afspraken, 

specificaties en budgetten kunnen worden uitgevoerd.

In de besturingfilosofie worden de relaties tussen deze drie categorieën spelers vervolgens 

nader beschreven. Hierbij is met name de bestuurlijke relatie tussen gemeentebesturen en de 

(directeur van de) BEL-combinatie van belang. Deze maken in essentie twee typen afspraken 

met elkaar:

	 Type	1:	Bestuursopdrachten	

Dit type afspraak heeft primair betrekking op werkzaamheden die worden verricht in 

het kader van het ondersteunen van de drie afzonderlijke gemeentebesturen bij de 

beleidsvorming, planvorming en begroting. Binnen de BEL-combinatie is met andere 

woorden capaciteit beschikbaar om de door een gemeentebestuur geformuleerde opdrachten 

uit te voeren. 

	 Type	2:	Programmeringsafspraken	en	contracten	

Dit type afspraken heeft primair betrekking op werkzaamheden die worden verricht om het 

beleid van de drie gemeenten, dag in dag uit, uit te voeren. De programmabegrotingen van de 

drie gemeenten worden geconcretiseerd in activiteiten, producten en diensten. Daarbij wordt 

gespecificeerd hoeveel middelen hiervoor nodig zijn. 

Programmeringsafspraken zijn het instrument dat:

• De drie gemeentebesturen expliciet in de rol van opdrachtgever (en regievoerder) plaatst.

• De BEL-combinatie expliciet in de rol van opdrachtnemer plaatst.
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• Bevordert dat zowel de gemeentebesturen als opdrachtgever als de BEL-combinatie als 

opdrachtnemer zijn gericht op het behalen van resultaten en op een daarvoor efficiënte 

inzet van mensen en middelen.

• Kaderstellend is voor de mate waarin en de wijze waarop regie op de uitvoering van het 

beleid vorm gaat krijgen (in de zin van bijsturing, geven van aanwijzingen, stellen van 

prioriteiten e.d.). Naarmate de programmeringafspraken en contracten concreter en meer 

kwantitatief zijn (ook wel genoemd: SMART geformuleerd), is er minder reden voor 

dagelijks overleg en afstemming. 

• De weg vrij maakt voor het beschikbaar krijgen van bestuurlijke voortgangsinformatie. 

Deze voortgangsinformatie zal zoveel mogelijk in het kader van Planning and Controlcylus 

worden ingebed (geen separate informatiestromen).

 Bestuursopdracht en programmeringsafspraken en contracten worden vervat in 

dienstverlenings-overeenkomsten (DVO’s).

  Besturingscyclus

Bij het vormgeven van de besturingscyclus tussen de drie gemeentebesturen en de BEL-

combinatie is een aantal niveaus te onderscheiden:

• Gemeenteraad: bestuurlijk-strategisch niveau;

• College van B&W: strategisch-tactisch niveau;

• Gemeentesecretaris: tactisch-operationeel niveau;

• Management BEL-combinatie: operationeel niveau.

 

In onderstaande figuur is weergegeven hoe bovenstaande principes vorm krijgen in de 

besturingscyclus van de BEL-gemeenten en de BEL combinatie.
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 A. 2. Gemeenschappelijke regeling

De integrale tekst van de gemeenschappelijke regeling is hier te lezen (bijlage 6). 

  Waarom van belang?

De Gemeenschappelijke Regeling bevat het formele, juridische kader waarin de 

samenwerking tussen de BEL-gemeenten gestalte heeft gekregen. 

  Gehanteerde uitgangspunten

Gelijk aan de notitie besturingsfilosofie, waar de Gemeenschappelijke Regeling de formele, 

juridische vertaling van is. 

  Beschrijving

De Gemeenschappelijke Regeling is gebaseerd op een door de gemeenteraden vastgestelde 

en actueel te houden besturingsfilosofie. In die besturingsfilosofie is beschreven op welke 

wijze de gemeenten apart en samen hun taken tot uitvoering willen brengen en hoe ze daarin 

hun sturingsverantwoordelijkheid tot uitdrukking willen brengen (zie verder het hoofdstuk 

besturingsfilosofie). 

Voor de juridische vorm van de Gemeenschappelijke Regeling is gekozen voor die van 

een openbaar lichaam. Het voordeel daarvan is dat deze samenwerking als rechtspersoon 

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het opstellen van de gemeenschappelijke  
  regeling

In het kader van de Gemeenschappelijke Regeling is van belang dat al voor de uitwerking van 

het BEL-model zoals we dat nu kennen is gekozen voor een Gemeenschappelijke Regeling als 

rechtsvorm. Verder is gesproken over de mogelijke toetreding van andere gemeenten.

  Keuze voor gemeenschappelijke regeling
De keuze voor een Gemeenschappelijke Regeling als rechtsvorm voor de samenwerking is 

in de basis gemaakt op basis van een advies van CapGemini. In september 2005 hebben 

de raden van de BEL-gemeenten de notitie Voortgang en visievorming BEL-samenwerking 

vastgesteld waarin dit advies een plaats heeft gekregen. De motivatie om te kiezen voor 

een Gemeenschappelijke Regeling was dat er nu gekozen werd voor niet-vrijblijvende 

samenwerking. De waarschuwing werd gegeven dat de Gemeenschappelijke Regeling 

een niet te zwaar karakter moest krijgen, dat zou de eigen gemeentelijke beleidsruimte 

te zeer beperken. De te ontwikkelen Gemeenschappelijke Regeling zou rekening moeten 

houden met de gewenste flexibiliteit en beleidsvrijheid enerzijds en de nagestreefde niet-

vrijblijvendheid anderzijds. 

  Deelname van andere gemeenten
Bij het opstellen van de Gemeenschappelijke Regeling is gesproken over de vraag of andere 

gemeenten deel zouden kunnen nemen aan de Gemeenschappelijke Regeling. Er was 

belangstelling van de gemeente Huizen om op enkele samenwerkingsterreinen mee te doen. 

Besloten is dat op termijn toetreding van andere gemeenten mogelijk zou moeten zijn, maar 

niet direct, omdat dit het verandertraject te veel zou compliceren. 
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zelfstandig kan functioneren in het maatschappelijk en bestuurlijk verkeer. Op grond van 

deze rechtsvorm kan de Gemeenschappelijke Regeling onder andere zelf medewerkers in 

dienst nemen.

De Gemeenschappelijke Regeling wordt aangegaan door de colleges en de burgemeesters. 

Dat houdt dus in dat de gemeenteraden niet vertegenwoordigd zijn in de bestuursorganen 

van de regeling. Hiermee wordt beoogd de besturing van de BEL-combinatie puur zakelijk en 

flexibel te houden.

Beleidsinhoudelijke vraagstukken worden op de in de besturingsfilosofie beschreven wijze bij 

de Gemeenschappelijke Regeling ondergebracht. 

Voorzover de BEL-combinatie werk uitvoert ten behoeve van de gemeenten verzoekt de 

raad via haar griffier tot uitvoering van de werkzaamheden. De griffie(r) blijft onderdeel 

van de gemeentelijke organisaties zelf. Voorzover de werkzaamheden niet door de griffier 

zelf gedaan kunnen worden, kan deze via de gemeentesecretaris om uitvoering van de 

werkzaamheden vragen. Deze kunnen en zullen vervolgens zelf aan de BEL-combinatie 

(Gemeenschappelijke Regeling) vragen die werkzaamheden uit te voeren. De concrete 

uitvoering zal gebaseerd zijn op mandaatbesluiten en met ieder van de deelnemende 

gemeenten jaarlijks te sluiten opdrachtovereenkomsten (contracten). Op deze wijze wordt 

ook weer bereikt dat de uitvoering slagvaardig en efficiënt kan gebeuren. 

  Type werkzaamheden in de drie afzonderlijke gemeenten

De organisatie van de drie afzonderlijke gemeenten bestaat uit drie kleine eenheden die drie 

typen werkzaamheden uitvoeren:

 1. Werkzaamheden die, met het oog op de werking van het BEL-model of door wettelijke 

verplichtingen, niet door de BEL-combinatie kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om de 

volgende werkzaamheden/functies:

• Gemeentesecretaris

• Beleidsregie

• Financiën en control

 2. Werkzaamheden die weliswaar worden uitgevoerd door de BEL-combinatie, maar waarvan 

de uitvoering via detachering in de betreffende gemeente wordt gerealiseerd. Het gaat om de 

volgende werkzaamheden/functies:

• Bodefunctie

• Bestuurs- en managementsecretariaat 

 3. Werkzaamheden waar om nader te specificeren redenen voor gekozen is die bij de 

gemeenten te laten. 

• Griffie (zit niet in de gemeenschappelijke regeling)

• Brandweer (wordt geregionaliseerd)

 A. 3.  Uitbestedingsfilosofie

De notitie uitbestedingsfilosofie is hier te lezen (bijlage 7).
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  Waarom van belang?

In het gekozen model is het van belang dat duidelijk is welke taken wel en niet worden 

ondergebracht in de BEL-combinatie, nu en in de toekomst. De notitie bevat hier richtlijnen 

voor.

  Gehanteerde uitgangspunten

Een algemeen uitgangspunt dat gehanteerd is, is realiseren van maximale efficiency in de 

bedrijfsvoering. Hiertoe is het van belang dat zo veel mogelijk taken door de BEL-combinatie 

worden uitgevoerd. 

  Beschrijving

De belangrijkste kaders bij uitbesteding zijn:

• De gemeenten besluiten niet zelf en buiten de BEL-combinatie om over uitbesteding van 

taken buiten de BEL-combinatie.

• Er kan voor gekozen worden in uitzonderlijke situaties een taak uit te laten voeren buiten 

de BEL-combinatie. Dat kan alleen in overleg met de BEL-combinatie 

• De BEL-combinatie kan om meerdere redenen werk uitbesteden: er kan een 

efficiencyreden zijn, de tijdsdruk kan te groot zijn, maar het kan ook om redenen van 

kwaliteit zijn dat het in huis hebben van specialistische kennis te duur is, omdat deze maar 

incidenteel benodigd is. 

Overwegingen bij uitbesteding zijn: 

 1. Werkzaamheden te complex op de schaal van de BEL-combinatie.

 2. Zelf te weinig tijd door beperkte capaciteit.

 3. Specifieke vraagstelling/wens van bestuur – daar is sprake van in twee specifieke situaties:

a. De taak wordt door het bestuur identiteitsgebonden geacht;

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het opstellen van de 
  uitbestedingsfilosofie

De uitgangspunten van de gemeenten aangaande de uitbestedingsfilosofie verschilden 

wezenlijk van elkaar. Laren wil zo veel mogelijk zelf doen en niet afhankelijk zijn van 

anderen. Deze gemeente heeft ook de middelen om dat te doen. Blaricum hanteert als 

uitgangspunt dat de organisatie zo efficiënt mogelijk moet zijn. Dat leidt dus bij incidentele 

werkzaamheden voortdurend tot de vraag wat is het meest efficiënt, zelf doen of uitbesteden. 

Eemnes heeft als uitgangspunt dat het werk zo efficiënt mogelijk moet worden gedaan, maar 

hanteert daarbij bovendien als uitgangspunt dat het werk in de organisatie aantrekkelijk moet 

zijn voor de medewerkers. Dat leidt er in de praktijk toe dat beheersactiviteiten (mede uit 

oogpunt van het organiseren van continuïteit) nog al eens worden uitbesteed.

Het bovenstaande heeft ertoe geleid dat de huidige uitbestedingsfilosofie een compromis 

is. Nadat er ervaringen zijn opgedaan met de werking van het model, bijvoorbeeld na een of 

twee jaar, moet er nog eens kritisch gekeken worden naar de uitbestedingsfilosofie. 

Op termijn zou kunnen blijken dat de gemeenten nog iets krachtiger dan nu het geval is 

kiezen voor kwaliteit en kosten als onderscheidend criterium bij de vraag of wel of niet 

uitbesteed wordt.
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b. Wanneer het bestuur een tweede opinie wil horen of lezen.

 4. Coaching/ontwikkeling eigen personeel – een externe projectleider doet het werk samen met 

eigen medewerker die daarmee kennis en ervaring opdoet en zich daarmee verder ontwikkelt.

 5. Efficiency – het kan goedkoper zijn om werkzaamheden uit te besteden.

Een belangrijk criterium dat hier uitgelicht wordt is dat van de identiteitgebondenheid 

(3a). Daarmee behouden de gemeentebesturen hun eigen positie. Dat is de kern van 

het samenwerkingsmodel, anders hadden de gemeenten ook voor herindeling kunnen 

kiezen. Identiteitsgebonden leidt tot een taakuitoefening “anders” dan voor de andere 

twee gemeenten: het zijn de punten waarop de gemeenten van elkaar verschillen en 

waarop bijzondere afspraken nodig zijn. Bijzondere afspraken zorgen voor een afname 

van efficiency. Identiteitsgebondenheid op zich is onvoldoende reden om werk niet bij 

de BEL-combinatie te leggen. Er komt wel een punt waarop je beter kan besluiten de taak 

niet bij de BEL-combinatie neer te leggen. Toch wordt dat niet alleen bepaald door de 

identiteitsgebondenheid.

Pas als het gewicht (soms de optelsom) van bovengenoemde criteria daar aanleiding toe 

geeft kan het verstandiger zijn de taak niet bij de BEL-combinatie onder te brengen. Dan 

kan de gemeente het zelf gaan (blijven) doen of (via de BEL-combinatie) elders uitbesteden. 

Het is voor de samenwerking belangrijk zo weinig buiten de BEL-combinatie te plaatsen. 

Als er minder taken worden neergelegd bij de BEL-combinatie, vergroot dit immers de 

kwetsbaarheid. 

  Toetsingskader 

In de notitie uitbestedingsfilosofie is een toetsingskader opgenomen om te komen tot een 

beslissing of een taak wel of niet door een van de gemeenten kan/mag worden uitbesteed 

aan een ander dan de BEL-combinatie. Het toetsingskader zal moeten worden gehanteerd 

alvorens te kunnen besluiten of tot uitbesteding kan worden overgegaan waarbij in bepaalde 

situaties een plek aan de Ondernemingsraden is gegeven.

 A.4. Mandatering

De integrale tekst van de mandaatregeling BEL is hier te lezen (bijlage 8). 

  Waarom van belang?

De mandateringsregelingen vormen een noodzakelijk kader voor het functioneren van de 

directeur van de BEL-combinatie en van de BEL-combinatie zelf.

  Gehanteerde uitgangspunten

Uitgangspunten die gehanteerd zijn, zijn behoud van de identiteit en democratisch 

gelegitimeerd bestuur, waarborgen van een klantgerichte organisatie en het realiseren van 

maximale efficiency in de bedrijfsvoering. Voor wat betreft het eerste betekent dit in het kader 

van de mandatering, dat een gemeente individueel bepaalt wat wel en niet gemandateerd 

wordt. De organisatie kan sneller en daarmee klantgerichter werken indien maximaal 

gemandateerd wordt. Dit komt ook de efficiency ten goede.



36

  Beschrijving

Deze is op deze plaats niet opgenomen. De tekst is hier te lezen (bijlage 8).

 A.5.  Kostenverrekening, P&C

Over het verrekenmodel zijn verschillende documenten geschreven. 

• De integrale tekst van de “notitie kostenverrekening” van oktober 2006 is hier te lezen 

(bijlage 9).

• De integrale tekst van de notitie Verrekenen met behoud van eigen verantwoordelijkheid; 

principes bij het gebruik van DVO’s is hier te lezen (bijlage 10).

   Waarom van belang?

Er moet voor de deelnemende gemeenten helderheid zijn met welke (programma- en 

apparaats)kosten zij geconfronteerd worden en welke mechanismen gehanteerd worden bij 

de verdeling van kosten.

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het opstellen van de mandaatregelingen
Er was sprake van verschillende mandateringsregelingen in de drie gemeenten, met als 

achtergrond verschillende visies op de rol van het bestuur. In Laren wil men vanuit het 

bestuur dichter op de individuele besluitvorming zitten. In Eemnes is het tegendeel het geval 

en is de afstand tussen bestuurder en individuele besluitvorming juist groot. Uiteindelijk is 

gekozen voor een regeling die maximaal bevoegdheden alsmede uitvoeringsaspecten daarvan 

opdracht aan de directeur van de BEL-combinatie, waarbij er oog is voor politiek-bestuurlijke 

gevoeligheid en kwaliteitszorg. De directeur en zijn plaatsvervanger kunnen ondermandaten 

verlenen aan afdelingsmanagers, die ondermandaten kunnen verlenen aan hoofden en 

teamleiders. Deze kunnen tot slot ondermandaten verlenen aan medewerkers. 

