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Hoofdstuk 1 Inleiding 
 
1.1 Aanleiding 
Eén van de voornemens uit het coalitieakkoord dat na de gemeenteraadsverkiezingen in 2014 is opgesteld, 
is een onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente Waterland. Er zijn veel ontwikkelingen en taken 
die op de gemeente afkomen en daarom is het ter voorbereiding op de toekomst wenselijk te onderzoeken 
waar de sterktes en zwaktes van de gemeente liggen. 
De uitvoering van het onderzoek is in handen van PwC en de Universiteit van Tilburg. Het onderzoek 
wordt gesubsidieerd door de Provincie Noord-Holland. De gemeente heeft gekozen voor een 
onderzoeksmethode die interactief wordt uitgevoerd met allerlei geledingen in de Waterlandse 
samenleving. 
 
1.2 Onderzoeksvraag bestuurskrachtonderzoek 
De gemeente heeft een onderzoeksvraag opgesteld, aangevuld met een aantal verdiepende kernvragen. 
Onderzoeksvraag: 
De gemeente Waterland wil een sterkte/zwakte analyse over de taakuitvoering van de bestuurlijke en 
ambtelijke organisatie in relatie tot zichzelf, in relatie tot elkaar, in relatie tot de maatschappelijke 
omgeving, in relatie tot de burger en in relatie tot regionale gemeenten.  
De gemeente Waterland wil op basis van deze analyse gefundeerd besluiten kunnen nemen over de 
toekomstige inrichting van de bestuurlijke en ambtelijke organisatie met als doel de gemeentelijke taken 
democratisch, daadkrachtig en effectief te kunnen uitvoeren. 
 
Kernvragen zijn daarbij:  

1. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten in de bestuurlijke organisatie van 
Waterland?  

2. In hoeverre en hoe is het mogelijk om democratische invloed uit te oefenen als gemeenteraad op 
processen waarvan de besluitvorming, soms uitvoering, en verantwoording plaatsvindt in de 
samenwerkingsverbanden met partners van ongelijke grootte?  

3. Hoe effectief en efficiënt is de verbinding tussen de bestuurlijke en ambtelijke organisatie? 
4. In welke mate is de burger en het bedrijfsleven van Waterland tevreden over de prestaties van de 

gemeente, en de betrokkenheid van de politiek? 
5. Wat zijn de sterkte kanten en wat zijn de zwakke kanten van de ambtelijke organisatie? 
6. Welke kansen en bedreigingen zijn er ten aanzien van de zelfstandigheid van Waterland? 
7. Welke ontwikkelingen zien we als kansen en bedreigingen ten aanzien van de kernvragen 1 t/m 5 

in de eerstkomende vijf jaren, en voor de middellange (10 jaar) en lange termijn (20 jaar)? 
 
Het onderzoekstraject vindt plaats in meerdere stappen, onderverdeeld in de fasen 1 tot en met 4. Het 
rapport „Zelfstudie bestuurskrachtonderzoek‟ maakt onderdeel uit van fase 2. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Fase 1   Fase 2   Fase 3   Fase 4  Fase 5 
Voorbereiding  Zelfevaluatie  Extern onderzoek Visitatie  Conclusie en  
           Aanbevelingen 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Wensen   Zelfstudie gemeente Survey inwoners/ Visitatiedagen Eindoordeel 
en verwachtingen Workshop  bedrijven/instellingen   Toelichting en  
Startbijeenkomsten    Interviews    discussie 
      Rondetafels 
Resultaat: vertrouwen  Resultaat: scherp eigen Resultaat: geobjecti- Resultaat: leren Resultaat:  
in aanpak en   beeld, stimuleert  veerd beeld, veerkracht van anderen, onderbouwd, 
betrokkenheid  lerend vermogen, en opinie samenleving impressie van   begrepen,  
   accenten voor vervolg.  incl. vergelijking elders. sterke en concreet en 
         verbeterpunten gedragen eind- 
           oordeel,  
           heldere basis 
           voor eigen  
           verbeterplan 
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1.3 Zelfstudietraject 
In het zelfstudietraject formuleert de gemeente Waterland in het rapport „Zelfstudie 
bestuurskrachtonderzoek‟ een rapport over zichzelf. De gemeente beoordeelt als ware het eigen 
functioneren. Dit gebeurt aan de hand van een binnen het onderzoekstraject aangereikt format met 
beleidsterreinen en de daarbij door de gemeente te vervullen rollen.  
De beleidsterreinen zijn:  

 democratie 

 middelen 

 kennis en onderwijs 

 sociaal en zorg 

 milieu, infrastructuur en leefomgeving 

 cultuur, recreatie en vrije tijd 

 economie. 
Na het opstellen van het conceptrapport volgde een verificatieronde tijdens een workshop met 
vertegenwoordiging van de Raad, het College en het Management. 
De uitkomsten van de workshop zijn verwerkt in het rapport waarna het rapport is besproken in de 
stuurgroep van het bestuurskrachtonderzoek. Vervolgens is het rapport in handen gesteld aan de 
onderzoekers voor de volgende fasen van het onderzoek.  
 
1.4 Rapportage in relatie tot de huidige bestuursperiode 
Op basis van het coalitieakkoord 2014-2018 heeft de gemeenteraad in meerderheid besloten tot het 
uitvoeren van een bestuurskrachtonderzoek. Dit onderzoek is passend bij de huidige bestuursperiode 
waarin het college en gemeenteraad zich willen oriënteren op de toekomst van Waterland op een aantal 
specifieke terreinen maar ook in samenhang met elkaar. Op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling, 
toerisme en recreatie, en duurzaamheid wordt in de komende periode gewerkt aan visieontwikkeling. 
Passend hierbij is de oriëntatie op de gemeente als geheel. De rapportage van het 
bestuurskrachtonderzoek zal naar verwachting een goede basis vormen om ook hierover een visie te 
ontwikkelen.  
Visieontwikkeling is geen doel op zichzelf. Het bestuur heeft de wens Waterland met al haar krachtige 
punten op basis van deze visies verder te ontwikkelen.  
 
1.5 Leeswijzer 
Hoofdstuk 2 geeft een schets van het profiel van gemeente Waterland. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op 
het strategisch vermogen en worden de opgaven voor nu en in de toekomst in beeld gebracht. In 
hoofdstuk 4 wordt door de gemeente zelf per beleidsterrein aangegeven hoe het ervoor staat op 
verschillende punten zoals regie en beleid, dienstverlening, bestuurlijk partner, toezicht/handhaving en 
werkgever. Elk beleidsterrein wordt afgesloten met sterke punten en verbeterpunten. Hoofdstuk 5 is een 
afrondend hoofdstuk met enkele samenhangende conclusies.  
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Hoofdstuk 2  Profiel gemeente Waterland 
  
In dit hoofdstuk wordt een korte schets gegeven van de gemeente Waterland. Hierbij wordt gekeken naar 
de lokale samenleving, het bestuur, de organisatie en de regionale samenwerking. 
 
2.1  De samenleving 
 
De kernen 
De gemeente Waterland is op 1 januari 1991 ontstaan door samenvoeging van de opgeheven gemeenten 
Broek in Waterland, Marken, Monnickendam en delen van de (vroegere) gemeenten Ilpendam, Katwoude 
en Landsmeer. De gemeente heeft 17.160 inwoners1. 
 
Gemeente Waterland bestaat uit de kernen: Monnickendam, Marken, Broek in Waterland, Ilpendam, 
Katwoude, Overleek, Purmer, Watergang, Uitdam en Zuiderwoude.  
 
Een korte beschrijving van de vier grootste kernen: 
Monnickendam (9.683 inwoners) 
Monnickendam heeft een historische binnenstad. Dit is een beschermd stadsgezicht met veel historische 
huizen uit de zeventiende en achttiende eeuw. De Sint Nicolaaskerk uit de vijftiende eeuw is dominant in 
de oude binnenstad aanwezig. In het midden van de stad staat de speeltoren met het oudste nog 
bespeelbare carillon in Nederland.  
Met vier jachthavens en de ligging aan de Gouwzee dan wel het Markermeer is watersport belangrijk voor 
Monnickendam. 
 