Er is gekozen voor een algemene mandatering, in plaats van een per bevoegdheid 

uitgeschreven regeling. Het nadeel van de laatstgenoemde is dat de regeling bij een 

wetswijziging direct achterloopt. Er moet dan frequent worden geactualiseerd en betekent 

daarmee extra werk. Dat is met de keuze voor een algemene mandatering voorkomen. 

Met betrekking tot de mandatering zijn de volgende punten nog openstaand: 

 1. Op grond van artikel 16, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek moet een 

(reguliere) ambtenaar van de burgerlijke stand in dienst van een gemeente zijn. Er is een 

oplossing, via de Car-uwo;

 2. de "BOA" verliest zijn "bekeuringslicentie" als hij ontslagen wordt;

 3.  De heffingsambtenaren gemeentelijke belastingen hebben hun bevoegdheid uit de wet; 

belastingheffing kan wel gezamenlijk door meer gemeenten worden gedaan, maar dan via 

een gemeenschappelijke regeling. In de BEL-regeling is dit niet expliciet gebeurd. We zijn 

nog in afwachting van een advies van de VNG hieromtrent.

 4. Voor de mandatering van de handhaving (met bestuursdwang dan wel dwangsom) moet nog 

een beleid worden vastgesteld.
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  Gehanteerde uitgangspunten

Een algemeen uitgangspunt dat gehanteerd is bij het verrekenmodel is betalen op basis van 

gewenste kwaliteit en kwantiteit. De notitie kostenverrekening gaat daarbij vooral over de 

principiële keuze voor dit uitgangspunt en de notitie “verrekenen met behoud van eigen 

verantwoordelijkheid” over de uitwerking van die keuze.

  Beschrijving

De notitie kostenverrekening van oktober 2006 gaat in op wat principes zouden kunnen zijn 

bij kostenverrekening, zowel in de implementatiefase van het BEL-model als in de daarna 

volgende reguliere gang van zaken. Er worden voor de kostenverrekening drie alternatieven 

gepresenteerd: op basis van aantal afgenomen producten met een gedefinieerde kwaliteit 

tegen kostprijs, op basis van inwoneraantallen en als derde alternatief is een combinatie van 

beide. Er is gekozen voor verrekening op basis van aantal afgenomen producten met een 

gedefinieerde kwaliteit.

We richten ons hier verder op de notitie “verrekenen met behoud van eigen 

verantwoordelijkheid”.

Hierin wordt beschreven wat de hoofdlijnen van het verrekenmodel (zullen) zijn. De vraag 

was hoe praktische invulling te geven aan het gekozen alternatief en te bezien welk type 

verrekeningen er dan moet plaatsvinden. 

Ten behoeve van de Kadernota doet de BEL-combinatie een uniform voorstel aan 

de drie gemeenten inzake de prijs en kwaliteit van de afzonderlijke producten. De 

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het ontwikkelen van kostenverrekening,  
  P&C

  Nog geen verrekening op basis van kostprijzen

In de ideale situatie zou de BEL-combinatie de drie gemeenten op basis van kostprijzen 

een bepaald bedrag in rekening brengen voor de producten die ze afnemen. Deze situatie 

is echter ver verwijderd van de feitelijke situatie bij de drie gemeenten. Er is geen ervaring 

met het berekenen van kostprijzen en financiën zijn meer een verantwoordingsinstrument 

dan een planningsinstrument. Daarmee verschilt de situatie in Blaricum, Eemnes en Laren 

overigens niet sterk van die in de meeste kleinere gemeenten in Nederland. Omdat er 

door het gehele veranderproces al een grote druk lag op de organisatie, is ervoor gekozen 

deze gewenste verandering nu nog niet mee te nemen. Er wordt dus nog niet gewerkt met 

kostprijzen, maar met een beschrijving van activiteiten. De verwachting is dat er op dit 

punt dus nog veel verbetering mogelijk is, waarbij de uitdaging is het systeem zo eenvoudig 

mogelijk te houden.

  Kostenvoordelen en –nadelen

Belangrijk punt is in hoeverre de gemeenten financiële voor- en nadelen ondervinden door 

over te gaan op het BEL-model. Al eerder is gesteld (zie uitgangspunten) dat het inboeken 

van kostenvoordelen geen doel op zich was; besparingen zijn ingezet om de kwaliteit te 

optimaliseren. Uiteindelijk besparen Blaricum en Laren € 10.000,- door de invoering van het 

model, terwijl de kosten voor Eemnes met € 20.000,- stijgen. 
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gemeenten gezamenlijk onderhandelen daar vervolgens met de BEL-combinatie over. 

De uitkomst van die onderhandeling is één-op-één terug te vinden in de afzonderlijke 

dienstverleningsovereenkomsten (DVO’s). Er is ook een variabel deel in de DVO, dat per 

gemeente kan verschillen. 

De dynamiek van elke dag zal leiden tot afwijkingen. Het is van belang hier heldere afspraken 

over te maken. Dit betekent in ieder geval dat deze afwijkingen tijdig kunnen worden 

gesignaleerd door de drie gemeenten waardoor de bestuurbaarheid voor de drie gemeenten 

toeneemt.

  Budgetregels

Wat zowel voor de BEL-combinatie als voor de afzonderlijke gemeenten van belang is, is 

dat er tijdig duidelijkheid is over de budgetten voor het volgende jaar. Dat is niet anders 

dan in de huidige situatie. De verschillende rollen en bevoegdheden om te komen tot deze 

duidelijkheid zijn vervat in budgetregels die zijn opgenomen in de notitie.

 A.6. Overlegvormen

Er is op het moment van schrijven nog niet vastgesteld hoe overleggen gaan verlopen.

  Waarom van belang?

Ambtelijk en bestuurlijk wordt met de overgang naar het BEL-model overgestapt op andere 

werkwijzen. Wie met wie waarover overlegt vormt een belangrijk houvast. Daar is in de 

voorfase over nagedacht om te voorkomen dat met de introductie van het model te veel en 

onnodige overlegvormen zouden ontstaan.

  Gehanteerde uitgangspunten

Bij het denken over overlegvormen gehanteerde uitgangspunten zijn behoud van identiteit en 

democratisch gelegitimeerd bestuur en realiseren van maximale efficiency.

  Beschrijving

Het BEL-model vereist een goede overlegstructuur, zowel binnen de BEL-combinatie als 

tussen BEL-combinatie en de drie (afzonderlijke) gemeentebesturen (opdrachtgevers en – 

opdrachtnemersrol). 

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het bepalen van de overlegvormen
Een belangrijke basis voor het gesprek over overlegvormen vormde de simulatie die op 16 

en 17 april 2007 is georganiseerd. Daar bleek dat veel tijd kan worden gewonnen en overleg 

kan worden voorkomen indien tijdig goed nagedacht wordt over doel en samenstelling 

(deelnemers) van eventuele overleggen.
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Allerlei vormen van overleg kunnen worden onderscheiden; in hoofdlijn gaat het om 

de volgende overlegvormen. (overlegvormen binnen gemeenten zijn hieronder niet 

opgenomen). 

• Overlegvormen binnen de BEL-combinatie

• Overlegvormen tussen gemeenten (en eventueel BEL-combinatie)

• Overlegvormen tussen BEL-combinatie en gemeenten

• Vertegenwoordiging in Gewestelijke en andere samenwerkingsvormen

Met name de uitwerking van de overlegvormen tussen gemeenten en de BEL-combinatie 

is van groot belang: de BEL-combinatie moet goed aangesloten blijven op wat er in de 

gemeenten speelt, maar ook de gemeenten moeten signalen uit de BEL-combinatie op het 

gebied van beleidsontwikkeling en –uitvoering goed opvangen. De volgende overlegvormen 

tussen gemeenten en BEL-combinatie worden onderscheiden. Het betreft de stand van zaken 

december 2007; dus voor de start van de BEL-combinatie. Overlegvormen zijn typisch een 

onderwerp waarbij in de praktijk moet blijken of wat in theorie is bedacht in de praktijk 

werkt; het is dus niet uitgesloten dat zich in 2008 al snel een andere manier van werken 

ontwikkelt.

  Gemeentesecretaris – directeur BEL combinatie

De frequentie van dit overleg is nader te bepalen.

  Portefeuillehouder – afdelingsmanager

De portefeuillehouder van de gemeente voert wekelijks overleg met de afdelingsmanager en 

teamleiders die verantwoordelijk zijn voor de zaken die onder zijn portefeuille vallen.

De afdelingsmanager en de teamleiders Welzijn en Ruimte, de afdelingsmanager Aanleg en 

Beheer en het hoofd van de buitendienst hebben met elkaar overleg gevoerd over de wijze 

waarop het portefeuillehoudersoverleg vorm kan worden gegeven. De overleggen met de drie 

gemeenten zijn in de BEL-combinatie geconcentreerd op één dag in de week. 

  Beleidsregisseur – teamleider

Dit overleg vindt eenmaal per twee weken plaats. Waarschijnlijk zal ook regelmatig 

gezamenlijk overleg tussen de regisseurs van de drie gemeenten en de betreffende 

teamleiders plaatsvinden.

  Portefeuillehouder – medewerker

Indien een portefeuillehouder een gesprek wil voeren met een burger zal hij contact 

opnemen met de teamleider wiens portefeuille het betreft. Deze zal iemand namens het team 

afvaardigen. 
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 B.  Afspraken over het functioneren van de afzonderlijke gemeenten in het 
  BEL-model

De invoering van het BEL-model heeft consequenties voor het functioneren van raden, 

colleges en ambtelijke organisaties van Blaricum, Eemnes en Laren.

 B.1.  Het functioneren van het eigen bestuur in Blaricum, Eemnes en Laren

  Betekenis voor de gemeenteraad

De gemeenteraad stelt de hoofdlijnen van beleid vast en controleert het college. Hiertoe 

gebruikt de gemeenteraad verschillende instrumenten zoals de programmabegroting en 

de jaarrekening. Uiteraard vindt er naast het hanteren van deze instrumenten op allerlei 

momenten debat plaats tussen raadsleden en collegeleden en tussen raadsleden onderling. 

Dit is voor invoering van het BEL-model het geval en is na invoering van het BEL-model 

niet anders. De raad stelt nog steeds de hoofdlijnen vast en controleert het college. Dat de 

uitvoering op afstand is geplaatst, laat onverlet dat het college onverkort verantwoordelijk 

is voor wat er gebeurt in de uitvoering. In de structuur verandert er dus niets, maar in de 

praktijk zal wel het een en ander veranderen. Collegeleden –en raadsleden via collegeleden- 

hebben minder mogelijkheden dan nu om op ad hoc basis in te grijpen in de uitvoering. De 

uitvoering is immers op grotere afstand geplaatst. Het nadenken over de grote lijnen van 

beleid wint daarmee aan belang ten opzichte van details. Uiteraard is de BEL-combinatie 

wel goed bij te sturen op basis van de wensen van het bestuur, maar er zal vanuit de BEL-

combinatie toch altijd een check plaatsvinden hoe een bepaalde vraag zich verhoudt tot wat 

eerder is afgesproken, behorend bij de professionele werkwijze van de organisatie. 

De gemeenteraad wordt ondersteund door de griffie. Ten aanzien van de griffie zijn in de 

afzonderlijke gemeenten de volgende afspraken gemaakt.

• Blaricum krijgt een voltijds griffier (was 18 uur samen met Laren) en 28,8 uur (0,8 fte) 

griffieondersteuning. Deze medewerker komt in dienst van Blaricum.

• Laren krijgt evenals Blaricum een voltijds griffier (was 18 uur samen met Blaricum) 

en een griffie-ondersteuning van 0,5 fte. Er komen 2 commissiesecretarissen, die op 

declaratiebasis zullen werken.

• In Eemnes is inmiddels aan de hand van tijdschrijven de toekomstige samenstelling en 

grootte van de griffie bepaald en door het presidium overgenomen. Voor de griffier is 

0,65 fte vastgesteld, voor de loco-griffier (in te vullen door een beleidsregisseur) tevens 

commissiesecretaris 0,15 fte en voor de griffieondersteuning 0,25 fte. Het presidium in 

Eemnes is van mening dat de griffieondersteuning gekoppeld kan worden aan de functie 

bestuurssecretaresse van het college, zoals ook nu het geval is.

In de BEL-combinatie is binnen de afdeling Staf en Ondersteuning bij het team Facilitair 

0,5 fte geraamd voor een medewerker griffietoelevering die verantwoordelijk zal zijn voor de 

logistieke aanlevering van stukken uit de BEL-combinatie naar de drie griffies.

  Betekenis voor het college

Het college is in het BEL-model onverkort verantwoordelijk voor het uitvoering geven aan 

de door de raad vastgestelde kaders. Net zoals voor de raad geldt dat in formele zin niets 

verandert, maar in praktische zin wel. Veruit de meeste ambtenaren zijn immers op afstand 
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geplaatst, in de BEL-combinatie. Dit vergt een andere manier van besturen en aansturen. 

De collegeleden hebben daarbij de beschikking over een kleine maar hoogwaardige eigen 

ambtelijke organisatie, de bestuursstaf. 

 B.2.  De organisatie in Blaricum, Eemnes en Laren

De afspraken over de inrichting van de organisatie in Blaricum, Eemnes en Laren liggen vast 

in “Goed, Beter, BEL, detaillering van de organisatiestructuur”. De integrale tekst over de 

organisatie in Blaricum, Eemnes en Laren is te vinden in “Goed, beter, BEL: detaillering van 

de organisatiestructuur. Dit rapport is hier te lezen (bijlage 11).

  Waarom van belang?

De invoering van het BEL-model roept vragen op over identiteit en democratische legitimatie. 

Waar is het gemeentebestuur nog echt toe in staat in dit model? Het antwoord is dat het 

gemeentebestuur alle huidige bevoegdheden en verantwoordelijkheden houdt, maar dat daar 

alleen invulling aan gegeven kan worden als de eigen organisatie op orde is.

  Gehanteerde uitgangspunten

De bij de inrichting van de organisaties van Blaricum, Eemnes en Laren gehanteerde 

uitgangspunten zijn behoud van de identiteit en democratisch gelegitimeerd bestuur en 

versterken van de bestuurskracht van de eigen organisaties. De drie organisaties moeten 

zodanig zijn toegerust dat de gemeentebesturen echt invulling geven aan lokaal beleid en 

verantwoording kunnen afleggen over (de resultaten van) gevoerd beleid .

  Beschrijving

Type werkzaamheden in de drie afzonderlijke gemeenten

De organisatie van de drie afzonderlijke gemeenten bestaat uit drie kleine eenheden die drie 

typen werkzaamheden uitvoeren:

 4. Werkzaamheden die, met de oog op de werking van het BEL-model of door wettelijke 

verplichtingen, niet door de BEL-combinatie kunnen worden uitgevoerd. Het gaat om de 

volgende werkzaamheden/functies:

• Gemeentesecretaris

• Beleidsregie

• Financiën en control

 5. Werkzaamheden die weliswaar worden uitgevoerd door de BEL-combinatie, maar waarvan 

de uitvoering via detachering in de betreffende gemeente wordt gerealiseerd. Het gaat om de 

volgende werkzaamheden/functies:

• Bodefunctie

• Bestuurs- en managementsecretariaat 

 6. Werkzaamheden waar om nader te specificeren redenen voor gekozen is die bij de 

gemeenten te laten. 

• Griffie (zit niet in de gemeenschappelijke regeling)

• Brandweer (wordt geregionaliseerd)
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  Organisatiestructuur

De organisatiestructuur van de drie afzonderlijke gemeenten komt er daarmee als volgt uit te 

zien.

De invulling van de structuur en organisatie in de afzonderlijke gemeenten is een 

verantwoordelijkheid van de drie gemeenten zelf. Dit kan dus per gemeente verschillen. De 

kosten komen immers voor rekening van de eigen gemeente. Een gelijksoortige inrichting 

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij de inrichting van de organisatie in   
  Blaricum, Eemnes en Laren

  Formatie voor de regiefunctie

De regiefunctie van de afzonderlijke gemeenten is essentieel voor het functioneren van het 

BEL-model als geheel. Er is veel gesproken over de kwantitatieve invulling van deze functie: 

hoeveel formatie is benodigd om goed invulling te kunnen geven aan deze functie? Hierbij is 

het lastig dat er nog niet geput kan worden uit ervaring van andere gemeenten. Uiteindelijk 

is gekozen voor een formatieve invulling van 3,5 FTE per gemeente voor de functies van 

gemeentesecretaris, regie en financiën & control. Daarbij is uitgangspunt geweest dat het in 

de toekomst gemakkelijker is om uit te breiden, mocht dit noodzakelijk blijken, dan om op 

een later moment in te krimpen.

  Kwaliteit van het onderhandelingsproces

Niet alleen de kwantiteit maar ook de kwaliteit van de regiefunctie is van groot belang. Er 

komt alleen een adequaat onderhandelingsproces op gang als de beleidsregisseurs van 

voldoende niveau zijn om het onderhandelingsspel met de BEL-combinatie aan te kunnen. 