Broek in Waterland (2.640 inwoners) 
Een pittoresk dorp dat vlak boven Amsterdam ligt. Omringd door weilanden en water is het een oase van 
rust op steenworp afstand van de drukke stad Amsterdam. 
Broek in Waterland was in de zeventiende en achttiende eeuw het meest welvarende dorp in Waterland. 
Veel reders, kapiteins en rijke kooplieden verlieten Amsterdam om buiten te gaan wonen. De Broekers 
kwamen openlijk uit voor hun rijkdom en lieten deftige huizen met prachtige interieurs bouwen.  
In het centrum van Broek in Waterland is het overgrote deel van de bebouwing voor 1850 gebouwd. Tot 
1940 zijn de bouwactiviteiten beperkt gebleven.  
 
Marken (1.816 inwoners) 
Het voormalige eiland Marken ligt in de Gouwzee en werd in 1957 via een dijk verbonden met het vaste 
land. Marken staat in binnen- en buitenland bekend om haar monumentale houten huizen en klederdracht. 
Mede dankzij de dijkverbinding werken tegenwoordig veel Markers op het vaste land. Daarnaast kwamen 
er op Marken forensen wonen en werden er op bescheiden schaal woningen gebouwd. Daarvoor waren er 
alleen woningen op de verschillende werven (verhogingen in het landschap). Ondanks de aanleg van de 
dijk heeft Marken zijn charme en eilandkarakter weten te behouden. Door (onder andere) zijn unieke 
woningbouw komen er jaarlijks meer dan 350.0002 dagtoeristen in Marken. Verschillende inwoners van 
Marken dragen tijdens hoogtijdagen nog de traditionele klederdracht. Net als bij de andere kernen steekt 
de toren van de Hervormde Kerk markant boven Marken uit.  
 
Ilpendam (1.812 inwoners) 
Ilpendam is ontstaan als ontginningsnederzetting. Het is een agrarisch dorp gelegen tussen Watergang en 
Purmerend. Ilpendam profiteerde, mede door de komst van de trekvaart – die later onderdeel werd van 
het Noord-Hollands kanaal – mee van de (economische) groei van Amsterdam. 
 
Het landschap 
De gemeente heeft een oppervlakte van 115,6 km², waarvan 53,6 km² water. De gemeente staat bekend als 
een groen en waterrijk gebied direct ten noorden van Amsterdam. 

                                                      
1 Gemeentelijke Basisadministratie 1 oktober 2014. 
2 Dagtoeristenbelasting gemeente Waterland 
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Het landelijke gedeelte van Waterland is zo uniek in Nederland, dat dit door het Rijk is aangewezen als een 
van de Nationale Landschappen. Het is een open veenweidelandschap met daarin droogmakerijen en 
natuurreservaten. Dit wordt afgewisseld met historische dorpen en steden. 
 
Infrastructuur 
Door de gemeente Waterland loopt de autoweg N247. Deze weg zorgt voor een goede verbinding naar 
Amsterdam met de A10 en via de N235 of de N244 met de A7. Steden in de omgeving zoals Amsterdam, 
Zaandam, Purmerend en Hoorn zijn daardoor goed bereikbaar.  
Een groot aantal kernen ligt aan een autoweg of er is een autoweg op geringe afstand aanwezig. De kern 
met een langere afstand tot een doorgaande verbinding is Marken. Marken ligt op ongeveer 10 km vanaf 
een autoweg. 
De gemeente heeft geen treinverbinding, maar wel een frequente busverbinding met de treinstations in 
Amsterdam en Purmerend. De afstand naar een station ligt gemiddeld tussen de 10 en 15 km. 
 
Bevolkingsontwikkeling 
Het aantal inwoners is in de gemeente Waterland de afgelopen jaren min of meer stabiel 
gebleven. De samenstelling van de bevolking daarentegen is sterk veranderd in de afgelopen 10 
jaar. Het aantal inwoners dat ouder is dan 50 jaar neemt toe, terwijl de leeftijdscategorieën daaronder juist 
afnemen. De toename van het aantal 65 en 75 plussers is relatief het grootst.3 Landelijk neemt het aantal 
65-plussers tot 2040 toe tot meer dan 26% van de bevolking. In Waterland is deze toename sterker, het 
aantal 65-plussers groeit tot meer dan 31% van de bevolking4.  
Het aantal jongeren onder de 20 jaar in percentage van de bevolking van 15 tot 65 jaar lag in Waterland in 
2012  lager (22,7%) dan landelijk (26,1%). De verwachting is dat het aantal jongeren in Waterland eerst 
licht daalt en daarna op een gelijk niveau komt in 2040 (22%). Landelijk is dezelfde trend te zien met 
daarbij een sterkere stijging wat leidt in 2040 tot een percentage van 27,6%.5 
De gemeente scoort lager dan het landelijk gemiddelde wat betreft het aantal allochtonen (tussen de 7 en 
13% t.o.v. 21% als landelijk gemiddelde). 
Tegenover de stabilisatie van het aantal inwoners in de gemeente Waterland, staat wel een groei 
van het aantal huishoudens in de gemeente. De gemeente Waterland heeft een gemiddelde 
huishoudensgrootte van 2,4. Dit ligt nog hoger dan het landelijk gemiddelde en prognoses laten 
zien dat dit getal de komende jaren gaat dalen. Hierdoor zal het aantal éénpersoonshuishoudens 
ook gaan toenemen in de gemeente Waterland. 6 
 
Woningbestand 
In de gemeente staan circa 7.979 woningen (koop/huur).7 In de 25 jaar voor de vaststelling van het 
Woningbouwprogramma Waterland (2006) zijn er mede vanwege rijk- en provinciebeleid nauwelijks 
nieuwe woningen gebouwd in de gemeente. De gemeente Waterland is sinds 2006 bezig met een 
inhaalslag. De woningmarkt staat door de crisis momenteel echter onder druk, ook in Waterland. Ondanks 
het stopzetten en vertragen van een aantal projecten door ontwikkelaars vanwege (twijfels over) de 
financiële haalbaarheid, vinden andere woningbouwprojecten wel doorgang. Ook komen er nog steeds 
nieuwe verzoeken voor woningbouwprojecten bij de gemeente binnen.  
 
Uit een onderzoek naar woningbehoefte (2012) blijkt dat een bouwproductie van 73  woningen per jaar 
overeenkomt met de schatting van de groeipotentie de komende jaren.8 Het planaanbod van Waterland 
was in eerste instantie voldoende groot. Inmiddels is duidelijk dat het woningaanbod achter blijft bij de 
vraag. De kleinschaligheid, de locaties en de diversiteit in het woningbouwprogramma zijn de kracht van 
Waterland, het is nu alleen lastig om de plannen financieel haalbaar te krijgen. Een productie voor de 
eerstkomende 5 jaar van gemiddeld 30 à 40 woningen per jaar is daardoor realistischer.  
 
 
 
                                                      
3 Gemeente Waterland 2013-2022 Volkshuisvestingsplan, KAW architecten en adviseurs 19 februari 2013. 
4 Regionale prognose 2013-2040, CBS en Nationaal Planbureau Leefomgeving 
5 Regionale prognose 2013-2040, CBS en Nationaal Planbureau Leefomgeving 
6 Gemeente Waterland 2013-2022 Volkshuisvestingsplan, KAW architecten en adviseurs 19 februari 2013. 
7
 Gemeentelijke Basisadministratie 

8 Evaluatie van het Woningbouwprogramma Waterland 2011-2012 
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Werkgelegenheid  
Het aantal banen in de gemeente Waterland is 4.510. Het aantal banen op de 15 t/m 64 jarigen is in de 
gemeente Waterland lager (42%) dan het Nederlands gemiddelde (73%). Dit geldt voor alle gemeenten in 
de regio Zaanstreek-Waterland. De gemeente Waterland is georiënteerd op Amsterdam, waar veel 
werkgelegenheid is.9   

De werkgelegenheid in Waterland is als volgt verdeeld over de verschillende sectoren: zakelijke 
dienstverlening 28%, handel/ horeca en transport 26%, industrie bouwnijverheid 15%, landbouw/visserij 
6% en overige diensten 25%10. 
 
Inkomen en werkloosheid  
Gemeente Waterland heeft een beroepsbevolking van 8.400 personen11. 3,5% van de beroepsbevolking 
heeft een werkloosheidsuitkering.12 Landelijk is dit cijfer 8,5% (2e kwartaal 2014).13 
In de gemeente Waterland vallen 1.070 personen terug op een sociale zekerheidsuitkering (WW, WWB, 
Arbeidsongeschiktheidsuitkeringen). Het aandeel personen dat gebruik maakt van een uitkering is in de 
gemeente Waterland kleiner dan in gemeenten van vergelijkbare omvang (Gem.grootte <25.000 
inwoners)14. Ongeveer 21% van de bevolking heeft een AOW uitkering15.  
Het gemiddeld besteedbaar inkomen van een huishouden in gemeente Waterland is € 40.800,- (cijfer 
2011). Het landelijk cijfer (2013) is € 33.600,-.16 
 
Toerisme en recreatie  
Het groene en waterrijke gebied afgewisseld met pittoreske dorpen en een historische stad zorgt ervoor 
dat de gemeente Waterland uitermate geschikt is voor toeristen en recreanten. De ligging nabij Amsterdam 
maakt het voor toeristen mogelijk om vanuit Amsterdam een uitstapje te maken naar bijvoorbeeld 
Marken. Per jaar mag Marken ongeveer 350.000 dagtoeristen ontvangen17. Voor de regionale economie 
zijn de bestedingen van toeristen en recreanten belangrijk. Ongeveer 14% van alle banen in de gemeente 
wordt ingevuld met banen in het toerisme18. 
 
Voorzieningen 
De omvang van de kern en de ligging is van grote betekenis voor het voorzieningenniveau. Goede 
indicatoren voor het aanwezige lokale niveau van voorzieningen zijn bijvoorbeeld een basisschool en/of 
winkels die voorzien in de dagelijkse behoefte. De gemiddelde afstand tot een basisschool is 0,7 km. De 
afstand tot een VMBO school is gemiddeld 3,2 km en HAVO/VWO is 7,3 km.19  
In de grotere kernen zijn winkels aanwezig die voorzien in de dagelijkse behoefte. De gemiddelde afstand 
tot een grotere supermarkt is 1,4 km. Voor voorzieningen als een ziekenhuis of bioscoop zijn de inwoners 
gericht op Purmerend of Amsterdam-Noord. De afstand is gemiddeld 10 km. 
In Monnickendam is een sociaal-cultureel centrum met een divers aanbod aan activiteiten. In de 
verschillende kernen zijn dorpshuizen en verenigingsgebouwen waar inwoners activiteiten organiseren. 
Er zijn in de gemeente diverse sportaccommodaties waaronder een overdekt zwembad, een sporthal, 
gymzalen en tennis- en sportparken. Ruim veertig sportverenigingen zijn actief in de gemeente.  
 
Onderwijs 
De gemeente Waterland heeft de volgende onderwijsvoorzieningen: 

 Basisonderwijs: 11 scholen beheerd door drie schoolbesturen 

 Voortgezet onderwijs (Vmbo-t en onderbouw Havo): 1 school  

                                                      
9 Lisa 2013 en CBS 
10 Werkgelegenheid regio Waterland 2012, team beleidsonderzoek en informatiemanagement Purmerend 
11

 CBS statline en UWV Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie augustus 2014 bewerking B&I Purmerend 
12 UWV Basisset Regionale Arbeidsmarktinformatie augustus 2014 
13 CBS  
14 www.waarstaatjegemeente.nl 
15 CBS  
16 CBS 
17 Dagtoeristenbelasting gemeente Waterland 
18 LISA Vestigingenregister (provincie N-H) uit 2010 
19 CBS 
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Leerlingen onder de 18 jaar in het voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs kiezen voor een 
school in Monnickendam (8%), of voor scholen in Edam-Volendam (29%) en Purmerend (14%), maar 
vooral voor scholen in Amsterdam (46%)20. 
Er is in de gemeente geen speciaal onderwijs. Ook hoger en universitair onderwijs zijn niet aanwezig. 
Speciaal onderwijs is beschikbaar in Purmerend (± 15 km). De dichtstbijzijnde mogelijkheid voor hoger en 
universitair onderwijs is Amsterdam (± 20 km). 
 
2.2 Bestuur en organisatie 
 
Bestuur 
De gemeenteraad van Waterland bestaat uit 17 leden verdeeld over 7 fracties. De huidige coalitie wordt 
gevormd door CDA, D66, GroenLinks en SP. Het college wordt gevormd door de burgemeester en 
4 (part-time) wethouders. Na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2014 zijn er vier nieuwe 
wethouders aangetreden. De raadsleden worden in hun werkzaamheden ondersteund door duo-
raadsleden. Op dit moment zijn er 18 duo-raadsleden actief. 
 
Rekenkamercommissie 
De gemeente heeft een eigen rekenkamercommissie. Deze bestaat uit twee raadsleden en drie externe 
leden en wordt ondersteund door een ambtelijk secretaris (de griffier). Eén van de externe leden is 
voorzitter. 
 
Organisatie 
De ambtelijke organisatie ondersteunt het gemeentebestuur en voert allerlei wettelijke en aanvullende 
gemeentelijke taken uit. De medewerkers werken vanuit het gemeentehuis en de gemeentewerf. 
Aanvullende locaties waar medewerkers in opdracht van de gemeente werken zijn het parkeerterrein 
Marken en de jachthaven Hemmeland. De gemeentelijke organisatie wordt geleid door de algemeen 
directeur/gemeentesecretaris.  
 
Organisatiestructuur 
De structuur van de organisatie is een afdelingenmodel, ook wel directiemodel. Dit betekent dat de 
organisatie is opgebouwd uit productgerichte afdelingen, die integraal met elkaar samenwerken. Naast de 
productgerichte afdelingen kent de organisatie één stafafdeling. 
De productgerichte afdelingen zijn: Algemene en Juridische Zaken, Publiekszaken, Facilitaire Zaken, 
Financiën, Openbare Werken, Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu, Zorg en Welzijn.  
De stafafdeling is Personeel en Organisatie. 
 
Financiële situatie 
De gemeente Waterland heeft een meerjarig sluitende begroting. Er is een financieel gezonde situatie. Dit 
is het gevolg van een stringent beleid dat de afgelopen jaren is gevoerd. 
 
Cijfers 
De ambtelijke organisatie heeft een omvang van circa 125 medewerkers en 109,76 fte21. Deze formatie is 
inclusief 3,75 fte die wordt ingezet voor andere gemeenten.  
Het aantal fte per 1.000 inwoners is 6,2 fte. Gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse werken met 7,6 
fte per 1.000 inwoners.22  
De uitgaven aan externe inhuur in percentage van de loonsom is in de gemeente Waterland (5,84%23) lager 
dan gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse (9%).24 
Het ziekteverzuimpercentage van gemeente Waterland was in 2013 4,34%, dit is ongeveer gelijk aan 
gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse (4,4%)25. In 2014 (3,65%) en 2012 (2,34%) was het 
verzuimpercentage in Waterland lager.  

                                                      
20 Jaarverslag leerplicht 2013-2014 
21 Begroting 2015 
22 Personeelsmonitor 2013, A en O fonds 
23 Sociaal jaarverslag 2013, gemeente Waterland 
24 Personeelsmonitor 2013, A en O fonds 
25 Personeelsmonitor 2013, A en O fonds 
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Per medewerker was in 2013 € 1.125,- aan opleidingsbudget beschikbaar. Dit is hoger dan vergelijkbare 
gemeenten (€ 893,-)26. 
De cijfers van Waterland laten in 2014 eenzelfde patroon zien. 
 
Ontwikkelingen in de afgelopen periode 
Vanuit de organisatievisie die is uitgewerkt in de Waterlandse Weg27 is gewerkt aan het versterken van het 
resultaatgericht werken, het stimuleren van flexibele inzet en het vergroten van de zelfstandigheid en dus 
slagvaardigheid van de medewerkers.  
Daarnaast is de organisatie aan de slag gegaan met Het Nieuwe Werken. Meer flexibiliteit in werktijden en 
de mogelijkheid van plaatsonafhankelijk werken. De digitalisering speelt daarin een belangrijke rol. Hier 
zijn grote stappen ingezet door de digitalisering van de post, het archief en het besluitvormingsproces van 
het college. 
 