De ervaringen in Ten Boer leren dat training en evaluatie in het eerste jaar van functioneren 

van het model van groot belang zijn.

  Verschillende culturen

Blaricum, Eemnes en Laren kennen verschillende culturen in de verhouding tussen bestuur 

en ambtenaren. Wat de betekenis van de invoering van het model zal zijn, zowel voor de 

verhouding bestuur-beleidsregisseurs als bestuur-beleidsregisseurs-BEL-combinatie zal nog 

moeten blijken. Dit kan zowel invloed hebben op werkwijzen als op de benodigde formatie 

aan beleidsregisseurs.
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in de drie gemeenten maakt de werking van het BEL-model wel eenvoudiger, omdat de BEL-

combinatie qua werkwijze (overlegvormen, spelregels bijvoorbeeld) goed kan aansluiten bij 

de inrichting en werkwijze van de drie gemeenten. 

  Gemeentesecretaris

De rol van de gemeentesecretaris in het BEL-model wordt op onderdelen principieel anders 

dan in andere gemeenten. Voorop staat dat de kern van de rol van de gemeentesecretaris 

onverkort in tact blijft, namelijk eerste adviseur van het college van B&W en het zorg 

dragen voor de voorbereiding en uitvoering van het beleid. De mate waarin hij direct leiding 

geeft verandert nadrukkelijk evenals de manier waarop indirect leiding wordt gegeven. 

Het accent van het leidinggeven verandert. Richting de BEL-combinatie geeft de secretaris 

meer functioneel leiding. Hij wordt een belangrijke schakel in het tot stand brengen van 

een productieve werkrelatie met de BEL-combinatie. Richting de eigen organisatie is de 

hiërarchische rol minder omvangrijk dan in een traditionele gemeente; er is immers 

maar een kleine staf om aan te sturen, ook nog eens gevuld met relatief hooggeschaalde 

medewerkers. De functie van gemeentesecretaris heeft de volgende karakteristieken:

• Eerste adviseur en verlengde arm van het betreffende gemeentebestuur;

• Gefocust op de realisatie van de bestuurlijke opgaven en ambities, zoals geformuleerd door 

het gemeentebestuur;

• Eerste aanspreekpunt voor de gemeente (en andere organisaties die voor de gemeente 

taken uitvoeren);

• Leiding geven aan zijn eigen staf.

  Beleidsregiefunctie

Binnen de beleidsregiefunctie moet de samenhang bewaakt worden tussen het beleid dat 

de gemeente heeft ontwikkeld. Ook moet er voldoende inhoudelijke deskundigheid zijn om 

opdrachten om beleid te ontwikkelen aan de BEL-combinatie te kunnen geven en dienen de 

beleidsstukken die de BEL-combinatie aanlevert, getoetst te worden op de vooraf gestelde 

eisen. Dat is ook de reden waarom de beleidsregisseurs niet in dienst zijn van de BEL-

combinatie: daarmee zouden ze twee niet verenigbare rollen krijgen omdat ze dan zowel 

opdrachtgever als opdrachtnemer zouden zijn.

De beleidsregiefunctie ligt bij de ’beleidsregisseurs’. Tot slot wordt van de beleidsregisseurs 

verwacht dat zij beoordelen en met de BEL-combinatie en collegeleden afstemmen, hoe de 

gemeente vertegenwoordigd wordt in ambtelijk overleg m.b.t. andere gemeenschappelijke 

regelingen. Uit de simulatie die op 16 en 17 april 2007 is georganiseerd, is naar voren 

gekomen dat het goed functioneren van de beleidsregisseurs essentieel is voor het slagen van 

het BEL-model.

Er worden acht rollen voor de beleidsregisseurs onderscheiden. Deze zijn in de notitie Naar 

een gemeenschappelijke BEL-combinatie uitgewerkt en komen hieronder kort aan de orde.

•	 Rol	1:	Adviseur	van	B&W	

 De beleidsregisseur geeft vorm aan de primaire ambtelijke ondersteuning en aan 

advisering van het college en de individuele portefeuillehouders richting raad, BEL-

combinatie en burgers.

•	 Rol	2:	Adviseur	van	de	raad;	via	B&W 

 De beleidsregisseur is tevens, via B&W, adviseur van de gemeenteraad.

•	 Rol	3:	Verstrekker	van	opdrachten	

 De beleidsregisseur geeft uitvoering aan het collegeprogramma en tussentijdse politieke 
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wensen (beleidsontwikkeling, incidentele opdrachten en projecten) vanuit de gemeenten 

door het verstrekken van opdrachten aan de BEL-combinatie.

•	 Rol	4:	Sturen	op	overdrachtsmomenten	

 Bij beleidsontwikkeling en –uitvoering zijn doorgaans veel maatschappelijke partijen 

betrokken, zoals welzijnsorganisaties en sportverenigingen. De beleidsregisseur ziet erop 

toe dat de samenwerking tussen al deze partijen goed verloopt zodat de door de gemeente 

gewenste resultaten worden geboekt. .

•	 Rol	5:	Het	sturen	op	door	de	BEL-combinatie	te	leveren	diensten	

 De beleidsregisseur borgt dat afspraken adequaat zijn om wettelijke taken en het 

beleidsprogramma uit te voeren 

•	 Rol	6:	Control	

 De beleidsregisseur toetst of de beoogde resultaten binnen de aan de BEL-combinatie 

gestelde kaders en de ter beschikking gestelde middelen worden gehaald.

•	 Rol	7:	Netwerken	

 Om bovenstaande rollen goed invulling te kunnen geven staat de beleidsregisseur in 

verbinding met relevante netwerken binnen en buiten de gemeente.

•	 Rol	8	Afstemming	taken	

 Hoe meer overeenstemming er tussen de drie gemeenten is, des te meer de efficiency van 

de samenwerking toeneemt. In een vroegtijdig stadium zal per dossier bekeken moeten 

worden hoe dubbel werk kan worden voorkomen.

  Financiën en Control

Binnen deze functie wordt zorg gedragen voor de beleidsvoorbereiding, -advisering en 

–uitvoering op het gebied van stuurinformatie. Binnen de financiën- en controlfunctie wordt 

de begroting opgesteld aan de hand van door de BEL-combinatie aangeleverde gegevens. 

Vanuit de financiën- en controlfunctie wordt de kwaliteit van de aangeleverde informatie 

(bijvoorbeeld in de vorm van managementrapportages) en de opdrachtgeving gemonitord 

en bijgestuurd. De controller zal, meer dan de huidige hoofden financiën, inzet moeten 

leveren op de brede control. Tegelijkertijd zal deze beleid op het vlak van de financiën en 

advisering daarover in zijn pakket hebben. De controlfunctie staat in nauwe verbinding met 

de regisseursfunctie.
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 C.  Afspraken over de BEL-combinatie 

In dit hoofdstuk komen de afspraken ten aanzien van de volgende onderwerpen aan de orde:

 1. Missie en visie

 2. Procesinrichting

 3. Structuur

 4. Contramal

 5. Informatiebeleid

 6. Dienstverleningsconcept

 7. Kwaliteitsbeleid

 C.1.  Missie en visie

De integrale tekst over missie en visie is hier te lezen (bijlage 12). De integrale tekst is ook 

hieronder opgenomen.

  Waarom van belang?

De beschreven missie, visie en cultuur geven een houvast voor het functioneren op 

hoofdlijnen van de BEL-combinatie.

  Gehanteerde uitgangspunten

Bij het opstellen van missie en visie zijn met name behoud van de identiteit en democratisch 

gelegitimeerd bestuur, waarborgen klantgerichte organisatie en realiseren van maximale 

efficiency in de bedrijfsvoering van belang geweest. Behoud van identiteit komt tot 

uitdrukking in het ondersteunen en faciliteren van de drie gemeentebesturen, het eerste 

element van de missie. Waarborgen klantgerichte organisatie en realiseren van maximale 

efficiency komen terug in vrijwel elk element van onderstaande missie en visie.

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het opstellen van missie en visie

  Profiel van de BEL-combinatie

Bij het begin van de ontwikkeling van het BEL-model was het voor de betrokkenen nog 

onduidelijk of de BEL-combinatie wel een eigen profiel, tot uitdrukking komend in missie 

en visie, zou moeten hebben. De discussie was, of dit niet een afgeleide zou moeten zijn 

van de missie en visie van de drie gemeenten zelf. Uiteindelijk is geconcludeerd dat de BEL-

combinatie wel degelijk een eigen identiteit, missie en visie zou moeten krijgen. Niet zozeer 

richting burgers, maar wel richting de drie gemeenten, de eigen medewerkers en potentiële 

medewerkers.

  Betrokkenheid medewerkers

Er heeft geen intensief traject plaatsgevonden om samen met medewerkers de missie en visie 

te bepalen. Ze zijn wel betrokken geweest, maar het heeft niet heel veel aandacht gekregen. 

De praktijk was dat men zo diep in het verandertraject zat, dat dit een moeilijk onderwerp 

was om energie voor vrij te maken.
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  Beschrijving

Bij het opstellen over missie, visie en cultuur is goed nagedacht over de (gewenste) 

consequenties van het BEL-model, waarbij het bestuur niet alleen op meer afstand staat van 

de gemeentelijke organisatie dan in een ‘normale’ gemeente, maar er ook nog eens meerdere 

besturen zijn.

  Missie BEL-combinatie

 1. Ondersteunen en faciliteren van de drie gemeentebesturen en bestuursstaven bij 

beleidsvoorbereiding en besluitvorming.

 2. In opdracht van de drie gemeentebesturen producten en diensten leveren aan de burgers, 

bedrijven en instellingen van de drie gemeenten.

 3. Wij bieden kwalitatief goede diensten voor een aanvaardbare prijs.

 4. Wij zijn actief gericht op het behartigen van de belangen van de drie gemeenten.

 5. Wij willen weten wat er speelt bij de drie gemeenten en stellen ons daarbij open en 

klantgericht op.

Trefwoorden bij de missie zijn: ondersteunen, faciliteren, kwaliteit, belangenbehartiging en 

klantgericht.

  Visie BEL-combinatie 2008 - 2010

 1. Klanten en producten:

a. Wij leveren standaardwerk waar dat kan en maatwerk waar nodig, zowel voor de interne als 

de externe klant.

b. Wij hebben onze organisatie ingericht op een goede uitwerking van onze diensten, 

afgestemd op de inwoners, bedrijven en instellingen.

 2. Interne organisatie en werkwijze:

a. Wij hebben een soepel draaiende organisatie waarbij de medewerkers zijn gericht op 

samenwerken en resultaat.

b. Onze medewerkers zijn goed opgeleid en deskundig.

c. Contact leggen met de BEL-combinatie is eenvoudig omdat wij makkelijk toegankelijk en 

bereikbaar zijn.

d. Onze organisatie werkt vanuit het principe: leren en verbeteren.

 3. Personeel, cultuur en leiderschap:

a. Wij zijn een aantrekkelijke werkgever

b. Onze medewerkers werken met plezier in en zijn trots op hun organisatie.

c. Onze medewerkers zijn flexibel inzetbaar.

d. Individuele competenties van medewerkers worden optimaal benut.

e. Onze leiders inspireren en zijn mens- en competentiegericht.

 4. Extern imago en positionering:

a. Wij staan bekend om onze goede, tijdige communicatie en specifieke klantinformatie.

b. Wij zijn een vooruitstrevende organisatie.

c. Wij worden gewaardeerd om onze betrokkenheid en onze proactieve houding.

Trefwoorden bij de visie zijn: open, flexibel, mens- en competentiegericht, vooruitstrevend en 

trots.
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 C.2.  Procesinrichting

Het boekje Processen in kaart brengen is hier te lezen (bijlage 13).

  Waarom van belang?

Bij de inrichting van de BEL-combinatie is geprobeerd te voorkomen dat medewerkers 

in (bestaande) structuren gingen denken. De vraag was telkens: wat is logisch vanuit het 

perspectief van de klant, zowel als het gaat om procesinrichting als om de structuur. 

  Gehanteerde uitgangspunten

Uitgangspunten bij het ontwikkelen van de processen van de BEL-combinatie zijn geweest 

het waarborgen van een klantgerichte organisatie, het waarborgen van de kwaliteit van de 

organisatie en het realiseren van maximale efficiency. Het hanteren van de procesgerichte 

benadering heeft ertoe geleid dat de medewerkers boven activiteitenniveau zijn uitgestegen 

en het procesdenken is geland in de organisatie. Dit is belangrijk om op management- en 

bestuurlijk niveau de organisatie goed aan te kunnen sturen.

  Beschrijving

Wat	is	een	proces?

Een proces is een keten van activiteiten waar een product of dienst uit komt. Er wordt 

onderscheid gemaakt tussen kernprocessen, hoofdprocessen en (clusters van) werkprocessen. 

Hieronder volgt een beschrijving van de verschillende typen processen.

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het in kaart brengen van de processen
 

Aanvankelijk was de bedoeling de BEL-combinatie geheel langs de lijnen van het 

procesdenken op te bouwen. Niet de structuur zou leidend zijn maar de logica van de 

processen. Deze manier van werken zou informatie leveren voor de volgende doelen: 

 1. Schatten van de benodigde formatie en het type functies; 

 2. Detailleren inrichting afdelingen van de BEL-combinatie (front / backoffice, 

accountmanagement, relatie met bestuursstaven, onderlinge relaties);

 3. Vernieuwen en verbeteren (kwaliteit, efficiency) en verdere detaillering van processen 

(instructies)

 4. Maken van het functieboek.

Uiteindelijk bleek dit niet geheel haalbaar. Er is eerst een organisatiestructuur uitgedacht 

(op basis van burgerrollen, zie structuur) en vervolgens is men aan de slag gegaan met de 

processen.
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In de BEL-gemeenten worden drie kernprocessen geïdentificeerd, namelijk primaire, 

besturende en ondersteunende processen. Deze processen verschillen wezenlijk van elkaar.

De primaire	processen zijn direct gericht op de burger. De doelstelling is om bij het bundelen 

van producten en diensten in de BEL-combinatie zoveel mogelijk te denken vanuit de logica 

van de burger (en ook: bedrijven, instellingen). Burgers hebben uiteenlopende relaties met 

de gemeente. Dat is het verschil tussen een gemeente en een bedrijf. Bij een bedrijf is een 

burger altijd klant (en altijd koning, als het goed is). Bij een gemeente is een burger soms een 

klant: hij betaalt voor een dienst die zo goed en goedkoop mogelijk geleverd dient te worden. 

Voorbeelden zijn het ophalen van huisvuil en een uittreksel GBA. In andere gevallen is de 

burger een onderdaan: hij moet aan allerlei wetten, regels en verordeningen voldoen. In weer 

een andere hoedanigheid is een burger partner van de gemeente. Samen komen ze in actie 

om maatschappelijke doelen te bereiken, bijvoorbeeld het opknappen van de buurt of het 

voorkomen van zwerfvuil.

De burger en de gemeenten vervullen dus verschillende rollen. Handhavend optreden als iets 

niet gebeurt zoals in de vergunning is afgesproken, is iets heel anders dan het verstrekken 

van een uitkering of een paspoort. Niet alleen voor de ambtenaar, maar ook voor de burger.

De besturende	processen zijn gericht op de aansturing van de BEL-combinatie door de drie 

gemeentebesturen. Ze hebben betrekking op zaken als beleidsontwikkeling, planvorming en 

de begroting. 

Voorts is er een aantal ondersteunende	processen. Deze worden gegroepeerd in servicing-

processen en bestuursondersteunende processen. De servicing-processen staan ten dienste 

van de BEL-combinatie en hebben management en medewerkers als interne klant. De 

bestuursondersteunde processen (door de Concernstaf) zijn primair bedoeld om het bestuur 

van de drie gemeenten bij te staan bij hun taakuitoefening. 

  Producten

Een proces brengt iets voort. Dat kan een product of een dienst zijn, zoals een vergunning, 

een plan, een verordening of een begroting. De kwaliteit en de rechtmatigheid van producten 
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kan vooraf genormeerd zijn (bijv. in wetten). Daarnaast heeft de burger in zijn rol ook 

bepaalde uitgesproken of niet uitgesproken verwachtingen omtrent de kwaliteit van de 

producten. Kwaliteitsaspecten zijn bijvoorbeeld snelheid van leveren, leesbaarheid en 

veiligheid.