Managementfilosofie: Ruimte voor verbinding28 
De gemeentelijke organisatie van Waterland zet de burger centraal. De burger en de gemeentelijke 
organisatie hebben verschillende soorten verbindingen met elkaar. Dat vereist flexibiliteit in denken en 
doen van beiden. 
Kernwaarden voor de Waterlandse organisatie zijn: 

 klantgericht 

 omgevingsbewustzijn  

 integriteit 

 daadkracht. 
 
De uitgangspunten bij het samenwerken in Waterland zijn: 

 een integrale benadering van onderwerpen, 

 interactie met de burger in een vroegtijdig stadium, 

 medewerkers zijn resultaatverantwoordelijk, krijgen verantwoordelijkheden die daarbij passen, en 

 de kans om zelfstandig te werken, 

 bestuurders worden gefaciliteerd vanuit de ambtelijke organisatie. 
 
2.3 Regionaal bestuur en regionale samenwerking 
De gemeente Waterland werkt op een aantal manieren samen met de omgeving. In een breed netwerk van 
verbanden wordt op het gebied van bouwen en wonen, milieu, gezondheid, recreatie, werkvoorziening, 
economie, veiligheid en rampen, en archief samengewerkt.  
 
De verbonden partijen op basis van een gemeenschappelijke regeling zijn29:  
ISW – Intergemeentelijk samenwerkingsverband, Waterlands Archief, Stadsregio Amsterdam, 
Gemeenschappelijke gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland (GGD), Veiligheidsregio Zaanstreek-
Waterland (VrZW), Recreatieschap Twiske/Waterland, Werkvoorzieningschap Zaanstreek-Waterland 
(Baanstede), Sociaal Domein – samenwerkingsverband Zaanstreek Waterland, N.V. Houdstermaatschappij 
EZW, N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. 
 
Regionaal wordt in toenemende mate samengewerkt in de metropoolregio Amsterdam op ruimtelijk, 
economisch en vervoersgebied.  
Waterland werkt samen met de RUD IJmond/Waterland op basis van een dienstverleningsovereenkomst, 
vooruitlopend op deelname aan de gemeenschappelijke regeling.  
In de waterketen wordt samengewerkt met gemeenten Zaanstreek-Waterland, hoogheemraadschap en het 
waterleidingbedrijf.  
 
De afgelopen jaren heeft Waterland in verschillende fasen samenwerking gezocht met gemeenten in de 
regio. In wisselende samenstelling en met wisselende doelen is samenwerking aangegaan met de 

                                                      
26 Personeelsmonitor 2013, A en O fonds 
27 Waterlandse Weg 2011-2015 
28 Managementfilosofie: Ruimte voor verbinding 
29 Begroting 2014 
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zogenaamde IJsselmeergemeenten (Edam-Volendam, Zeevang en Waterland) en in een latere fase met de 
gemeente Landsmeer.  
Bij opmaak van deze notitie heeft Waterland structurele samenwerkingsafspraken op het gebied van 
inkoop (Edam-Volendam, Landsmeer), op het gebied van P&O en Financiën (ISW) en op het gebied van 
sociale zaken (Landsmeer). Voor deze taakvelden heeft de gemeente Waterland personeel in dienst dat 
werkzaam is voor de gemeenschappelijke gemeenten, en gebeurt de samenwerking op grond van een 
privaatrechtelijke overeenkomst. De gemeente Purmerend voert taken uit voor de gemeente Waterland op 
het gebied van de basisregistraties. 
Op deelgebieden bestaan werkafspraken voor samenwerking zoals bijvoorbeeld sociaal medische urgenties 
bij woningtoewijzing in Zaanstad, collegiale samenwerking met de archeologische dienst Amsterdam, etc. 
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Hoofdstuk 3 Strategisch vermogen en visie van gemeente Waterland 
 
In dit hoofdstuk wordt het strategisch vermogen en de visie van de gemeente beschreven aan de hand van 
hoe zij naar de toekomst kijkt, het coalitieakkoord en hoe de gemeente in contact met de samenleving 
staat. Vervolgens staat een aantal grote opgaven voor de komende jaren genoemd. 
 
3.1 Blik op de toekomst 
Het college 2010-2014 had als motto: “we stropen de mouwen op en gaan aan de slag”. Dit college had 
zich ten doel gesteld om vooral praktisch te werken aan verbeteringen in Waterland. In deze 
collegeperiode is geen overkoepelende visie opgesteld. Belangrijk is wel, dat in deze periode 
bestemmingsplannen zijn vernieuwd waarin uiteraard ook keuzes voor de toekomst van de gemeente 
Waterland zijn gemaakt. De blik was dus op een praktische manier op de toekomst gericht. 
De gemeente participeerde ook in deze periode in samenwerkingsverbanden waar visie wordt ontwikkeld 
op deelterreinen. De collegeperiode 2010-2014 is ook de periode van de economische crises; Waterland 
weet zich financieel te handhaven door het doorvoeren van strenge bezuinigingen.  
 
Het huidige college en de gemeenteraad willen zich in de bestuursperiode 2014-2018 richten op het 
ontwikkelen van een langetermijnvisie. Zij oriënteren zich nu op de toekomst van Waterland op een aantal 
specifieke terreinen, maar kijken ook naar de onderlinge samenhang. De gebieden waar gewerkt wordt aan 
visieontwikkeling zijn: ruimtelijke ontwikkeling, toerisme en recreatie en duurzaamheid. Passend hierbij is 
de oriëntatie op de gemeente als geheel. Het bestuurskrachtonderzoek zelf zal naar verwachtingen 
hiervoor een goede basis vormen om ook hierover een visie te ontwikkelen. 
 
Naast dat het gemeentebestuur zelf behoefte heeft aan een langetermijnvisie, ontvangt het vanuit de 
gemeenschap signalen dat hier behoefte aan is. De vele ontwikkelingen zijn voor een aantal kernen de 
aanleiding om zelf een toekomstvisie neer te leggen. Voorbeelden hiervan zijn de toekomstvisie van de 
Broeker gemeenschap en de concepttoekomstvisie van de Eilandraad Marken.  
 
3.2 Coalitieakkoord 2014-2018: Samen aan de slag voor een mooi Waterland 
Het coalitieakkoord bestaat uit de volgende pijlers: 
 
Voorzieningen dichtbij 
Voorzieningen in de kernen maken het prettig om in Waterland te wonen en te leven. Daarom wil het 
college dat de voorzieningen in stand blijven en van goede kwaliteit zijn. Daarnaast staat het college open 
voor nieuwe initiatieven. 
 
Zorgen voor onze omgeving 
Kenmerkend voor Waterland is het open en groene landschap. Dit willen we graag zo houden en waar 
kansen liggen verbeteren. Daarnaast willen wij de gemeente grondig verduurzamen.  
Het college is tegen grootschalige ontwikkelingen in het groen, maar het is niet bij voorbaat overal op 
tegen. Waterland moet niet op slot. Voor bouwen buiten het bestaande bebouwde gebied telt het adagium 
„nee, tenzij‟. 
 
Zorg voor elkaar 
Waterland krijgt er extra taken bij op het gebied van zorg. Ouderen, kinderen en mensen zonder werk 
hebben soms ondersteuning nodig. Het college wil niet dat er mensen tussen de wal en het schip vallen. 
Het college vindt het belangrijk dat mensen met een uitkering betrokken blijven bij de samenleving en wil 
dat deze mensen worden gestimuleerd in hun zoektocht naar werk. 
 
Wonen 
Iedereen moet kunnen wonen in een woning die past bij zijn of haar inkomen. Vooral voor jongeren blijft 
het vinden van een goedkope huur- of koopwoning een zoektocht. Het college wil hier de komende jaren 
iets aan doen. Het college wil daarbij de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. Ook is er specifiek 
aandacht voor woningen voor senioren. Om het mogelijk te maken dat mensen kunnen komen of blijven 
wonen in Waterland is er woningbouw nodig, bij voorkeur binnen het bestaand bebouwd gebied. 
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Kwaliteitseconomie 
Waterland moet geen slaapgemeente worden. Economisch beleid in Waterland richt zich op de waarden 
die Waterland heeft. Toerisme op basis van cultuurhistorie en landschap is daarbij een van de speerpunten. 
 
Waterland is niet alleen 
De gemeente moet oog hebben voor de ontwikkelingen om zich heen. Gezien de schaal van de gemeente 
en de extra taken die op de gemeente afkomen, moet alles in onderlinge samenhang worden bekeken. De 
gemeente moet ervoor zorgen dat zij klaar is voor de toekomst. 
 
3.3 Interactie met de samenleving 
De gemeenteraad en het college hechten grote waarden aan de inbreng van inwoners, verenigingen en 
instellingen. De gemeente wil transparant en toegankelijk zijn voor de samenleving. Dit doet zij door 
onder andere live uitzendingen van raadsvergaderingen op internet en de lokale omroep. Maar ook de 
mogelijk bieden om te spreken tijdens de raadsvergadering. Hiervan wordt veelvuldig gebruik gemaakt 
door individuen of groepen. Daarnaast zijn de fractievergaderingen openbaar en toegankelijk voor 
iedereen. 
De totstandkoming van beleidsplannen en daar waar nodig de uitvoering van beheerplannen vinden in 
interactie met betrokken partijen plaats. De lokale samenleving wordt betrokken door bijvoorbeeld in 
gesprek te gaan met: de kernraden, de Wmo-Raad, de ondernemingsvereniging Waterland, maar ook door 
het organiseren van inspraakavonden voor inwoners. 
In de gemeente zijn zeven kernraden actief. Met alle kernraden is een convenant afgesloten. Hierin staat 
hoe we met elkaar omgaan. Dan gaat het bijvoorbeeld om wanneer worden de kernraden geïnformeerd 
over voorstellen/wijzigingen en het bieden van gelegenheid tot reageren op voorstellen. 
 
3.4 Grote opgaven de komende jaren  
 
Het vaststellen van een strategische visie 
Zoals eerder in dit hoofdstuk staat beschreven ontbreekt op dit moment in de gemeente een 
samenhangende langetermijnvisie. De vele ontwikkelingen waar de gemeente mee te maken heeft vragen 
om een koers van de gemeente. Het vaststellen van een strategische visie zorgt voor een kader waarop 
besluiten en ontwikkelingen in een breed perspectief kunnen worden beoordeeld. Op dit moment regeert 
te vaak de waan van de dag, hetgeen effect heeft op de besluitvorming en de bedrijfsvoering. 
Het huidige college heeft in het coalitieakkoord afgesproken om een visie op te stellen voor een aantal 
specifieke beleidsterreinen en te werken aan totaalvisie. De samenleving en de organisatie hebben behoefte 
aan deze visie om de hoofdlijnen vast te houden. 
 
Ontwikkelingen sociaal domein 
De decentralisaties op het gebied van Werk, Jeugd en Zorg zorgen ervoor dat de gemeente vanaf 1 januari 
2015 de verantwoordelijkheid krijgt voor vrijwel de gehele ondersteuning van kwetsbare groepen in de 
gemeente. De gemeente krijgt hiermee de kans om een samenhangend stelsel van maatschappelijke 
ondersteuning in te richten op alle leefgebieden en alle levensfasen van de burger. 
Waterland is druk bezig met het treffen van voorbereidingen die nodig zijn om op 1 januari 2015 klaar te 
zijn voor de uitvoering van de taken. Er is een beleidsplan vastgesteld waarin de nieuwe taken integraal 
zijn beschreven. De missie daarbij is dat de inwoners van Waterland naar vermogen hun 
verantwoordelijkheid voor eigen welzijn en dat van hun naasten kunnen nemen. De gemeente ondersteunt 
en compenseert inwoners die hiertoe niet in staat zijn en/of geen naasten hebben die hen kunnen 
ondersteunen. 
De ontwikkelingen op het sociaal domein zorgen voor nieuwe taken. De vraag is of de huidige 
medewerkers deze taken kunnen uitvoeren of dat wijzigingen moeten plaatsvinden in kwantiteit en 
kwaliteit van de medewerkers. 
De decentralisaties vormen een financiële risicofactor voor de toekomst. Vanuit het Rijk vindt een 
bezuiniging plaats op dit terrein. In de praktijk moet blijken of de gemeente deze bezuiniging kan 
realiseren. Voor 2015 is extra geld gereserveerd om goede zorg te kunnen verlenen. 
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Ontwikkelingen in de regionale samenwerking 
In de regio Waterland is de nodige turbulentie op het gebied van regionale samenwerking. Gemeenten 
bezinnen zich op hun schaalgrootte en toekomstperspectieven. In de regio Waterland vindt per 1 januari 
2015 een fusie plaats tussen de gemeenten Edam-Volendam en Zeevang. Gemeenten Wormerland en 
Oostzaan zijn een ambtelijke samenvoeging aangegaan genaamd Overgemeenten. De gemeente 
Landsmeer heeft uitgesproken op korte termijn op zoek te zijn naar een structurele 
samenwerkingspartner. De gemeente Zaanstad en de gemeente Purmerend hebben uitgesproken, dat zij 
een verdeling willen maken in het gebied waarbij de gemeente Purmerend een centrumgemeente wil zijn 
voor onder meer Waterland. Kortom: een lappendeken van wensen en verwachtingen met als doel de 
gemeentelijke taken zo efficiënt en effectief mogelijk te kunnen uitvoeren.  
Het gemeentebestuur van Waterland moet de voor haar gewenste positie gaan bepalen in het geheel van 
de ontwikkelingen die er in de regio spelen.  
 
Ontwikkelingen ruimtelijke ordening  
Op het terrein ruimte en wonen zijn diverse ontwikkelingen wat zijn effecten heeft op de bestuurskracht 
van de gemeente en de personele bezetting van de afdeling VROM. Het gaat hierbij om de verplichte 
regionalisering van de Regionale Uitvoeringsdiensten, de landelijke initiatieven voor privatisering van de 
toezichthoudende taken en de vereenvoudiging van de wetgeving waardoor meer bouwaanvragen 
vergunningsvrij zijn (wel een meldingplicht van de burger). Als gevolg van de economische crises is het 
woningbouwprogramma geringer van omvang dan eerder gepland; een aantal ruimtelijke plannen in 
Waterland worden niet of met vertraging uitgevoerd. De ontwikkeling van de economische situatie zal 
mede van invloed zijn op de taakstelling voor de komende jaren.  
 
Doorontwikkeling organisatie 
De gemeentelijke organisatie heeft een visie op organisatie en personeelsbeleid neergelegd in de 
zogenaamde Waterlandse Weg, 2014-2018. 
De vele ontwikkelingen waar de organisatie mee te maken heeft zijn leidend in het bepalen wat de 
organisatie nodig heeft en hoe de organisatie wil werken. De gemeentelijke organisatie wil de komende 
jaren een slagvaardige en daadkrachtige gemeente zijn, die soepel kan inspelen op ontwikkelingen die zich 
voordoen. 
De afgelopen jaren heeft de organisatie stappen gemaakt op het gebied van resultaatgericht werken, het 
stimuleren van flexibele inzet en het vergroten van de zelfstandigheid en dus slagvaardigheid van de 
medewerkers.  
In de Waterlandse organisatie is de kracht dat we ontwikkelingen kunnen overzien en snel kunnen 
beïnvloeden. Door de schaalgrootte is het immers snel te zien waar knelpunten zijn en de lijnen zijn kort 
om oplossingen te vinden. Anderzijds kent de organisatie kwetsbaarheden door dezelfde schaalgrootte.  
Om de kwetsbaarheid op te vangen is flexibiliteit en brede inzetbaarheid van de medewerkers nodig.  
De organisatie gaat daarom door met het inzetten op het stimuleren van flexibiliteit in het denken en doen 
van de medewerkers. Binnen duidelijke kaders wil de organisatie dat de medewerker zelfstandig kan 
werken en zijn creativiteit kan inzetten. Flexibele inzet van medewerkers vereist duidelijkheid in 
werkprocessen. De organisatie gaat zich daarom inzetten voor efficiënte, duidelijke en actuele 
werkprocessen. Flexibiliteit vraagt ook om digitalisering. Toegankelijkheid van documenten en snelheid in 
processen. Er zijn grote stappen gezet op het terrein van digitaal werken, maar ook hier wil de organisatie 
nog verdere stappen in maken.30 
 
Kwantiteit en kwaliteit medewerkers 
De gemeente beschikt over kwalitatief goede en betrokken medewerkers. De medewerkers werken met 
hart voor de zaak. De laatste jaren is de ambtelijke organisatie gekrompen. De personele bezetting die 
aanwezig is, is goed in staat de basistaken van de gemeente uit te voeren. De ruimte voor ontwikkeling is 
echter beperkt. Knelpunt ontstaat bij de gewenste extra inzet van het college op allerlei (nieuwe) (beleids) 
terreinen en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen zoals de decentralisaties in het sociaal domein 
waarbij niet vooraf de omvang van de benodigde capaciteit is te overzien. Knelpunt zijn ook de 
éénpittersfuncties. Hierdoor is de organisatie kwetsbaar bij uitval door bijvoorbeeld ziekte of vakantie. 