  Methodiek voor procesbeschrijvingen

In het kader van het beschrijven van processen zijn groepen medewerkers ingeschakeld die 

het ideale werkproces voor verschillende producten gingen beschrijven. Stappen waren onder 

meer het in kaart brengen van de huidige werkprocessen, het maken van werkinstructies en 

het opstellen van een invoeringsplan. Veel aandacht is besteed aan de vraag hoe het ideale 

werkproces eruit zou zien. Dit is een werkproces waarin geen verliezen optreden. Er is 

uitgegaan van wat genoemd wordt ‘zeven dodelijke verliezen’ en het uitgangspunt is geweest 

deze zo veel mogelijk te voorkomen. Deze zeven dodelijke verliezen zijn:

•	 Fouten/defecten	

 Door procesfouten of handelingsfouten kunnen producten of diensten worden gemaakt die 

niet voldoen aan de klantenwens of niet voldoen aan wettelijke eisen. Fouten leiden altijd 

tot extra inspanning en kosten.

•	 Herbewerken	

 Herbewerken is het nogmaals bewerken van producten of het nogmaals uitvoeren van een 

dienst. Er wordt nog een keer tijd en materiaal besteed aan een al verleende dienst die niet 

goed genoeg gebleken is. 

•	 Controle	

 Er is een relatie tussen de mate van controle en de betrouwbaarheid van processen. Hoe 

minder betrouwbaar een proces is, hoe meer controle op het functioneren van dit proces of 

controle op de producten die uit dit proces komen. Door redenerend betekent het dat een 

proces dat volkomen betrouwbaar is geen controle nodig heeft. 

•	 Wachten	

 Processen voegen alleen waarde toe op het moment dat er producten of diensten uit 

komen die voldoen aan de klantwens. In een administratief proces dat stil ligt omdat de 

documenten op een stapeltje op het bureau van een medewerker liggen te wachten op 

verdere afhandeling of op een handtekening wordt geen waarde gecreëerd.

•	 Voorraad	

 In administratieve processen is voorraad de hoeveelheid werk die een proces nog niet 

in gegaan is en op behandeling ligt te wachten. Voorraad is een vorm van wachten: 

bijvoorbeeld een hoeveelheid aanvragen of bezwaren die nog behandeld moeten worden. 

Een andere vorm van voorraad is de (soms excessieve) hoeveelheid kantoormaterialen en 

foldermaterialen; gekocht en betaald maar die niet (of nooit) gebruikt worden.

•	 Verplaatsen	

 De route van papieren of digitale informatie in een organisatie kan lang zijn. Verplaatsing 

van gegevens en documenten kan plaatsvinden tussen vele bureaus. Klanten kunnen ook 

worden “verplaatst” van het ene loket naar het andere. Verplaatsingen van het ene naar het 

andere bureau genereren ook vaak wachttijd. De overheid gebruikt burgers nog wel eens 

als koerier van gegevens, door aan hen te vragen om allerlei documenten mee te nemen 

die verstrekt worden door weer andere overheidsinstanties. De betreffende informatie is 

digitaal beschikbaar, maar wordt op papier geprint aan de burger meegegeven. De burger 

levert dit document bij het volgende loket weer in, waar men de gegevens vanaf het papier 

weer digitaal maakt. 

•	 Overprocessing	

 Voor het goed kunnen maken van een product of dienst is een bepaald minimum aan tijd 
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nodig. Wanneer er meer tijd (arbeid) besteed wordt aan een product of een dienst dan strikt 

noodzakelijk, wordt dat ‘overprocessing’ genoemd. Een bekende vorm van overprocessing 

is de productie van een dik rapport, waarbij een handzaam A4’tje had volstaan. 

De bovenstaande exercitie heeft veel positieve resultaten opgeleverd. Zo is er bij een aantal 

processen veel tijdswinst geboekt, bijvoorbeeld door minder parafen, mandatering, gebruik 

van standaardbrieven/formulieren en een goede/andere taakverdeling tussen frontoffice en 

backoffice.

Concreet heeft dit geleid tot een verkorting van de doorlooptijd van een groot aantal 

processen, bijvoorbeeld een 30% kortere doorlooptijd bij het handhavingsproces, een 

gehalveerde doorlooptijd bij het afhandelen van bezwaarschriften en een 10% kortere 

doorlooptijd van het inkoopproces. Verder heeft het procesgericht werken de volgende 

resultaten opgeleverd:

• Van 17 processen is de nieuwe situatie geschetst zoals per 1 januari 2008 gewerkt zal 

worden;

• Er is van drie processen één gemaakt, gebruik makend van de lokale best practice;

• Er is draagvlak voor de processen;

• Er zijn actiepunten die in de loop van volgend jaar kunnen worden uitgevoerd, waardoor 

nog meer verbetering te verwachten is.

 C.3.  Structuur

De integrale tekst van het belangrijkste rapport over de organisatiestructuur, Goed, beter, 

BEL, Detaillering van de organisatiestructuur, is hier te lezen (bijlage 11).

  Waarom van belang?

De organisatiestructuur is meer dan een ‘harkje’; de beschreven structuur is tot stand 

gekomen op basis van een procesgerichte visie op organiseren. Deze komt aan de orde in 

het genoemde rapport (zie ook 2. Procesinrichting). Verder werd bij het ontwikkelen van de 

structuur ook duidelijk welke nieuwe functies op hoofdlijnen er zouden komen; daarmee 

vormt het rapport Goed, beter, BEL de basis voor het functieboek.

  Gehanteerde uitgangspunten

De bij het ontwikkelen van de organisatiestructuur gehanteerde uitgangspunten zijn voor het 

eerst beschreven in de notitie Naar een gemeenschappelijke werkorganisatie. Deze notitie 

is opgenomen in 14 van de bijgevoegde cd-rom. Er zijn er enkele toegevoegd in Goed, beter, 

BEL. Deze zijn dus een onderdeel van het rapport zelf.

De gehanteerde uitgangspunten zijn:

•	 Basisconfiguratie	van	het	model	

 Hierbij gaat het om de keuze voor het BEL-model met drie gemeentebesturen en een 

gemeenschappelijke BEL-combinatie.

•	 Burgerrollen	als	basisprincipe	bij	de	inrichting	

 In de literatuur worden zes burgerrollen onderscheiden. Bij het ontwikkelen van de 

structuur zijn deze burgerrollen als uitgangspunt gebruikt, om tot een voor de burger 

logische clustering van taken te komen. Het gaat om de volgende zes rollen van de 
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burger6:

 · Klant

 · Gebruiker openbare ruimte

 · Onderdaan

 · Partner

 · Belastingbetaler

 · Kiezer

•	 Onderscheid	besturende,	ondersteunende	en	primaire	processen	

 Zie paragraaf 2 over procesinrichting in dit deel van dit boekje. 

•	 Decentrale	beleidsfunctie	in	de	BEL-combinatie

 Er is voor gekozen niet te werken met een centrale beleidseenheid in de BEL-combinatie; 

de gemaakte keuze voor een decentrale beleidsfunctie betekent een nauwer contact tussen 

beleid en uitvoering.

•	 Accountmanagement	door	middel	van	procedures	en	afspraken	

 Het accountmanagement wordt vanuit de BEL-combinatie vormgegeven door procedures 

en werkafspraken die ontwikkeld en gehandhaafd worden door de directeur van de BEL-

combinatie en de drie gemeentesecretarissen.

•	 Balans	

 Er is gestreefd naar formatief vergelijkbare eenheden en een adequate vertegenwoordiging 

in het management van besturende, ondersteunende en primaire processen.

•	 Zo	min	mogelijk	afdelingen	en	leidinggevende	lagen	

 Er is gestreefd naar zo min mogelijk afdelingen en leidinggevende lagen, om het MT van 

kwalitatief hoogwaardige managers te voorzien en om versnippering van taken tegen te 

gaan.

• Dienstverleningsconcept, Uitbestedingsfilosofie en Informatiebeleid zijn ook als 

uitgangspunten voor de structuur van de BEL-combinatie gehanteerd. Hieraan zijn aparte 

hoofdstukkken gewijd in dit boekje.

       

  Belangrijke gesprekonderwerpen bij het ontwikkelen van de organisatiestructuur 

  Uitgangspunt voor de structuur

Als uitgangspunt voor de structuur zijn de burgerrollen gehanteerd. Dit leidt tot een andere 

structuur dan bijvoorbeeld de bekende directie- en sectorenmodellen. De keuze voor 

burgerrollen heeft voor- en nadelen, waarover uitgebreid is gediscussieerd.

Het belangrijkste voordeel van deze keuze is dat deze aansluit bij de logica van burgers 

en andere partners. Een ander voordeel is dat de rollen tot een logische clustering 

leiden in de organisatie van werkzaamheden, processen en vaardigheden. Verder levert 

werk dat over meerdere afdelingen is verdeeld in een meer traditionele structuur vaak 

afstemmingsproblemen op, terwijl die in de toekomst door de organisatieopbouw vroegtijdig 

worden opgelost. Verder kun je in de huidige situatie als medewerker maar een deel van 

het proces overzien en niet het geheel. Als gevolg voor de keuze de organisatie in te richten 

langs de burgerrollen wordt het geheel beter te overzien. De effectiviteit en efficiency van het 

werken zullen verbeteren. Ze zullen meer op het totale proces van gemeentelijke activiteiten 

gericht zijn in plaats van op dat van afzonderlijke organisatieonderdelen. 

Het belangrijkste nadeel van de keuze voor burgerrollen als uitgangspunt is dat deze keuze 

 6 Zie voor meer informatie over burgerrollen o.m. www.staatvandegemeente.nl

http://www.staatvandegemeente.nl
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  Beschrijving

Hieronder is de structuur van de BEL-combinatie opgenomen.

voor veel betrokkenen niet aansluit op de (historisch gegroeide) logica van de gemeentelijke 

organisatie. De traditionele gemeentelijke organisatie is immers anders ingericht. Dit is te 

zien als een nadeel omdat het met deze keuze moeilijker is medewerkers mee te nemen in 

het denken over hoe de nieuwe organisatie moet gaan functioneren. Het was ook mogelijk 

geweest te kiezen voor een structuur die men gewend was, maar dan op een grotere schaal. 

In plaats daarvan is er nu een compleet andere organisatie; niet alleen veel groter, maar ook 

met een geheel andere manier van werken. Het vereist in de toekomst een betere kennis van 

de omgeving van een vraagstuk en stelt dus ook hogere professionele eisen.

  Aantal afdelingen en leidinggevenden

Een belangrijk gespreksonderwerp bij het ontwikkelen van de organisatiestructuur was 

het aantal leidinggevenden. Met de burgerrollen als uitgangspunt was het aanvankelijk 

de bedoeling de organisatie dusdanig te structureren, dat iedere burgerrol (excl. rollen 

van burger als belastingbetaler en kiezer) ook als afdeling in de BEL-combinatie zou 

terugkomen. Tevens was de bedoeling om de besturende en ondersteunende processen (zie 

2. Procesinrichting) op twee afdelingen te laten plaatsvinden. Beide punten leverden echter 

een groot aantal leidinggevenden op, terwijl er ook behoefte was aan een klein en slagvaardig 

managementteam met en leidinggevenden op een hoog niveau, passend bij een gemeente 

van een omvang van Blaricum, Laren en Eemnes bij elkaar opgeteld (zo’n 30.000 inwoners). 

Daarom is besloten combinaties van rollen te maken binnen één afdeling en tevens de 

besturende en ondersteunende processen te clusteren in één afdeling. Het MT wordt nu 

gevormd door de vier afdelingshoofden en de directeur.
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In de BEL-combinatie zijn vier afdelingen.

  Staf en Ondersteuning

In deze afdeling zijn alle besturende en ondersteunende processen van de gemeente 

ondergebracht. Het gaat om de volgende besturende processen:

• Concernsturing 

• Kwaliteitszorg 

• Personeel en organisatie 

• Communicatie 

De ondersteunende processen zijn: 

• Informatiebeheer en automatisering 

• Facilitaire zaken

• Financiële administratie 

• Secretariaat en receptie 

  Aanleg en Beheer

Deze afdeling houdt zich bezig met ontwerp, aanleg, beheer en onderhoud van wegen, 

riolering, groen, gebouwen en openbare voorzieningen. Met het oog op de noodzakelijke 

samenwerking is gekozen voor het onderbrengen van de buitendienst en binnendienst 

(wegen, verkeer, riolering en groen) in één afdeling. Om de onderlinge samenwerking en 

afstemming te borgen is er binnen de buitendienst een coördinator/werkvoorbereider. De 

grotere schaal biedt de mogelijkheid tot specialisatie. Hierdoor kunnen taken die nu worden 

uitbesteed in de nieuwe situatie deels zelf worden uitgevoerd.

  Publiek, Vergunningverlening en Handhaving

Binnen deze afdeling wordt gewerkt in drie teams. Het team Publiek houdt zich bezig 

met individuele dienstverlening, belastingen en de organisatie van verkiezingen. 

Vergunningverlening en handhaving zijn volledig gescheiden en vinden vanuit twee 

teams plaats. In deze teams zijn alle vergunning-verlenende en handhavende taken van de 

gemeente ondergebracht, zodat integraliteit eenvoudiger te realiseren is.

  Welzijn en Ruimte

Deze afdeling houdt zich bezig met het ontwikkelen en realiseren van plannen en 

programma’s met partners. Dit gebeurt in twee teams: Welzijn en Ruimte. Met betrekking 

tot welzijn zijn het proces van planvorming enerzijds en de processen van programmering 

en contractering anderzijds zijn in de functies binnen de afdeling gescheiden gehouden. 

Planvorming betreft de lange(re) termijn, waarbij het proces op relatief grote afstand van de 

instellingen staat. Programmering en contractering vereisen een nauwe relatie met allerlei 

maatschappelijke instellingen. Omdat dit een wezenlijk andere instelling vraagt, worden deze 

processen gescheiden.

In het rapport Goed, beter, BEL is per afdeling een beschrijving gegeven van:

• De overwegingen voor de structurering binnen de afdeling;

• De hoofdprocessen;
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• De werkprocessen en taken;

• De formatie;

• De uitbestede taken;

• De indicatieve functies.

 C.4.  Contramal: de tegenhanger van de beleidsregie

De volledige tekst over de contramal is hieronder opgenomen.

  Waarom van belang?

De contramal beschrijft de wijze waarop de acht rollen van de beleidsregisseurs van de 

bestuursstaven optimaal ondersteund worden vanuit de BEL-combinatie.

  Gehanteerde uitgangspunten

Bij de contramal is het uitgangspunt versterken van de bestuurskracht van de eigen 

organisaties van belang geweest. Deze is gebaat bij een goed georganiseerde contramal.

  Beschrijving

Waar de beleidsregisseurs in de gemeenten acht rollen hebben, is de vraag op welke wijze 

de BEL-combinatie zich per rol laat regisseren. Hieronder wordt op de zes rollen ingegaan, 

vanuit het perspectief van de BEL-combinatie. 

	 Rol	1	en	2:	Advisering	B&W	en	raad

Er is vanuit de gemeenten vraag naar en vanuit de BEL-combinatie aanbod van 

beleidsinitiatieven. Vanuit het perspectief van de BEL-combinatie is van belang dat de 

regisseur in deze rol niet alleen maar goed op de hoogte is van ontwikkelingen in en rondom 

zijn beleidsterrein, maar dat hij ook op de hoogte is van de stand van zaken rondom de 

beleidsontwikkeling in de BEL-combinatie en van de mogelijkheden en onmogelijkheden 

om bepaalde wensen in te vullen vanuit het perspectief van de BEL-combinatie. Dat kan 

dan namelijk in de advisering van B&W door de regisseur worden meegenomen, zodat 

verrassingen voorkomen worden. Regelmatig zal de beleidsregisseur in de BEL-combinatie 

overleggen met beleidsmedewerkers om actuele ontwikkelingen rondom ‘zijn’ beleidsterrein 

door te spreken. 

De organisatie van de afstemming zou zo plaats moeten vinden dat de regisseur en de leiding 

of beleidsadviseur (met coördinatietaak) van de afdeling samen (ieder verantwoordelijk vanuit 

zijn eigen perspectief) de sluis vormen voor de agendering en planning van het overleg met 

de wethouder(s). De beleidsadviseurs in de BEL-combinatie kunnen binnen de daar gemaakte 

afspraken zelfstandig functioneren en contacten onderhouden met de gemeenten. 

	 Rol	3:	Opdrachtverstrekking

Waar de gemeenten opdrachten verstrekken, neemt de BEL-combinatie opdrachten aan. Van 

belang is dat de BEL-combinatie nadenkt over hoe deze opdrachten eruit moeten zien. Wat 

wil de BEL-combinatie precies weten om goed aan de slag te kunnen? De coördinatoren in 

de BEL-combinatie verzorgen de logistiek en besturing van de beantwoording van vragen 

aan hun kant. De jaarcyclus vormt de basis voor de aanpak en planning van het daartoe 
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noodzakelijke overleg. Dat zal zich om die reden in de loop der jaren ontwikkelen. De leiding 

of beleidsadviseur (met coördinatietaak) bereidt zodoende in de verschillende fasen van de 

jaarcyclus de gewenste producten voor en zorgt dat deze op het coördinatieoverleg met de 

regisseur en de portefeuilleoverleggen aan de orde komen.