                                                      
30 Notitie organisatieontwikkeling 2014-2018 
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De arbeidsmarkt zit al een aantal jaren grotendeels op slot. Als hier beweging in komt, dan zal 
waarschijnlijk ook de mobiliteit weer stijgen. De vraag is dan of de gemeente kwalitatief goed personeel 
kan aantrekken. Door de schaalgrootte van Waterland verslechtert de concurrentiepositie. Waterland 
wordt ten opzichte van de andere gemeenten steeds kleiner. Waterland moet beschikken over 
uitdagende/interessante functies om kwalitatief goede medewerkers binnen te halen. De inhoud van het 
werk zorgt er met name voor dat je de gewenste mensen aantrekt. Uiteraard is ook de hoogte van de 
beloning een belangrijke factor. 
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Hoofdstuk 4 Sterke punten en verbeterpunten per beleidsterrein 
 
In dit hoofdstuk wordt per beleidsterrein ingegaan op een aantal rollen die de gemeente vervult.  
Per beleidsterrein leidt dit tot sterke punten en ontwikkelpunten. 
 
De beleidsterreinen zijn: 

 Democratie 

 Middelen 

 Kennis en onderwijs 

 Sociaal en zorg 

 Milieu, infrastructuur en leefomgeving 

 Cultuur, recreatie en vrije tijd 

 Economie. 
 
De rollen van de gemeente zijn: 

 Regie en beleid 

 Dienstverlening 

 Bestuurlijke partner 

 Toezicht en handhaving 

 Werkgever 

 
4.1 Democratie 
 
Inleiding 
De opkomst bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen in Waterland was 67,31% (landelijk 53,8%). 
Zoals in de profielschets van de burgemeester uit 2012 is beschreven is de politiek-bestuurlijke situatie in 
Waterland te omschrijven als zeer dynamisch. Tot 2010 heeft geen coalitie in de gemeente Waterland een 
volledige bestuursperiode uitgezeten. De coalities in de gemeente Waterland werken in wisselende 
samenstellingen. De uitzendingen van de raadsvergaderingen zijn via internet en de lokale omroep live te 
volgen vanuit de woonkamer. De fractievergaderingen van alle fracties vinden plaats op hetzelfde moment 
en zijn bij uitstek de gelegenheid voor inwoners en instellingen om hun wensen bij de politiek te 
ventileren. De fractievergaderingen zijn daarom dan ook openbare vergaderingen. Tijdens de 
raadsvergaderingen is er gelegenheid voor inwoners en instellingen om in te spreken. Burger en bestuur 
weten elkaar goed te vinden. Het gemeentebestuur houdt de ogen en oren goed open voor de 
samenleving. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de door de fracties gestelde vragen in het vragenuur. Het college 
heeft met alle kernraden een convenant afgesloten, echter een notitie burgerparticipatie is niet opgesteld. 
 
Wettelijke taken 
De gemeente voldoet aan haar wettelijke taken op het gebied van Democratie. 
 
Regie en beleid  
Zowel de gemeenteraad als het college hechten grote waarde aan de inbreng van inwoners, verenigingen 
en instellingen. In de gemeente Waterland zijn zeven kernraden actief. Met alle kernraden is een 
convenant afgesloten waarin staat beschreven op welke wijze met elkaar wordt omgegaan. De 
Rekenkamercommissie heeft het kernradenbeleid in 2012 onderzocht. Belangrijkste conclusie uit het 
onderzoek was dat alle betrokkenen grote waarde hechten aan de inbreng van de kernraden. Als 
aandachtspunt kwam naar voren dat de communicatie vanuit de gemeente verbeterd kan worden. Op dit 
moment doet de Rekenkamercommissie een follow up onderzoek naar het kernradenbeleid. Gekeken 
wordt of en op welke wijze de conclusies en aanbevelingen zijn opgepakt en uitgevoerd. 
 
Door het ontbreken van een structuurvisie of lange termijn strategische visie worden initiatieven op ad-
hoc basis beoordeeld en vindt de besluitvorming plaats. Mede door de vele ontwikkelingen die op een 
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gegeven moment in Broek in Waterland speelden, is door de Broeker gemeenschap een toekomstvisie 
opgesteld. Ook vanuit de Polderraad Katwoude zijn geluiden gekomen dat het kleine dorp het zicht op de 
vele ontwikkelingen in het gebied dreigde kwijt te raken. De Eilandraad Marken heeft ook inmiddels een 
concept toekomstvisie opgesteld. Dit zijn allemaal signalen die de roep om een langetermijnvisie 
versterken. 
 
Door te reageren op de waan van de dag dreigt ook het gevaar van cliëntelisme. Doordat Waterland een 
relatief klein inwoneraantal heeft, kent iedere inwoner wel een raadslid. Het zich bezighouden met details 
in plaats van het bepalen van de hoofdlijnen komt in Waterland veelvuldig voor. De kaderstellende rol van 
de gemeenteraad behoeft dan ook aandacht. 
 
De interactie tussen de gemeenteraad en college is mede afhankelijk van de personele invulling. De 
gemeenteraad heeft een sterke neiging om allerlei uitvoeringszaken aan zich te houden en gaat daarmee 
vaak op de stoel van het college zitten. Het college is kennelijk onvoldoende in staat om de gemeenteraad 
met steekhoudende argumenten anders te laten besluiten. Een discussie over taak- en rolinhoud van de 
verschillende organen zou opnieuw met elkaar gevoerd moeten worden. 
 
Ander punt van aandacht is het voeren van discussies binnen de gemeenteraad. De discussies binnen de 
gemeenteraad zijn veelal niet gericht op het elkaar overtuigen, maar zijn meer gericht op de eigen politieke 
profilering. Mede doordat de uitzendingen via internet en de lokale omroep op TV (en daarmee in ieder 
huishouden te zien is) uitgezonden worden, zien veel politici de raadsvergadering als het ultieme platform 
om hun politieke boodschap te verkondigen. In de raadswerkgroep Werkwijze raad is opgemerkt dat dit 
voor de onafhankelijke kijker of belanghebbende het beeld op kan roepen, dat de kaarten al geschud zijn 
en dat de besluitvorming al heeft plaatsgevonden. 
Zoals aangegeven staat de gemeenteraad open voor de mening van inwoners, verenigingen en instellingen. 
De fractievergaderingen zijn openbaar en toegankelijk voor iedereen die de fracties wil spreken. 
Daarnaast is het mogelijk om in de raadsvergadering in te spreken, die geldt zowel voor geagendeerde als 
niet geagendeerde onderwerpen. 
Van dit recht wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Individuen en groeperingen weten de wet naar de 
raadsleden goed te vinden. 
 
Om de contacten met de inwoners te onderhouden c.q. te vergroten, wordt jaarlijks een bezoek gebracht 
aan één of meerdere kernen. Dit bezoek wordt gewaardeerd en krijgt een vervolg als agendapunt in de 
raadsvergadering. 
 
Individuele raadsleden maken in toenemende mate gebruik van sociale media zoals Twitter en Facebook.  
 