	 Rol	4:	Sturen	op	overdrachtsmomenten

Een belangrijke rol van de regisseur is dan ook om vanuit zijn kennis van de lokale 

situatie in de gemeenten de BEL-combinatie te adviseren (richting geven) bij het sturen 

op overdrachtsmomenten, waarin de regisseur zich bezighoudt met het brengen van 

samenhang in een veld met meerdere spelers en de kwaliteit van ketenpartners probeert 

te bevorderen. Dit kan als oogmerk hebben beleidsontwikkeling, maar ook optimalisering 

van de uitvoering. Allerlei partijen hebben rollen in beleidsontwikkeling en –uitvoering; dit 

wordt georganiseerd door de BEL-combinatie op advies van de regisseur in de gemeenten. 

In het afstemmingsoverleg worden per onderwerp concrete afspraken gemaakt over waar de 

regisseur zelfstandig in de BEL-combinatie kan opereren en welke rol de BEL-combinatie 

oppakt om een soepel draaiend systeem te verkrijgen.

	 Rol	5:	Sturen	op	diensten

De jaarcyclus vormt de basis voor de hier te maken afspraken als bij rol 3 beschreven.

	 	 Rol	6:	Control

Bij opdrachtverstrekking hoort uiteraard ook monitoring en evaluatie. Er dient een 

werkwijze ontwikkeld te worden, die vertrouwen geeft aan de kant van de gemeenten, daar 

een overzichtelijke hoeveelheid tijd kost en die zo veel mogelijk aansluit bij bestaande 

rapportagestructuren aan de kant van de BEL-combinatie. 

	 Rol	7:	Netwerken

De BEL-combinatie heeft een belangrijke rol naast de netwerkrol van de regisseur in allerlei 

netwerken van de gemeenten. Hoewel daar natuurlijk veel vrijheid ter eigen invulling kan 

worden gelaten wordt in het afstemmingsoverleg in principe afgesproken waar en bij welke 

bijeenkomsten beleidsadviseurs hun gezicht laten zien. 

	 Rol	8:	afstemming	taken

Dit betreft de onderlinge afstemming tussen de drie gemeenten; de BEL-combinatie kan hier 

ondersteunend zijn in het voorkomen van dubbel werk.

 C.5.  Informatiebeleid

De integrale tekst van de notitie informatiebeleid is hier te lezen (bijlage 15).

  Waarom van belang?

Kwalitatief hoogwaardige diensten kunnen alleen geleverd worden indien de bedrijfsvoering 

op orde is. Goed informatiemanagement is een belangrijke voorwaarde voor een goed 

functionerende bedrijfsvoering. 
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  Gehanteerde uitgangspunten

Een uitgangspunt dat gehanteerd is bij het informatiebeleid is waarborgen van de kwaliteit 

van de organisatie. Kwaliteit betekent in het kader van informatievoorziening: doelmatigheid, 

toegankelijkheid, doeltreffendheid, betrouwbaarheid en tijdigheid. Adequate bestuurlijke 

informatievoorziening is verder van belang in het kader van behoud van lokale identiteit 

en democratische legitimatie: goede informatie brengt bestuurders in de positie om 

verantwoording af te leggen over de uitvoering.

  Beschrijving

De notitie informatiebeleid bevat de koers op het gebied van informatievoorziening, de relatie 

met het dienstverleningsconcept en de P&C-cyclus. Daarbij wordt aandacht besteed aan de 

eisen aan de informatievoorziening van verschillende gebruikers: burgers, medewerkers, 

managers, bestuurders en derden.

  Strategische koers

Informatie wordt steeds gemakkelijker te vinden en te verstrekken, op allerlei vlakken. 

Burgers verwachten dat zij de beschikking krijgen over voor hen relevante informatie zoals 

de status van een vergunningaanvraag of actuele informatie over wegwerkzaamheden. Aan 

de BEL-gemeenten is de uitdaging dienstverlening en informatie te bieden die verwacht mag 

worden van een moderne gemeente, niet alleen richting burgers, maar ook waar het gaat 

om de bestuurlijke informatievoorziening en de informatievoorziening aan management, 

medewerkers en derden.

De BEL-gemeenten willen niet vooruitlopen als het gaat om technologische ontwikkelingen 

ter ondersteuning van de informatievoorziening, maar zeker ook niet achterlopen. Dit 

betekent dat de BEL-gemeenten gebruik maken van technieken die “up-to-date” zijn als het 

gaat om informatievoorziening.

In de toekomst zal toegewerkt worden naar een vereenvoudiging van het beheer van de 

gemeentelijke websites, voor de korte termijn is echter besloten de focus te leggen bij 

het gezamenlijk ontwikkelen van elektronische dienstverlening en het opzetten van een 

gemeenschappelijke communicatiestrategie.

  Projecten

De lopende projecten zijn, in volgorde van prioriteit:

 1.	 Basisregistraties	

  Het invoeren van basisregistraties is een van de belangrijkste peilers van het 

informatiebeleid.

 2.	 Softwarekeuzes	en	migraties 

  De werkprocessen in de Bel-combinatie zullen door adequate software moeten worden 

ondersteund. Uitgangspunten bij de migratie van oude naar nieuwe systemen zijn:

a. Het mogelijk maken van de migratie per 1 januari 2008.

b. Doorontwikkeling naar 2010 mogelijk maken.

 3.	 Consolidatie	infrastructuur	

  Er is besloten tot het vroegtijdig consolideren van de huidige ICT-infrastructuur.

	 4.	 DMS/WFM	

  De ambitie is om in de BEL-combinatie de werkprocessen verregaand te digitaliseren. Dit 



57

is ook nodig in het kader van de kwaliteit van de dienstverlening. Dit vraagt tevens om de 

digitalisering van de post- en archieffunctie. Er moet nog een beslissing worden genomen 

over de kostbare invoering van een document management systeem (DMS) en een workflow 

managementsysteem (WFM) om dit mogelijk te maken.

 5.	 Website	

  Vooralsnog houden de drie gemeenten hun eigen website; verdere ontwikkeling van de 

websites is onderdeel van het project DMS/WFM.

	 6.	 Bestuurlijke	informatievoorziening 

  Met een groep raads- en collegeleden wordt bekeken hoe de toekomstige bestuurlijke 

informatievoorziening ingericht moet worden.

 7.	 Stuurinformatie	t.b.v.	het	management	

  Hiertoe is een werkgroep ingericht.

 8.	 Geografisch	informatiesysteem	(GIS)	

  Er worden voorbereidingen getroffen om tot een GIS te komen voor de BEL-combinatie en de 

afzonderlijke gemeenten.

 C.6.  Dienstverleningsconcept

De notitie dienstverleningsconcept BEL is hier te lezen (bijlage 16).

  Waarom van belang?

Het verlenen van diensten is een belangrijke rol van gemeenten. Voor de wijze waarop zijn 

er veel verschillende keuzemogelijkheden. Een eenduidige visie hierop is voor Blaricum, 

Eemnes en Laren van belang omdat de dienstverlening vanuit één organisatie, de BEL-

combinatie, plaatsvindt.

  Gehanteerde uitgangspunten

Bij de ontwikkeling van het dienstverleningsconcept zijn waarborgen klantgerichte 

organisatie en waarborgen kwaliteit van de organisatie uitgangspunten geweest. Deze 

zijn met name tot uitdrukking gekomen in de fasering die is aangebracht in zaken die 

worden opgepakt in het kader van de dienstverlening. Dit bleek de enige manier om deze 

uitgangspunten te borgen.

  Belangrijke gespreksonderwerpen bij het ontwikkelen van het    
  dienstverleningsconcept

Een belangrijke keuze die is gemaakt bij het dienstverleningsconcept is die voor de 

ontwikkelstrategie van digitalisering na professionalisering. Er liggen grote uitdagingen 

op beide gebieden, die niet allemaal tegelijk kunnen worden opgepakt. Daarom is ervoor 

gekozen eerst de basis goed op orde te brengen. Een vervolgstap is dan digitalisering voor 

intern gebruik. Tot slot kan, als blijvend het gewenste serviceniveau kan worden geboden, de 

externe digitale dienstverlening van start gaan.
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  Beschrijving

In de notitie wordt de betekenis van landelijke ontwikkelingen voor de BEL 

geduid. De verwachting is dat gemeenten zich zullen ontwikkelen tot dé poort voor 

publieke dienstverlening, die zich daarmee veel verder uitstrekt dan het huidige 

dienstverleningspakket van gemeenten. 

Verder zullen gemeenten zichzelf in toenemende mate normen stellen als het gaat om 

publieke dienstverlening en zal de vergelijkbaarheid van de kwaliteit van dienstverlening 

tussen gemeenten toenemen.

  Uitgangspunten

In de notitie worden vijf uitgangspunten benoemd:

 1.	 Van	aanbodgericht	naar	vraaggericht	

  Een belangrijke stap hierbij is het hanteren van burgerrollen als uitgangspunt bij de 

inrichting van de organisatie.

	 2.	 Van	versnipperd	naar	geïntegreerd	

  Deze stap wordt gemaakt door de introductie van integrale frontoffices.

 3.	 Van	reactief	naar	proactief	

  Nu moet de burger vaak zelf actie ondernemen om informatie te verkrijgen, de ambitie is om 

‘mee te denken met de burger’.

	 4.	 Van	ongelijkwaardige	kanalen	naar	geoptimaliseerde	kanalen	

  De ambitie is om dezelfde producten via meer (moderne) kanalen te gaan aanbieden.

	 5.	 Van	informatie	naar	transactie	

  Dit is een logisch vervolg op het vorige punt; de ambitie is om volledige transacties (bestellen, 

geleverd krijgen, betalen) te vervullen via elk kanaal.

  Hoofdlijnen van de ontwikkeling

Bovenstaande uitgangspunten leiden tot de volgende hoofdlijnen van de ontwikkeling:

•	 Procesoptimalisatie	

 De stap dient gemaakt te worden van activiteitengericht organiseren naar procesgericht 

organiseren (zie paragraaf Procesinrichting).

•	 Kanaaloptimalisatie	

 Via formuleoptimalisatie wordt overgegaan tot kanaaloptimalisatie. De definitie van 

de geleverde dienst en de daaraan te stellen eisen moeten voor alle betrokken partijen 

eensluidend zijn. Dat is formuleoptimalisatie. Kanaaloptimalisatie is vervolgens het 

aanbieden van de producten en diensten via de meest passende kanalen, bijvoorbeeld 

digitalisering van dienstverlening.

•	 Innovatie	

 I&A-ontwikkelingen zijn hierbij het meest relevant. De ambitie is om hierbij een early 

adaptor te zijn: een gemeente die eenmaal bewezen technologie relatief snel inzet. 

  De precieze inrichting van de frontoffices

In de tijdelijke huisvesting in Blaricum komen de volgende balies: 

• Receptie;

• Burgerzaken/belastingen;

• Handhaving, ruimtelijke ordening etc. ( aparte ingang). Hier komt ook het 

ondernemersloket.
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In de permanente huisvesting in Eemnes komen de volgende balies:

• Receptie;

• Burgerzaken/belastingen;

• Drie algemene balies (bouw/ruimte).

  C.7. Kwaliteitsbeleid

De notitie Kwaliteitszorgsysteem BEL-gemeenten is hier te lezen (bijlage 1).

  Waarom van belang?

De uitvoeringsorganisatie is door Blaricum, Eemnes en Laren op afstand geplaatst. De drie 

gemeenten moeten er vanuit kunnen gaan dat de afgesproken kwaliteit ook daadwerkelijk 

geleverd wordt door de BEL-combinatie. Een goed kwaliteitsbeleid kan hierbij ondersteunen.

  Gehanteerde uitgangspunten

De gehanteerde uitgangspunten voor het kwaliteitsbeleid zijn waarborgen klantgerichte 

organisatie en waarborgen kwaliteit van de organisatie.

  Beschrijving

Om de kwaliteit van de samenwerking c.q. uitbesteding te kunnen bewaken en waar nodig 

bij te sturen is het zinvol om een kwaliteitszorgsysteem op te zetten en in stand te houden. 

Het kwaliteitszorgsysteem zal uit drie niveaus te laten bestaan, te weten op prestatieniveau, 

procesniveau en op systeemniveau. 

Op het prestatieniveau wordt voorgesteld om te werken met een kwaliteitsmonitor met 

prestatie-indicatoren. De uitkomsten van dit niveau kan mede als basis dienen voor het 

kwaliteitssysteem op procesniveau. Op dat niveau kan worden gewerkt met interne audits, 

uitgevoerd door medewerkers van de BEL-combinatie, aangevuld met medewerkers van 

de drie gemeenten. De uitkomsten van de interne audits op procesniveau kunnen worden 

meegenomen in de kwaliteitsbewaking op het systeemniveau. Op systeemniveau vindt een 

externe evaluatie plaats. De uitkomsten van deze evaluatie kunnen weer invloed hebben op 

de twee andere niveaus. Er is dus sprake van een wisselwerking en samenhang tussen de drie 

niveaus. Hieronder is het totale systeem weergegeven. 

kwaliteits
monitor

interne audits
externe evaluatie
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  Kwaliteitszorg op prestatieniveau 

Deze zal plaatsvinden door middel van een kwaliteitsmonitor. Het doel van kwaliteitszorg 

op prestatieniveau is inzicht verkrijgen in de prestaties van (de verschillende afdelingen van) 

de BEL-combinatie om vervolgens waar nodig verbeteracties in te zetten om prestaties te 

verbeteren.

  Kwaliteitszorg op procesniveau

Kwaliteitszorg op procesniveau wordt vormgegeven door middel van interne audits. Het 

doel van kwaliteitszorg op procesniveau is inzicht krijgen in de werking van de verschillende 

processen, om deze waar nodig aan te scherpen c.q. te verbeteren. De rapportages hierover 

zouden de basis kunnen vormen voor de evaluatie die in de gemeenschappelijke regeling in 

artikel 20 is voorzien waarbij de directeur geacht wordt de organisatie eens in de drie jaar te 

evalueren.

  Kwaliteitszorg op systeemniveau

De kwaliteitszorg op systeemniveau krijgt de vorm van een externe evaluatie. Het doel van 

de kwaliteitszorg op systeemniveau is inzicht krijgen in hoe het systeem als geheel in de 

praktijk werkt en op die punten die in werkelijkheid anders zijn dan van tevoren bedacht. 

Het ligt voor de hand deze evaluatie te koppelen aan de driejaarlijkse evaluatie door de BEL-

combinatie zelf. 

In het eerste jaar moet het model zijn praktische uitwerking nog gaan krijgen. Het is van 

belang in het eerste jaar niet alleen praktisch met elkaar bezig te zijn, maar ook te reflecteren 

op de werking in de praktijk om tijdig bij te kunnen sturen. Hiervoor is dan ook bijzondere 

aandacht in bijlage 2 van de notitie kwaliteitszorgsysteem BEL-gemeenten. Click hier voor 

bijlage 2.

Er wordt in de eerste periode vinger aan de pols gehouden voor wat betreft de kwaliteit op 

systeemniveau door drie reflectiemomenten in te bouwen: 

• Na drie maanden (terugblik gericht op het feitelijk functioneren in het eerste kwartaal; de 

eerste ervaringen) en na acht maanden (reflectie gericht op het eerste half jaar) 

• Na elf maanden (reflectie gericht op de ervaringen tot dat moment en in het bijzonder met 

het opstellen van de begroting voor 2009);

• Na 15 maanden (reflectie gericht op de ervaringen met het opstellen van de jaarrekening). 
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Deel IV

Reflectie op het veranderproces en op het model 

 1 Inleiding

Het werken aan het BEL-model heeft resultaat gehad: op 1 januari 2008 is de BEL-combinatie 

begonnen. Naast dit resultaat zijn er veel leerpunten te trekken uit het proces. In dit deel 

van dit boekje nemen we enige afstand van de inhoud, die in het vorige deel centraal stond. 

Eerst komen de lessen uit het veranderproces aan de orde. Vervolgens is een beschouwing 

opgenomen over de vraag, waarom het model nu juist in Blaricum, Eemnes en Laren is 

ontstaan. Afgesloten wordt vervolgens met een beschouwing over het werken in het BEL-

model en een blik op de toekomst.

 2 Het veranderproces

Het veranderproces dat heeft geleid tot het werken volgens het BEL-model heeft, na een 

kleine tien jaar van discussies, ongeveer anderhalf jaar in beslag genomen: vanaf de zomer 

van 2006 tot januari 2008. Het is een intensief proces geweest dat uiteraard veel tijd heeft 

gekost, maar ook veel leermomenten heeft opgeleverd. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de 

aanpak van het veranderproces en de leermomenten.

De beschouwing op het veranderproces is gebaseerd op interviews met burgemeesters, 

secretarissen en projectmedewerkers van de drie gemeenten.

  Tempo van het veranderproces

Medio 2006 hadden Blaricum, Eemnes en Laren een samenwerkingsambitie die nog geen 

precieze vorm had gekregen. Anderhalf jaar later hebben de drie gemeenten vrijwel alle 

uitvoerende taken in één organisatie hebben ondergebracht. Er is in een onwaarschijnlijk 

tempo gewerkt, wanneer dit vergeleken wordt met soortgelijke trajecten als gemeentelijke 

herindelingen of bedrijfsfusies.

Al vroeg in het traject is besloten om dit hoge tempo te hanteren. Dit zou ervoor zorgen 

dat de onzekerheid in de organisatie zo kort mogelijk zou duren en de spanning de gehele 

periode maximaal zou zijn. Er was geen gelegenheid achterover te gaan leunen. 

Een langere invoeringsperiode kan ook leiden tot meer weerstand tegen de verandering op 

zich. Verder zorgde deze keuze ervoor dat een signaal werd afgegeven aan de provincies, dat 

de gemeenten niet bezig waren met een onderzoek dat verschillende kanten op zou kunnen 

gaan, maar met een serieus project met resultaat op korte termijn. Dit signaal maakte 

eventuele stappen van de provincie Noord-Holland richting herindeling onwaarschijnlijk. 

Er was nog een heel andere, bestuurlijke reden om te gaan voor deze relatief korte termijn. 

Het eerste jaar zou, zo was de verwachting, met vallen en opstaan gepaard gaan. 2010 is een 

verkiezingsjaar. Dan zouden de kinderziekten verdwenen moeten zijn.

De keuze voor een verandertraject van slechts anderhalf jaar tot de start betekende dat er heel 

veel in korte tijd moest gebeuren. Des te meer omdat het gezien het innovatieve karakter van 

het model voor een deel onduidelijk was op welke punten problemen zouden ontstaan en 
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hoeveel tijd het oplossen van dat type problemen zou vergen.

De gewetensvraag na afloop is: zouden betrokken met de kennis van nu destijds meer tijd 

voor het veranderproces hebben ingeruimd? 

Het antwoord luidt: nee. Tegelijkertijd is iedereen ervan doordrongen dat de tijdsdruk ook 

wel echt tot problemen heeft geleid. De BEL-combinatie kon op maandag 2 januari 2008 

van start gaan. Echter: een aantal praktische zaken dat wel erg belangrijk is voor het goed 

functioneren van de organisatie was eenvoudigweg nog niet compleet geregeld. Niet alleen 

sommige praktische zaken, maar ook zaken in de besturing van het model waren nog niet 

uitgekristalliseerd. Een voorbeeld is de productencatalogus. Deze was nog niet gereed bij 

de start van de BEL-combinatie. Het is niet dat deze zaken vergeten zijn. Alles dat extra was 

opgepakt, was ten koste van iets anders gegaan, dat wel is gebeurd. Het is een voortdurende 

afweging geweest van waar de tijd ingestoken zou worden, zowel bestuurlijk als ambtelijk. 

Criterium was steeds: is een goede start mogelijk? De maximale spanning op het proces is 

gedurende anderhalf jaar vastgehouden.

  Gefaseerde overgang of in één keer

Bij aanvang van het traject lag niet alleen de keuzevraag voor waar het om het tempo ging, 

maar was ook de vraag of er gefaseerd zou worden overgegaan (beginnen met een beperkt 

aantal taakvelden) of in één keer. Al snel is uit bestuurlijk perspectief besloten tot in een keer 

overgaan in plaats van een gefaseerde overgang. Een gefaseerde overgang zou er toe leiden 

dat de organisatie voortdurend in verandering zou zijn, en allerlei problemen in de plaatsing 

van medewerkers opleveren. Nu waren er voor iedereen gelijke kansen; bij een gefaseerde 

overgang zou dit lastig te realiseren geweest zijn. Door de gekozen werkwijze kon iedereen 

nu zijn voorkeur voor elke functie in de nieuwe organisatie aangeven en konden er veel 

wensen ingewilligd worden.

  Betrokkenheid van de gemeenteraden en de colleges

De betrokkenheid van de gemeenteraden is erg belangrijk geweest in dit traject. Niet alleen 

moesten de raden afzonderlijk op één lijn zien te komen aangaande deze samenwerking. 

Ook moesten de raden inzicht krijgen in elkaars standpunten en belangen aangaande deze 

samenwerking. Dat doel is bereikt door een aantal gemeenschappelijke raadsbijeenkomsten, 

die de raden veel informatie opleverden ten aanzien van de manier waarop de anderen in 

het proces stonden. De bijeenkomsten zorgden voor een gevoel van gezamenlijkheid. Daarin 

speelde ook ontmoetingen langs partijpolitieke lijnen tussen de verschillende fracties een 

positieve rol. 

De raadsbijeenkomsten hadden niet alleen als doel elkaar en elkaars standpunten te leren 

kennen, maar ook om de raadsleden te informeren aangaande de stand van zaken in de 

samenwerking. 

Dat bleek echter een stuk lastiger. De informatiebehoefte van de raden bleek vaak op 

een ander vlak te liggen dan de informatie die aan de orde kwam. De raden waren op 

diverse momenten een stap verder dan de uitwerking in het veranderproces was. Een 

goed voorbeeld was de roep vanuit de raden om een contract met de werkorganisatie 

en een productencatalogus, in juni 2007. Op dat moment werd er hard gewerkt aan de 

organisatiestructuur: men was simpelweg nog niet toe aan de zaken waar de raad om vroeg.

Binnen de colleges was de actieve betrokkenheid bij het proces voor sommigen een onderdeel 

van de portefeuille. Anderen stonden verder van de samenwerking af, maar ook zij werden 

regelmatig actief betrokken in gemeenschappelijke bijeenkomsten van de drie colleges, waar 
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beslissingen werden genomen aangaande de hoofdlijnen van de samenwerking. Er deden 

zich regelmatig spanningen voor, die heel goed te verklaren waren uit de verschillende 

strategische ambities van de gemeenten. Laren en Eemnes hadden kwaliteit als eerste 

ambitie. Blaricum had vanaf het begin ook een efficiency ambitie. De ambitie van de een kon 

zo een bedreiging voor die van de ander zijn. De kunst was telkens om daar op een goede 

manier met elkaar over in gesprek te gaan en te blijven. Het laat ook zien hoe belangrijk 

gelijke strategische ambities zijn voor het succes van een dergelijk samenwerkingstraject.

  De nieuwbouw in eemnes

Voor het veranderproces was van wezenlijk belang dat de plannen voor de nieuwbouw van 

het gemeentehuis van Eemnes al in een gevorderd stadium waren. Eemnes heeft direct 

aangegeven dat de nieuwbouw in Eemnes in aangepaste vorm ook huisvesting zou kunnen 

bieden aan de werkorganisatie. De andere twee gemeenten hebben dat idee omarmd. 

Hierdoor werd een fors fundament gelegd onder de ontwikkeling. 

Overigens is het interessant dat door deze toevallige samenloop de BEL-combinatie in 

de provincie Utrecht zetelt, de provincie waar Eemnes deel van uitmaakt. Dit kan een 

complicerende factor zijn voor een eventuele toekomstige herindeling waarbij Blaricum 

en Laren, onderdeel van de provincie Noord-Holland, bij betrokken zouden zijn, zo liet de 

gedeputeerde van Noord Holland zich eens ontvallen.

  Betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers

De eigen medewerkers van Blaricum, Eemnes en Laren hebben een prominente rol gespeeld 

in het veranderproces. 

  Ontwikkeling van medewerkers

Een traject als dit zorgt voor een grote druk op medewerkers; de dienstverlening aan burgers 

en de ondersteuning van het gemeentebestuur zijn immers zaken die gewoon doorlopen 

tijdens het verandertraject. Tegelijk biedt het grote ontwikkelkansen voor medewerkers; 

kansen die door velen met beide handen zijn aangegrepen.

Er is ontzettend veel gerealiseerd , zoals nieuwe werkprocessen, nieuwe 

dienstverleningsconcepten, een nieuwe organisatiestructuur, nieuwe functies. Een proces of 

keten oriëntatie vraagt echt iets anders dan een oriëntatie op activiteiten. Al deze zaken zijn 

voor het grootste deel met en door eigen medewerkers gerealiseerd. Elke keer werd gekeken 

of zaken geheel door eigen medewerkers konden worden gerealiseerd, of dat wellicht een 

training of andere vorm van externe begeleiding noodzakelijk was. Daarmee werd het proces 

voor een aantal medewerkers ook een rollercoaster voor ontwikkeling van vaardigheden en 

kwaliteit. 

Er was een grote gemene deler die achter de inhoud van de vernieuwingen schuilging: 

medewerkers werd gevraagd om op een ander niveau naar het functioneren van de 

organisatie te kijken. Er werd immers niet gevraagd om een verbeterslag in activiteiten of 

processen, maar om het bouwen van een nieuwe organisatie met een geheel andere schaal. 

Hier zijn door veel medewerkers grote stappen in hun ontwikkeling in gezet.

Een belangrijke stap die in gang is gezet maar waar de gemeenten minder ver mee gekomen 

zijn dan ingeschat, is het procesgericht denken en werken. Begin 2007 was de ambitie om 

de organisatiestructuur, die toen nog ontwikkeld moest gaan worden, geheel langs de lijn 

van de hoofprocessen op te bouwen. De hoofdprocessen zijn de processen die samenhangen 
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met de in “de staat van de gemeente” benoemde rollen van de burger (zie verder C.3). Niet 

denken vanuit structuren dus, maar hier helemaal los van komen en als laatste stap de 

organisatiestructuur uittekenen. Dit is maar ten dele geslaagd. Er is wel begonnen vanuit 

de processen maar dit bleek complexer dan ingeschat. Bovendien kwam toch al snel de 

behoefte óók te weten hoe het organisatorische eindplaatje er uit zou komen te zien. Toen 

is er dus toch voor gekozen om eerst de organisatiestructuur te ontwerpen. Dat neemt niet 

weg dat er veel resultaten zijn geboekt als het gaat om procesgericht denken: hier hebben 

de zogenaamde verbeterteams, waarin processen werden uitgewerkt, een belangrijke rol 

gespeeld.

Een ander punt dat minder ver is gekomen, is de informatisering en automatisering. Dit had 

verschillende oorzaken. Ten eerste was er intern onvoldoende capaciteit om dit goed op te 

pakken. Dit was in de nieuwe organisatie wel verzorgd, door middel van extra capaciteit op 

dit vlak. Aangezien het de voorkeur had dit met eigen medewerkers op te pakken is ervoor 

gekozen hier pas na de start van de BEL-combinatie echt mee aan de slag te gaan. Ten tweede 

was er van rijkswege ook nog veel onduidelijkheid wat er precies van gemeenten gevraagd 

ging worden (operationalisering basisregistraties) op het gebied van informatisering en 

automatisering.

  Tijdsbesteding medewerkers

Uitgangspunt was dat medewerkers 20% van de tijd met het samenwerkingstraject bezig 

waren. In het begin van het traject was de tijdsbesteding kleiner. Naarmate de tijd vorderde 

werd de inzet echter steeds intensiever. 

  Betrokkenheid medewerkers

De betrokkenheid van medewerkers is te bekijken vanuit de verschillende fasen in het 

veranderproces. 

 1. Aanloop

Blaricum, Eemnes en Laren waren al langere tijd in gesprek over de vorm die hun 

samenwerking zou moeten gaan krijgen. Dit verliep in een traag tempo. Op activiteitenniveau 

werd soms van elkaar geleerd. Voor de zomer van 2006 waren de verwachtingen bij 

de medewerkers dat de pogingen uiteindelijk vruchten zouden afwerpen, laag. Op zes 

taakgebieden (m.n. middelen) zou gekeken gaan worden of en hoe samenwerking 

met ingang van 1 januari 2007 inhoud zou kunnen krijgen. Daartoe werd een externe 

projectleider aangesteld. Voor de projectleider werd al snel duidelijk dat de gemaakte 

keuze een halve keuze was, die veel complicaties met zich mee zou brengen. Bij de 

medewerkers was er weinig geloof dat deze keuze iets zou opleveren voor de eigen gemeente. 

De medewerkers kozen in dat geval eigenlijk liever voor herindeling. Dat hebben de 

ondernemingsraden ook in een brief aan de gemeenteraden verwoord. 

 2. De keuze voor het samenwerkingsmodel (medio 2006-eind 2006)

Hierbij ging het met name om besturingsfilosofie, Gemeenschappelijke Regeling, politiek-

bestuurlijke gevoeligheid en haalbaarheid. Dit was vooral een bestuurlijk traject; de besturen 

moesten met elkaar ontdekken of er een intensieve vorm van samenwerking, waarbij zij 

aan het stuur bleven, mogelijk was. De betrokkenheid van medewerkers was laag in deze 

fase; het was met name een bestuurlijk traject. Velen maakten dat ook niet echt mee. Er 
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ontstond een gat tussen degenen die er aan werkten en de rest van de organisatie. Er werd 

wel veel gecommuniceerd maar dat leverde, door de complexiteit en onbekendheid ervan 

(ook in ruimer Nederlands perspectief), relatief weinig inzicht op. Anderzijds ontdekten de 

medewerkers gaande weg dat het bestuur nu echt serieus was, hetgeen de bezorgdheid over 

de consequenties voor hen deed toenemen.

 3. De vertaling van de keuze voor het model naar de organisatorische vorm 

  (begin 2007-medio 2007)

Hierbij ging het om zaken als organisatiestructuur, formatie, dienstverleningsconcept, 

uitbestedingconcept, verrekenmodel en financiën. De betrokkenheid van medewerkers en 

het aantal betrokken medewerkers dat actief mee deed nam fors toe. Medewerkers konden 

mee werken met het concretiseren van, soms nog, theoretische concepten. Tegelijkertijd 

komt hier ook nog de nodige (p&o) techniek bij kijken. Velen wachten de resultaten liever 

af, maar begrepen wel beter wat er gebeurde. Voor de ondernemingsraden (en met name de 

bijzondere gezamenlijke ondernemingsraad) werd het intensief en moeilijk.

 4. De voorbereiding van de uitvoering (medio 2007-eind 2007)

Hierbij ging het om het functieboek, het plaatsingsproces, harmonisatie van de 

arbeidsvoorwaarden, sociaal statuut, maar ook de huisvesting, de feitelijke ict toepassingen 

en vele andere praktische uitvoeringszaken. Hierbij zagen medewerkers wat het eindresultaat 

ging worden. Voor veel mensen werd het daardoor gemakkelijker om een bijdrage te 

gaan leveren en de medewerkers zijn intensief betrokken geweest bij deze fase. Het 

plaatsingsproces, vaak een moeilijke fase in dergelijke processen verliep redelijk rustig. Er 

is voor kwaliteit gekozen! Leidinggevenden hebben een assesment moeten doen en er was 

een volledig externe plaatsingscommissie. Een van de redenen voor de rust was dat al bij de 

aanvang van het project voor een vacaturestop was gekozen. Na de plaatsing bleven ruim 

veertig vacatures en was maar één medewerker niet direct plaatsbaar.

  Cultuur

Bij het begin van het veranderproces is een werkgroep ingesteld genaamd ‘verleden – 

heden – toekomst’. Deze ging zich bezighouden met de positie van de medewerker in het 

veranderproces en in de nieuwe organisatie. Daarbij richtte de werkgroep zich niet op de 

formele kant van functies en plaatsing, maar op het meekrijgen van mensen in het proces 

en de benodigde cultuurverandering die het werken in een compleet andere organisatie met 

zich mee zou brengen. Er zou een totaal nieuwe, andersoortige organisatie zou gaan ontstaan 

(de BEL-combinatie) die zeker cultuurelementen van de drie voormalige gemeentelijke 

organisaties in zich zou dragen, maar ook wezenlijk nieuwe elementen moest kennen. Men 

onderkende dat dit niet vanzelf zou gaan. Er moest respect zijn voor het verleden van de 

organisaties en de waarden die daarin belangrijk geacht werden. Er zijn gedurende anderhalf 

jaar allerlei activiteiten georganiseerd om de gewenste cultuurverandering met elkaar te 

bepalen en te ontwikkelen. 

  Bellissima

Een belangrijke informatiebron voor medewerkers was de “Bellissima”. Dit was een 

tweewekelijks informatiebulletin. Hieronder konden medewerkers lezen over de laatste 

bestuurlijke en organisatorische ontwikkelingen in het verandertraject. Ook werd in de 
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Bellissima ruimte gemaakt voor de (vele) vragen en natuurlijk ook voor de onzekerheden van 

medewerkers.