Dienstverlening 
Naar aanleiding van een onderzoek van de Rekenkamercommissie naar bouwaanvragen is er in juni 2010 
door het college een kwaliteitshandvest opgesteld. Hier worden maximale afhandelingstermijnen van 
aanvragen beschreven. 
Het aanbieden van een goede dienstverlening wordt ook door de gemeenteraad onderschreven. Met het 
instellen van een Klant Contact Centrum zijn hier belangrijkste stappen in gezet. 
Waterland heeft een interne procedure voor klachtbehandeling en  is voor de externe procedure 
aangesloten bij de gemeentelijke ombudsman. 
De uitzendingen van de raadsvergaderingen door de lokale omroep dragen  bij aan de zichtbaarheid van 
de lokale democratie. Mede op verzoek van de politiek faciliteert de gemeente zoveel als mogelijk de lokale 
omroep bij zijn werkzaamheden. 
 
Bestuurlijke partner 
De gemeenteraad heeft een aantal keren door middel van het aannemen van een motie aangegeven geen 
fusie te willen. De oplossing voor eventuele vraagstukken moet gezocht worden in slimme manieren van 
samenwerken. 
In de regio vinden allerlei gesprekken en ontwikkelingen plaats op bestuurlijk en organisatorisch vlak. De 
gemeente Waterland heeft dit goed in beeld en dient goed vinger aan de pols te houden. 
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Ook ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen bestaat een kritische houding. Naar aanleiding van 
deze geluiden heeft de Rekenkamercommissie een onderzoek uitgevoerd naar de grip op 
gemeenschappelijke regelingen. Uit het onderzoek bleek dat de gemeenteraad niet het gevoel heeft dat hij 
grip op de gemeenschappelijke regelingen. Het rapport van de Rekenkamercommissie is toegelicht en 
besproken in de raadsvergadering. De gemeenteraad heeft aangegeven dat hij zich nu bewuster is van zijn 
eigen beïnvloedingsmogelijkheden. Uiteraard blijft dit een punt van continue aandacht. 
Uit het onderzoek van de Rekenkamercommissie bleek dat gemeente Waterland beschikt over een Nota 
verbonden partijen. Echter bij het aangaan of wijziging van een gemeenschappelijke regeling is deze nota 
nooit aangehaald. Het strekt tot aanbeveling deze nota te evalueren en daar waar nodig aan te passen. 
De griffiers in de regio Zaanstreek-Waterland hebben de handen ineen geslagen en organiseren periodiek 
regionale bijeenkomsten waar de gemeenschappelijke onderwerpen aan de orde komen. De Waterlandse 
raadsleden nemen meestal deel aan deze bijeenkomsten. 
 
Werkgever 
De gemeente Waterland heeft de intentie een goede werkgever te zijn. Het “nieuwe werken” is ingevoerd. 
Medewerkers hebben voldoende scholingsmogelijkheden. Verantwoordelijkheden liggen laag in de 
organisatie. Medewerkers worden actief gestimuleerd inwoners en instellingen in een zo vroeg mogelijk 
stadium in de beleidscyclus te betrekken. 
Bij een toenemende ambitie van het gemeentebestuur, dus ook de gemeenteraad, is de beschikbare 
ambtelijke capaciteit al snel een knelpunt.  
Bij een toenemende economie zal de spanning op de arbeidsmarkt weer oplopen. Door de schaalgrootte 
van Waterland is de concurrentiepositie van de gemeente Waterland in het geding. Om de gekwalificeerde 
medewerkers voor de gemeente Waterland te behouden, is het zaak voldoende uitdaging in het werk te 
bieden. 
 
Sterke punten en verbeterpunten 
 
Sterke punten: 

 Goede interactie tussen politiek en samenleving. 

 Transparant (besluitvormings)proces. Alle (raads)stukken staan online en de uitzendingen van de 
raadsvergaderingen zijn te volgen via internet en lokale omroep. 

 
Verbeterpunten: 

 Minder adhoc besluitvorming en minder reageren op de waan van de dag; ontwikkeling 
langetermijnvisie 

 Het debat in de raad zo inrichten dat er ruimte is om elkaar te kunnen overtuigen en minder 
gebruiken voor alleen politieke profilering. 

 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Aanvullend wordt als sterk punt genoemd: bevlogen, 
betrokken en enthousiaste politici. Als verbeterpunten worden toegevoegd: rolvastheid, minder op 
uitvoeringsniveau/ details en meer kaderstellend, en regie samenwerkingspartners. 
De belangrijkste punten op het terrein van democratie zijn: de goede interactie tussen politiek en 
samenleving, de betrokkenheid van personen, rolvastheid en het debat in de raad zo inrichten dat er meer 
ruimte is om elkaar te overtuigen en er minder ruimte is voor politieke profilering. 
 

 
 

4.2  Middelen 
 
Inleiding 
De financiële middelen bepalen wat de gemeente kan doen. De inzet van financiële middelen, personeel 
en automatisering liggen aan de basis van de hetgeen wij in de samenleving willen en kunnen realiseren. 
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Onderstaand wordt ingegaan wordt op Financiën, Personeel & Organisatie, Automatisering en 
Huisvesting. 

 
Wettelijke taken 
De gemeente voldoet aan haar wettelijke taken op het gebied van Middelen. 

 
Regie en Beleid 
De regie en het beleid zijn qua Financiën op orde (zie Begroting 2015). De raad en het college staan een 
gedegen financieel beleid voor. Dit gedegen financiële beleid is de afgelopen collegeperiodes constante 
factor geweest. De afgelopen jaren zijn er door het teruglopen van de inkomsten uit het gemeentefonds en 
de economische situatie flinke bezuinigingen doorgevoerd. Deze bezuinigingen hebben er voor gezorgd 
dat de begroting meerjarig sluitend is en incidentele tegenvallers in de exploitatie kunnen worden 
opgevangen door een goede reservepositie. Naast een coalitieprogramma dat de grote politieke lijnen voor 
de komende jaren weergeeft wordt de laatste hand gelegd aan het collegeprogramma. 
 
Het onderdeel Personeel & Organisatie is beleidsmatig op orde. De richting voor de organisatie zelf en de 
wijze van aansturing zijn weergegeven in De Waterlandse weg en de Management filosofie. Zie hoofdstuk 
2.2. 
 
Op het gebied van Automatisering wordt gewerkt aan een totaal automatiseringsplan, naar verwachting zal 
dit plan in 2015 worden opgeleverd. Voor de huidige ontwikkelingen op automatiseringsgebied vormen de 
deelplannen voor Nationaal Uitvoeringsprogramma Dienstverlening en  e-Overheid en de samenwerking 
met Dimpact de leidraad. 
 
Ten aanzien van de Huisvesting wordt gewerkt een nieuw inrichtingsplan voor het Gemeentehuis. 
Veranderende gemeentelijke taken en decentralisaties zorgen voor veranderende bezetting bij de diverse 
onderdelen. Flexibele inzet van medewerkers en thuiswerken zullen in dit Huisvestingsplan een plaats 
krijgen. In de nabije toekomst komt ook duidelijkheid over de situatie ten aanzien van de huisvesting van 
de Buitendienst. 
 
Dienstverlening 
Op het gebied van Financiën is dienstverlening op een aantal taakvelden altijd lastig. Bezuinigingen, 
invordering en belastingheffing zijn taakvelden waarbij het lastig is om je directe klanten te overtuigen dat 
je voor de samenleving bezig ben. Het “„not in my backyard principe” geldt daarbij meer dan eens. De 
dienstverlenende component wordt hier gevonden in duidelijke beleidsuitgangspunten, gelijke 
behandeling, transparantie en meedenken naar oplossingen. Voor wat betreft de informatieverstrekking, 
transparantie maar waar nodig vertrouwelijkheid is in het dienstverlenende aspect op orde.31 De kwaliteit 
van de begroting is de afgelopen jaren verbeterd. De nieuwe aan de organisatie gerelateerde 
programmastructuur heeft de inzichtelijkheid en daarmee de mogelijkheid tot sturing en bewaking 
verbeterd, aandachtspunt blijft het verder doorvoeren van de structuur in de financiële administratie. 
 