  Ontmoetingen

Er waren twee typen ontmoetingen tussen medewerkers. Ten eerste waren er grote 

bijeenkomsten voor alle medewerkers, waarin medewerkers geïnformeerd werden over de 

voortgang van het veranderproces en over de stand van zaken in de besluitvorming.

Ten tweede waren er ontmoetingen waarin groepen medewerkers met elkaar kennis maken 

en in een latere fase bespreken hoe het werk georganiseerd was en –weer later- georganiseerd 

zou moeten worden. Medewerkers kwamen elkaar in verschillende hoedanigheden en 

vanuit verschillende rollen tegen. Voorbeelden in het eerste halfjaar (medio – eind 2006) 

waren het Kantelfeest, bijeenkomst ‘Drie heren dienen’, het organiseren van gezamenlijke 

personeelsborrels en kennismakingsbijeenkomsten per functiegroep gestimuleerd. In het 

tweede halfjaar (eerste halfjaar 2007) stond vooral (communicatie over) organisatiestructuur 

en functieboeken centraal. In het laatste halfjaar (medio – eind 2007) is de aandacht 

uitgegaan naar het feitelijk inrichten van de organisatie en de (nazorg bij) plaatsing van 

medewerkers. Deze bijeenkomsten waren niet alleen gericht op het onderling contact maar 

soms ook op het leren van ervaringen elders. Zo is er bijvoorbeeld een bijeenkomst geweest 

met onder meer een introductie iemand van de Rotterdamse gemeentelijke dienst Stedebouw 

en Volkshuisvesting, die voor tien stadsdelen werkt. Dit werk, het “dienen van meerdere 

heren”, heeft zeker overeenkomsten met het werk van de BEL-combinatie.

  Simulatie

In april 2007 vond een simulatie plaats om bestuur en medewerkers te laten ervaren hoe 

het straks echt is, om langs de lijnen van het BEL-model te werken, en tevens om lering te 

trekken. Click hier voor een uitgebreid verslag van de simulatie (bijlage 17).

  Leerpunten

De simulatie heeft uiteenlopende leerpunten opgeleverd: 

• Vertrouwen is de basis voor het succes van het model. Voorkomen moet worden dat er 

voortdurend “wij-zij” discussies worden gevoerd tussen gemeenten enerzijds en de BEL-

combinatie anderzijds. In de basis moet er het vertrouwen zijn dat de BEL-combinatie 

goed werk levert. Het vertrouwen tussen de gemeenten is ook van groot belang. In 

sommige situaties kan de verleiding groot zijn alleen naar het eigen, en niet naar het 

gemeenschappelijk belang te kijken.

• Ontwikkelen van een gemeenschappelijke taal is nodig voor een goede werking van het 

model. Iedere gemeente heeft haar eigen (bestuurs-) cultuur, waarin mensen doorgaans 

zowel de openlijke boodschap als eventuele bijkomende signalen in een bepaald perspectief 

weten te plaatsen. In het BEL-model zijn onduidelijkheden beter te hanteren als gewerkt is 

aan een gemeenschappelijke taal.

• De beleidsregisseur vervult een spilfunctie. In potentie gaat het om een spilfunctie, en het 

moet ook een spilfunctie zijn om het BEL-model goed te laten werken. Er worden hoge 

eisen gesteld aan de regisseur en er moet daarom gewerkt worden aan een helder profiel.

• De rol van de portefeuillehouder moet zich nog uitkristalliseren. De BEL-combinatie komt 

–letterlijk- op grote afstand te staan, waardoor het op de hoogte zijn van de precieze stand 

van zaken op allerlei dossiers –mocht een portefeuillehouder daar behoefte aan hebben- 

complexer wordt.
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• Heldere afspraken over de inzet van de BEL-combinatie zijn nodig. Tijdens de simulatie 

werd duidelijk dat extra werk vrij gemakkelijk richting de BEL-combinatie “geschoven” 

wordt. Dit maakte het duidelijk dat wel degelijk behoefte is aan heel heldere afspraken 

over wat wel en niet in de “basisafspraken” tussen gemeente en BEL-combinatie is vervat; 

dit levert bijvoorbeeld spanningen op indien er sprake is van piekbelasting in de BEL-

combinatie door initiatieven of onverwachte gebeurtenissen in meerdere gemeenten 

tegelijk.

• Overlegstructuren moeten helder zijn. Tijdens de simulatie ontstond regelmatig 

onduidelijkheid over wie bij welk overleg aanwezig zou moeten zijn. Er is een duidelijke 

overlegstructuur benodigd voor de overleggen binnen een gemeente, de (ambtelijke 

en bestuurlijke) overleggen tussen gemeenten en de overleggen tussen gemeente c.q. 

gemeenten en BEL-combinatie.

• Informatievoorziening moet goed zijn. Er zal moeten worden geïnventariseerd wie op welk 

moment welke informatie voor haar of zijn functioneren nodig heeft. Dit geldt zowel voor 

de bestuursinformatie op bestuurlijk niveau als om de informatie die medewerkers nodig 

hebben ten behoeve van de producten en diensten die zij leveren.

• Aansluiting van de BEL-combinatie op de gemeente(n) moet goed geregeld zijn. Het is 

van belang dat de medewerkers van de BEL-combinatie op de hoogte zijn van wat er in de 

gemeente(n) speelt. Daarbij gaat het zowel om de zaken die direct van belang zijn voor 

hun taakuitoefening als om meer algemene zaken die actueel zijn in Blaricum, Eemnes en 

Laren. 

  Terugblik simulatie

De simulatie gaf deelnemers een gevoel over de nieuwe werkelijkheid zoals die vanaf 1 

januari 2008 zou zijn. Terugkijkend moet geconstateerd worden dat de simlatie zeker zijn 

waarde heeft gehad, maar met name voor de bestuurders. Die zagen door de simulatie in 

dat er echt iets anders van hen verwacht zou gaan worden in de nieuwe situatie. Het BEL-

model vraagt ook van bestuurders een andere manier van werken, omdat de organisatie 

grotendeels op afstand staat. Ambtelijk gezien kwam de simulatie eigenlijk te vroeg in het 

proces. De praktische verbeterpunten die de simulatie opleverde (bijvoorbeeld de punten: 

“overlegstructuren moeten helder zijn” en “aansluiting van de BEL-combinatie op de 

gemeente(n) moet goed geregeld zijn) kwamen te vroeg in het proces om er direct iets mee te 

doen. Deze leerpunten pasten bij een fase waar men nog niet was in het ontwikkelproces. 

Achteraf bezien was het beter geweest de simulatie met name te richten op de veranderingen 

voor bestuurders en later in het proces nog een simulatie te organiseren die meer op de 

praktische organisatie van de samenwerking gericht was.

  De projectstructuur

Er was in eerste instantie sprake van een stuurgroep en een projectgroep van waaruit de regie 

over de projecten werd gevoerd. In een latere fase is een implementatieteam toegevoegd om 

de feitelijke overgang naar de nieuwe organisatie vorm te geven.

  Stuurgroep

De stuurgroep in dit traject bestond uit de burgemeesters en de gemeentesecretarissen. 

De gemeentesecretarissen zouden dit –ook met de wijsheid achteraf- niet anders hebben 

gewild. Regelmatig ontstonden er –ook vanwege de tijdsdruk- spanningen tussen de staande 

organisatie en de veranderorganisatie. Voor de medewerkers was van belang dat hun 



70

gemeentesecretaris er in eerste instantie voor hen was en zich mentaal of in tijdsbesteding, 

niet volledig liep opslokken door wat het verandertraject aan eisen stelde. Er was nog 

een andere reden waarom het van belang was dat de gemeentesecretarissen niet in de 

projectgroep zaten: als er inhoudelijke problemen ontstonden tussen gemeenten, lagen 

deze niet direct op het hoogste niveau, maar in de projectgroep. Dit gaf de projectgroep de 

gelegenheid op te schalen en de gemeentesecretarissen dan de gelegenheid te bemiddelen, 

voordat het een zaak van de stuurgroep werd. Tegelijkertijd bepaalde de stuurgroep het kader.

  Projectgroep

De projectgroep bestond uit drie managers (van iedere gemeente één, de plaatsvervanger 

van de gemeentesecretaris), een projectsecretaris en de externe projectleider. De leden van 

de projectgroep zaten allerlei werkgroepen voor. Zij waren degenen die het echte ontwerp- 

en ontwikkelwerk van het BEL-model vormgaven. Verder vond hier de voorbereiding van 

de stuurgroepvergaderingen plaats. De samenwerking in de projectgroep is zeer positief 

verlopen. Dit was niet in de laatste plaats te danken aan de invulling die de projectsecretaris 

gaf aan haar functie. Een traject als dit wordt gekenmerkt door vele beslismomenten en heel 

veel stukken die geproduceerd worden. De bijna onvervangbare interne projectsecretaris 

zorgde dat de projectgroep hierin het overzicht behield.

  Overgang naar nieuwe organisatie

Tegen de zomer van 2007 is begonnen met het feitelijke “bouwen” van de werkorganisatie, 

onder leiding van een kwartiermaker. Dit gebeurde vanuit het zogenaamde 

“implementatieteam”. Dit was een belangrijk moment. De nieuwe organisatie, waarover tot 

op dat moment alleen nog in abstracte termen was gesproken, zou nu immers vorm gaan 

krijgen.

Tot op dat moment waren besluiten over de inrichting van de werkorganisatie voorbereid 

vanuit de projectgroep. De overgang van de verantwoordelijkheid hiervoor naar het 

implementatieteam is niet vlekkeloos verlopen. Goede persoonlijke relaties tussen de 

hoofdrolspelers (mede het resultaat van het traject tot dat moment en bijvoorbeeld de 

trainingen die er geweest waren) maakten dat dit altijd snel opgelost kon worden. Het 

implementatieteam is ook later begonnen dan gepland en moest dus ook in zeer korte tijd 

allerlei zaken regelen die nodig waren om op 1 januari 2008 van start te kunnen gaan. 

Daar waren zaken voor nodig als functionerende systemen, tijdsverantwoording en 

huisvestingszaken.

Dat de tijd kort zou zijn was inherent aan de snelheid waarmee het totale proces is doorlopen; 

maar toch was het nog korter dan gepland. Eigenlijk is men pas half augustus begonnen.

Een leerpunt is dat eerder op een rij gezet had kunnen worden waar het implementatieteam 

allemaal mee aan de gang moest.

  Rol van de externe

De projectleider van WagenaarHoes Organisatieadvies zat zowel in de project- als de 

stuurgroep. Verder zijn medewerkers van WagenaarHoes Organisatieadvies bij verschillende 

onderwerpen betrokken geweest, zoals bij het ontwerpen van de Gemeenschappelijke 

Regeling en het vormgeven van het uitbestedingmodel.

De betrokkenheid van de externe adviseur wordt door vele betrokkenen als zeer belangrijk 

voor het proces ervaren. Samengevat was zijn rol; het (doen) schetsen van het eindperspectief, 

het aanjagen van diverse groepen, het voorzien van complicaties en het daarop anticiperend 
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leveren van oplossingsrichtingen, het borgen van het eigenaarschap en het zijn van verbinder 

naar externe bronnen.

Schetsen	eindperspectief

De extern adviseur is bij alle stakeholders langsgegaan om te kijken wat de kansen en 

belemmeringen waren. Op dat moment zat er al langere tijd geen schot in het proces. Op 

basis van zijn analyse kon met de raden in gesprek worden gegaan over het eindperspectief. 

Het ging niet meer om een moeizame discussie over wel of niet samenwerken per taakveld, 

maar om de vraag waar de samenwerking toe zou moeten leiden: het eindperspectief.

Daar zat nog wel een strategische complicatie. Eemnes wilde onder geen beding een 

herindeling. Voor Blaricum was herindeling wel bespreekbaar. Als de colleges en raden 

duidelijk kon worden, zo was de gedachte van de projectleider en stuurgroep, dat intensieve 

samenwerking niet onvermijdelijk tot herindeling zou leiden, zou dat ook een optie zijn. 

Vergrote kwaliteit en verbeterde efficiency op een groot aantal gebieden waren het lonkend 

perspectief. Dat betekende dat een besturingsfilosofie uitgewerkt zou moeten worden die 

duidelijk maakte dat de colleges en raden zelf onverminderd aan het stuur zou kunnen 

blijven zitten. Een opgave die men intern niet dacht te kunnen ontwikkelen.

Aanjagen,	voorzien	complicaties,	anticiperend	leveren	oplossingsrichtingen	en	borgen	

eigenaarschap

Er was een hoog tempo gewenst. Discussies zouden lang kunnen duren. Bestuurders en 

medewerkers moesten bovendien niet alleen gaan voor het belang van hun gemeente in de 

samenwerking, maar moesten zich ook “eigenaar” gaan voelen van wat in de samenwerking 

ontstond. Dat bleken soms strijdige belangen. Daarbij kon de externe begeleider, doordat 

hij niet een specifiek belang vertegenwoordigde, waar nodig ingrijpen in het proces door 

stuurgroep- en projectgroepleden te confronteren met de uitwerking van hun gedrag. Daar 

zaten uiteraard vaak legitieme belangen achter, waar in het besturingsmodel een plek aan 

gegeven moest worden. 

Bij het eigenaarschap van het verandertraject als zodanig hoorde ook het scherp houden 

van mensen, want uiteraard was dit veranderproces niet het enige waar men in Blaricum, 

Eemnes en Laren gedurende anderhalf jaar mee bezig was.

Verbinder	naar	externe	bronnen

Tot slot heeft de externe begeleider een rol gehad in het leggen van contacten met Rijk en 

provincies over het model. Dit heeft onder meer geleid tot een subsidie van InAxis van 

300.000 euro voor de uitwerking van het model.

De kosten voor de externe advisering van WagenaarHoes bedroegen gedurende 2006 en 

2007 in totaal ongeveer 400.000 euro. Hiermee zijn niet alle externe kosten gedekt. Diverse 

functies, bijvoorbeeld op ICT-gebied, ondersteuning bij het maken van het functieboek en de 

kwartiermakersfunctie in de werkorganisatie zijn extern ingevuld.
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 3.  Het model: waarom in Blaricum, Eemnes en Laren?

Het BEL-model is een geheel nieuwe vorm van samenwerking. De vraag is waarom deze 

vorm nu juist op deze plaats is ontstaan. Een aantal factoren heeft hiertoe geleid 

  Het gebied

Blaricum, Eemnes en Laren hebben verschillen en overeenkomsten. De verschillen vormen 

de rechtvaardiging om te kiezen voor het BEL-model in plaats van een herindeling. Tussen 

Blaricum en Laren zijn grote verschillen: Blaricum is sociaal meer gemengd en heeft 

meer lokale middenstand. Laren heeft in veel mindere mate te maken met vergrijzing dan 

Blaricum. Eemnes is van oudsher een boerengemeenschap waar het adagium nog steeds 

“doe maar gewoon” is. Wie rond loopt in de drie gemeente ziet de verschillen. In Laren zijn 

eigenlijk alleen glooiende lanen. In Eemnes hoofdzakelijk eenvoudige rechte straten. Dat is 

ook in de culturen terug te zien. Een heel ander verschil tussen Blaricum en Laren enerzijds 

en Eemnes anderzijds is de provincie waartoe ze behoren. Blaricum en Laren liggen in 

Noord-Holland terwijl Laren onderdeel uitmaakt van de provincie Utrecht. 

Verschillen vormen dus de rechtvaardiging van het BEL-model. Het model heeft echter ook 

overeenkomsten nodig en die zijn er ook. Van een afstandje bezien is het grondgebied van 

Blaricum, Eemnes en Laren een tamelijk homogeen gebied. Er zijn weinig ontwikkelopgaven 

en er is weinig sociale problematiek. Dit geldt voor alle drie de gemeenten. Voor het gebied 

als geheel geldt verder nog dat er weinig bovenlokale opgaven zijn. 

  Gelijke gemeentegrootte

Blaricum (9.100 inwoners), Eemnes (8.900 inwoners) en Laren (11.000 inwoners) zijn alle 

drie kleine gemeenten. In omvang ontlopen ze elkaar niet veel. Dit maakt invoering van 

het BEL-model eenvoudiger. Er is geen deelnemer die op grond van inwonertal, inbreng 

van financiële middelen of omvang van de ambtelijke organisatie een voortrekkersrol kan 

claimen: er is sprake van gelijkwaardige partners.

  Het aantal deelnemende gemeenten

Het is niet uitgesloten dat andere clusters van gemeenten naar aanleiding van de ervaringen 

van Blaricum, Eemnes en Laren de mogelijkheid tot invoering van het model zullen 

onderzoeken. Het aantal gemeenten kan hierbij wel eens een kritische factor zijn. Drie lijkt 

daarbij een erg gunstig aantal. Bij twee gemeenten bestaat de kans dat gemeenten tegenover 

elkaar komen te staan. Dat gebeurde uiteraard ook wel eens tijdens het verandertraject in 

Blaricum, Eemnes en Laren. Echter, de derde partij kan dan op verschillende manieren 

zorgen voor het doorbreken van een (dreigende) impasse. Soms simpelweg door positie te 

kiezen voor een van de twee “strijdende partijen”, in andere gevallen door als “onafhankelijke 

derde” een bemiddelende rol te spelen. Daar staat tegenover dat het met drie partijen werken 

aan een nieuwe organisatie soms ingewikkelder is dan met twee. Er komen drie verschillende 

culturen samen. Dit is ook een van de redenen waarom invoering van het model met meer 

dan drie gemeenten erg ingewikkeld is. Het proces wordt zowel politiek als ambtelijk minder 

goed te overzien. Belangrijk is dat het experiment serieus de kans krijgt uit te kristalliseren. 

In dat verband is het merkwaardig dat de provincie Noord-Holland in haar voorstellen, voor 

de herindeling in dit deel van de provincie, de gemeente Huizen voorgelegd heeft zich nu bij 

deze samenwerking aan te sluiten: aansluiting van een grotere gemeente zou een complex 

verandertraject vergen. 
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  Goede verhoudingen

De verhoudingen tussen de gemeentebesturen van Blaricum, Eemnes en Laren zijn goed. 

Zonder deze goede verhoudingen was invoering van dit model niet mogelijk geweest. Dat 

verhoudingen tussen gemeenten goed zijn heeft vaak een lange historie, maar tegelijkertijd 

zijn die goede verhoudingen voor een deel ook persoonsafhankelijk. Het is ongewis wat 

eventueel verslechterende verhoudingen in de toekomst voor de werking van het model 

zullen betekenen. De spanningen die er zijn blijven eenvoudig overbrugbaar als er 

vergelijkbare strategische perspectieven zijn. Zodra die erg groot worden zal het van de 

stuurmanskunst van de gemeenten afhangen hoe zij balans naar elkaar betrachten. Uiteraard 

kan de BEL-combinatie daar dan een belangrijke rol in spelen.

 4.  werken met het BEL-model: een beschouwing

Als kleine gemeente is het in toenemende mate lastig om adequaat om te gaan met alles dat 

op de gemeente afkomt.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat vrijwel alle kleine gemeenten in Nederland zich 

(periodiek) de vraag stellen of –en zo ja hoe- een zelfstandig voortbestaan nog verantwoord is. 

Het BEL-model en eerder het model Ten Boer-Groningen7 zijn voorbeelden van innovatieve 

manieren om met dit vraagstuk om te gaan. Het gaat hierbij om meer dan het voorkomen 

van een herindeling. Het voorkomen van een herindeling is geen doel op zich, hoewel er 

bestuurders en wetenschappers zijn die deze modellen voornamelijk in dit licht zien: “de 

eigen ontslagbrief tekenen is lastig”8. 

Het voorkomen van herindeling is een negatieve reden om te kiezen voor het BEL-model. Er 

is echter ook een positieve reden. Waar het immers écht om gaat, is het behoud van identiteit 

en nabijheid van bestuur. Daarvoor wordt in dit model de schaal van bestuur en de schaal van 

organiseren losgekoppeld. De overtuiging is, dat de bestuurlijke schaal van Blaricum, Eemnes 

en Laren een schaal is die past bij die gemeenten en het type vraagstukken dat daar speelt. 

Tegelijkertijd is de overtuiging dat organisaties van de omvang van Blaricum, Eemnes en 

Laren zelfstandig niet meer in staat zijn om op termijn voldoende kwaliteit te bieden. Daarom 

worden deze organisaties opgeschaald. Hieronder wordt ingegaan op de vraag waarom het 

behouden van deze bestuurlijke schaal door de drie gemeenten van belang wordt geacht. 

  Behoud van identiteit en nabijheid van bestuur

Behoud van identiteit en waarborgen democratisch gelegitimeerd bestuur was het eerste 

uitgangspunt bij de ontwikkeling van het BEL-model. In dit boekje is hier de nodige aandacht 

aan besteed9.

De drie gemeenten behouden hun identiteit én de mogelijkheid hierop te sturen, doordat ze 

hun eigen belastingregime behouden.

De gemeenten kunnen hun identiteit op verschillende manieren tot uitdrukking brengen. 

Zo kan het gaan om de wijze waarop invulling gegeven wordt aan rijksbeleid (bijvoorbeeld 

de WMO) of de keuze voor bepaalde voorzieningen binnen de gemeente. De keuzen die 

gemaakt worden hebben hun weerslag op het lokale lastenniveau.

 7 De kleine plattelandsgemeente Ten Boer heeft vrijwel alles ambtelijke werkzaamheden uitbesteed aan de grote 
buurgemeente Groningen.

 8 Dit is een uitspraak van de Tilburgse bestuurskundige Marcel Boogers. Hij doelt op bestuurders van kleine 
gemeenten die vaak strijden tegen opheffing van hun gemeente. Bron: Brabants Dagblad; 12-12-07.

9 Zie H.2 van Deel II.
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Dit zijn keuzen waarop bestuurders door burgers aangesproken kunnen worden. De 

bestuurders zijn nabij en bekend in de gemeenschap. Iedereen die dat wil, weet de weg naar 

hen te vinden.

  Verschil met herindeling

Bij een herindeling wordt de afstand tot het bestuur altijd groter. Als de bestuurders 

30 kilometer verderop zitten, compliceert dit de inbreng van de burger. Grote 

plattelandsgemeenten lossen dit op door dorpsraden in te stellen, en grote gemeenten lossen 

dit op door met deelgemeenten of stadsdelen te werken. In plaats van modellen als het BEL-

model en het model Ten Boer-Groningen als lapmiddelen te zien, kan met evenveel recht 

gesteld worden dat de oplossingen die grote gemeenten kiezen voor de nabijheid van bestuur 

lapmiddelen zijn.

  Ideale bestuurlijke en ideale ambtelijke schaal

Het bovenstaande is geen pleidooi voor kleine gemeenten. De vraag of een gemeente de 

“juiste” schaal heeft vanuit het perspectief van identiteit, is te beantwoorden aan de hand 

van de begrippen gemeente en gemeenschap. In Blaricum, Eemnes en Laren komen de 

begrippen gemeenschap en gemeente overeen. Vragen die voor de gemeente relevant 

zijn, zijn als vanzelf voor de gemeenschap relevant en omgekeerd. Een voorbeeld. Stel 

dat er plannen zijn het winkelcentrum op de schop te nemen. Op allerlei manieren heeft 

de gemeente hier verantwoordelijkheden in. Tevens is het een vraagstuk dat de gehele 

gemeenschap bezighoudt, door de kleine schaal: iedereen wordt (positief of negatief) 

getroffen door de plannen. 

Vanuit dit perspectief hebben Blaricum, Eemnes en Laren “de ideale bestuurlijke schaal”.

Tegelijk kunnen we constateren dat ze zeker niet de “optimale ambtelijke schaal” hebben. 

Veel taken die op de gemeente afkomen zijn niet, of niet kwalitatief goed, uit te voeren door 

gemeenten met rond de 10.000 inwoners. De meningen verschillen over wat de ideale 

ambtelijke schaal is voor gemeenten, maar deze is in ieder geval groter dan die van een 

organisatie passend bij een inwonertal van rond de 10.000 inwoners.

Het BEL-model doet recht aan de constatering dat de ideale bestuurlijke schaal van een ander 

niveau is dan de ideale ambtelijke schaal.

  Opbrengst

Het optimaliseren van de ambtelijke schaal vertaalt zich in kwaliteitsverbetering. Een 

grotere organisatie kan in principe een hogere kwaliteit leveren, omdat meer investeringen 

kunnen worden gedaan in mensen en middelen. Het werken in dit model zal ook 

efficiencyverbeteringen opleveren. In welke mate deze optreden zal de komende jaren 

blijken. 

  Kanttekeningen

Hieronder zijn enkele kanttekeningen bij het werken volgens het BEL-model benoemd.

Scheiding	bestuur-medewerkers

Het werken volgens het BEL-model brengt een scheiding van bestuurders en medewerkers 

met zich mee. De bestuurders hebben alleen nog de directe beschikking over de 

beleidsregisseurs. De overige medewerkers bevinden zich in de BEL-combinatie en worden 
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gedeeld met bestuurders uit de andere twee gemeenten. Contacten tussen bestuurders en 

ambtenaren worden daarmee noodzakelijkerwijze enigszins geformaliseerd. De mogelijkheid 

om even bij elkaar binnen te lopen is weggenomen. Zeker voor bestuurders en ambtenaren 

die anders gewend zijn, kan dit problemen met zich meebrengen. De kans bestaat dat 

ambtenaren minder meekrijgen van de politieke dynamiek en gevoeligheden en daarmee 

bestaat het risico dat bestuurders minder goed ondersteund worden.

Complexiteit

Het BEL-model is een complex model. Waar in een traditionele gemeente sprake is van één 

organisatie, zijn er in het BEL-model vier. Deze organisaties verlangen alle input en output 

van de andere drie. Er zijn veel overdrachtsmomenten.

Te	kleine	afstand	burger-bestuur

Behoud van identiteit en nabijheid van bestuur is eerder als voordeel benoemd. De nabijheid 

van bestuur in kleine gemeenten wordt echter ook regelmatig als nadeel benoemd. De 

afstand kan ook te klein zijn, wat zich dan bijvoorbeeld uit in een gebrek aan daadkracht in 

handhavingszaken.

Stevigheid	organisatie	

Deze beschouwing begon met de constatering dat de ideale bestuurlijke en de ideale 

ambtelijke schaal niet dezelfde zijn; het BEL-model doet daar recht aan. Wanneer we de 

ambtelijke schaal nader bekijken dan zien we dat dit een organisatie heeft opgeleverd 

vergelijkbaar met die van een gemeente van ongeveer 30.000 inwoners. Ook gemeenten 

van die schaal stellen zich tegenwoordig de vraag of ze hun taken op termijn nog wel goed 

aankunnen. Een omvangrijk cluster van taken, namelijk die van de sociale dienst, is om 

die reden al niet in de BEL-combinatie ondergebracht maar uitbesteed aan een grotere 

intergemeentelijke sociale dienst in Huizen. De vraag is dus of de BEL-combinatie op termijn 

wel de schaal heeft voor een adequate uitoefening van de taken waar de drie gemeenten voor 

staan. 

Een heel ander perspectief op de stevigheid van de organisatie is de stevigheid ten opzichte 

van het bestuur. Een van de benoemde risico’s van dit model is dat de organisatie een te grote 

machtsfactor gaat vormen ten opzichte van de drie gemeentebesturen.
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 5.  Blik op de toekomst

De betrokkenen zijn enthousiast, zowel ambtelijk als bestuurlijk. Er zijn goede kansen dat 

het werken volgens het BEL-model een succes wordt. 

Met regelmaat zal door de buitenwereld en ook intern de vraag worden gesteld of het toch 

niet verstandig is om te herindelen. Tegen die vraag is geen enkel bezwaar. Het houdt 

de betrokkenen scherp in het herinneren waarom voor dit model gekozen is. Er zal dus 

voortdurend een kritische reflectie op het model plaatsvinden.

Het is niet geheel uit te sluiten dat in dit type model het beleid van de betrokken gemeenten 

naar elkaar toe zal groeien. Dit zou betekenen dat de identiteitsverschillen die zo benadrukt 

worden kleiner blijken dan verwacht. Dit is op zich geen probleem, maar maakt het model 

wel overbodig: indien de betrokken gemeenten op alle terreinen hetzelfde beleid voeren is 

herindeling een betere keuze, omdat de bestuurskosten dan aanzienlijk omlaag gaan.

Overigens zijn er ook wel geluiden dat dit model op bovenstaande wijze te zien is als 

een groeimodel richting herindeling. De stap naar herindeling is nu immers vanuit 

organisatorisch perspectief relatief eenvoudig te realiseren. Een heel groot gedeelte van de 

stappen die gezet moeten worden als gemeenten gaan herindelen is al gezet met dit model.

Toch kunnen er zeker complicaties optreden. Het model vergt een goede samenwerking 

tussen de drie gemeenten op systeemniveau. Als de verhoudingen ontsporen, zal dat het 

einde van het model betekenen. Ook van buitenaf kunnen er bedreigingen zijn. Dit model 

kan navolging krijgen door clusters van gemeenten waar het eigenlijk minder goed op 

past. Het falen van die toekomstige samenwerkingsverbanden kan terugslaan op de BEL-

samenwerking, bijvoorbeeld als het ministerie van BZK als gevolg hiervan ingrijpt.

  Taakdifferentiatie

Interessant in het licht van de ontwikkeling van dit model zijn de recente geluiden die in Den 

Haag te horen zijn over taakdifferentiatie van gemeenten. Tot nu toe is in Nederland strak 

vastgehouden aan het principe dat iedere gemeente in staat moet zijn hetzelfde takenpakket 

uit te voeren. Dit leidt dan min of meer automatisch tot de noodzaak op te schalen, als een 

gemeente allerlei wettelijke taken niet meer naar behoren weet uit te voeren. Dit doet geen 

recht aan het feit dat de opgaven waarmee gemeenten geconfronteerd worden niet alleen 

“Haagse” opgaven zijn, maar ook lokale opgaven. Bij deze lokale opgaven past de opschaling 

vaak veel minder goed. Taakdifferentiatie is daarmee een ander antwoord dan het BEL-model 

op dezelfde vraag: hoe zorg je voor een herkenbaar bestuur met respect voor de identiteit van 

een gemeente?

  Toepassing op andere gebieden?

Het loskoppelen van de schaal van besturen en de schaal van organiseren, omdat dit enerzijds 

leidt tot een herkenbaarder bestuur en anderzijds tot een hogere kwaliteit in de uitvoering. 

Het is wat dit model behelst. Zijn er andere toepassingsgebieden van dit model? Daarvoor zal 

bekeken moeten worden of de onderstaande twee uitgangspunten die in Blaricum, Eemnes 

en Laren spelen ook elders van toepassing zijn:

 1.	 Een	als	logisch	ervaren	relatie	tussen	de	schaal	van	het	bestuur	en	de	taken	waar	het	bestuur	

zich	mee	bezig	houdt. 

Betekenis in de context van Blaricum, Eemnes en Laren

Burgers ervaren het als voor de hand liggend dat ze voor vraagstukken die op het niveau van 

de gemeenschap spelen, ook bij de bestuurders van die gemeenschap terechtkunnen. Eerder 
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is dit als volgt geduid: “de begrippen gemeente en gemeenschap komen overeen”. 

Betekenis in andere contexten

Een betekenis in de gemeentelijke context is dat er wellicht door de voortgaande 

herindelingen te veel afstand is gecreëerd. Zullen gemeentelijke splitsingen, in de (verre) 

toekomst in het verschiet liggen? Een interessante gedachte. Zeker als taakdifferentiatie 

mogelijk wordt gemaakt liggen er grote mogelijkheden.

In feite kan het instandhouden van de als logisch ervaren schaal of het daar (opnieuw) voor 

kiezen opgaan voor alle democratisch gelegitimeerde organisaties. We noemen provincies 

en waterschappen. Vanuit dit uitgangspunt is telkens de vraag: wat is de meest voor de hand 

liggende bestuurlijke schaal, kijkend naar de vraagstukken waar men zich mee bezig houdt.

 2.	 Een	organisatie	die	beter	kan	gaan	functioneren	indien	schaalvergroting	plaatsvindt.	

Betekenis in de context van Blaricum, Eemnes en Laren

De organisaties van Blaricum, Eemnes en Laren afzonderlijk –en daarmee de inwoners- zijn 

veel beter af als de organisaties samengaan. Er wordt een hogere kwaliteit geleverd en de 

kwetsbaarheid vermindert. Verder is het waarschijnlijk dat efficiencywinst wordt geboekt.

Betekenis in andere contexten

De vraag wat de ideale schaal is vanuit organisatorisch perspectief is een vraag die lastig te 

beantwoorden is. Dat zien we bijvoorbeeld bij gemeenten, maar ook in het bedrijfsleven. Het 

gegeven dat de besturing los te koppelen is in dit model, biedt wel een nieuw perspectief op 

deze vraag en kan bijvoorbeeld relevant zijn in de zorgsector of bij woningcorporaties. Hier 

kan echter net zo goed gesteld worden dat de schaalvergroting te ver is doorgeschoten en dat 

er kleinere eenheden nodig zijn. 
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