Aan de Personeel & Organisatie kant spelen op het gebied van dienstverlening twee aspecten een rol; de 
invoering van het Klant Contact Centrum en de draai naar een ontwikkel organisatie. Met de komst van 
het Klant Contact Centrum en de vorming van een frontoffice en een backoffice is de éénloketgedachte 
zoveel mogelijk vorm gegeven. De burger is tevreden over zijn laatste contact met het Klant Contact 
Centrum, het oordeel is een 7,3.32 De gemiddelde wachttijd bij bezoek aan het Klant Contact Centrum is  
2 minuten en 7 seconden. Dit is kort ten opzichte van andere gebruikers van hetzelfde 
klantbegeleidingssysteem. 
 
De verschuiving van taken naar het Klant Contact Centrum, de invoering van basisadministraties en de 
digitalisering hebben een grote uitwerking op de wijze waarop werkprocessen zijn georganiseerd naar de 
klant, maar ook de wijze waarop medewerkers hun taken verrichten. De organisatie verkeert in de fase 
waar digitalisering nog lang niet altijd winst oplevert in werkprocessen. Het leggen van de link naar de 

                                                      
31 Gebaseerd op contacten met gebruikers (opmerkingen raadsvergadering en navraag tijdens gesprekken) 
32 Publieksenquête gemeentelijke dienstverlening 2012 
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basisadministraties wat het hoofd bestandsdeel vormde van het Nationaal Uitvoeringsprogramma 
Dienstverlening en  e-Overheid wordt volgend jaar naar verwachting succesvol afgerond. Hierdoor 
beschikt de gemeente bij de dienstverlening over up-to-date gegevens en kan de uitvraag aan de klanten 
beperkt blijven. De digitalisering van onze dienstverlening wordt grotendeels vorm gegeven middels het 
lidmaatschap van Dimpact. In samenwerking met andere gemeenten worden oplossingen gerealiseerd 
waarmee onze producten gedigitaliseerd aan onze burgers kunnen worden geleverd. Indien nodig wordt 
van Dimpact afgeweken. Het afdelings-overschrijdend integreren van oplossingen en systemen in onze 
organisatie blijft daarbij een aandachtspunt.  
 
Met de digitalisering en de centralisatie van de diensten naar het Klant Contact Centrum worden meerdere 
kanalen geboden waar de samenleving terecht kan voor gemeentelijke diensten. De aandacht voor mensen 
die niet van digitale kanalen gebruik kunnen of willen maken blijft gewaarborgd.  
 
Bestuurlijke partner 
Binnen de regio is voor vele taken aansluiting gezocht bij (buur)gemeenten. In het Intergemeentelijk 
samenwerkingsorgaan Waterland, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland, de Gemeentelijke 
Gezondheidsdienst Zaanstreek-Waterland, Werkvoorziening Zaanstreek-Waterland (Baanstede), 
Landschap Waterland en de Stadregio Amsterdam is dit gerealiseerd middels gemeenschappelijke 
regelingen. Voor de decentralisaties op het gebied van WMO, Jeugd en participatie wordt samengewerkt 
in de vorm van een regeling zondermeer. Gemeenschappelijke regelingen brengen een oplossing voor het 
uitvoeren van taken waar de eigen organisatie onvoldoende capaciteit of body voor heeft of waar 
samenwerking onontbeerlijk is voor de uitvoering van de taak.  
De samenwerking vindt veelal plaats in verbanden met partners van ongelijke omvang en invloed. Het 
behouden van het eigene van Waterland in de uitvoering is daarbij een aandachtspunt. 
 
Het regelen van zaken middels een Gemeenschappelijke regelingen betekent het opzetten van een aparte 
organisatie. De blijvende aansturing vanuit de gemeenten is daarbij een aandachtspunt. Vanuit 
gezamenlijke rekenkamercommissies van een aantal kleine gemeenten is een rapport33 opgesteld waarin 
een verdere handreiking voor de aansturing wordt gegeven.  
 
Ook ten aanzien van Middelen is samenwerking gezocht. Het betreft samenwerking op het gebied van 
Financiën (administratie ISW), Personeel & Organisatie (de salarisadministratie), Automatisering en 
Inkoop. Dit geeft iets meer body en mogelijkheden. Aandachtspunt daarbij is de versnippering, het betreft 
verschillende partners op verschillende gebieden wat tot extra afstemming en integratie problematiek leidt. 
Winst kan behaald worden door verdere en bredere samenwerking op ondersteunende terreinen zoals 
Financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, automatisering, inkoop en WOZ-Belastingen. 

 
Toezicht en handhaving 
De P&C cyclus is de afgelopen jaren sterk verbeterd. De wijze waarop is en blijft nog zeer bewerkelijk, de 
nieuwe opzet van de begroting en de verschillende inzichten waarnaar intern en extern gerapporteerd 
moet worden vereisen een nieuwe opzet van de structuur in het financiële systeem. Financiën blijft voor 
de uitvoering van haar taak mede afhankelijk van de collega‟s die toezicht houden en handhaven in de 
openbare ruimte, bezuinigingen en gemaakt keuzes zetten deze processen enigszins onder druk.  
 
Aandachtspunt bij het handhaven van de Financiële controle is het op correcte wijze inschatten van de 
budgettaire gevolgen van het politieke besluitvormingsproces. De politieke wens om in plaats van 
kaderstelling en delegatie besluitvorming op het hoogste niveau te houden maakt het lastig om de duur en 
de kosten van de uitvoering vooraf in te schatten, (tussen) resultaten moeten vaak meerdere malen in 
detail worden voorgelegd. 
 
De beveiliging van en het omgaan met gegevens en geautomatiseerde systemen staat hoog op de 
prioriteitenlijst. Dit is en blijft een aandachtspunt bij de steeds verdere digitalisering van de gemeentelijke 
processen en het plaatsonafhankelijk werken. De verdere digitalisering en integratie van systemen biedt de 

                                                      
33 Onderzoek rekenkamercommissie Grip op gemeenschappelijke regelingen, BMC,  januari 2014 

33 Personeelsmonitor 2013, A en O fonds 
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mogelijkheid en de uitdaging om in de toekomst ook controles op de uitwisseling van gegevens en 
verbanden daartussen steeds verder te digitaliseren.  
 
Werkgever 
De organisatie van de gemeente Waterland is een betrokken organisatie. De medewerkers voelen zich 
thuis en staan voor de taak die ze uit moeten voeren. Waterland beschikt over een brede groep betrokken,  
deskundige en flexibele medewerkers. Het ziekteverzuimpercentage van gemeente Waterland was in 2013 
ongeveer gelijk aan gemeenten in dezelfde gemeentegrootteklasse (4,4%)34. In 2014 (3,65%) en 2012 
(2,34%) was het verzuimpercentage in Waterland lager.  
 
Er is momenteel een verschuiving in de organisatie van beheersorganisatie naar een ontwikkelorganisatie. 
Het verwerken van deze omslag kost moeite. De afgelopen jaren hebben in het teken gestaan van 
bezuinigingen, ook op het personele vlak. De capaciteit voor ontwikkelingsgerichte taken is beperkt en 
daarmee onvoldoende, de match tussen beschikbare capaciteit en bestuurlijke vraag moet verbeterd 
worden. Op een aantal onderdelen is aandacht nodig om de veranderingsgezindheid te bevorderen. Meer 
body in de personele bezetting betekent dat de continuïteit bij ziekte en vakanties niet in gevaar komen en 
dat taken goed in de organisatie kunnen worden weggezet en dat waar nodig functiescheiding kan worden 
toegepast. De mogelijkheid om kwalitatief goede medewerkers aan ons te kunnen binden is van belang 
voor de verdere ontwikkeling van onze organisatie. Belangrijkste aspect bij de dienstverlening is en blijven 
onze gemotiveerde medewerkers. En de betrokkenheid die wij zien van de medewerkers bij onze 
gemeente. Het vasthouden daarvan bij het aantrekken van de economie zal een uitdaging gaan vormen. 
Die uitdaging wordt vergroot door de schaalvergroting van gemeenten in de regio; de omvang van de 
organisatie wordt relatief kleiner en kwetsbaarder door de schaalvergroting van de ander. 
 
De Huisvesting is niet flexibel. Het “even” verplaatsen van een wandje bij veranderende omvang van 
organisatieonderdelen behoort niet tot de mogelijkheden. Ondanks wat ongemak met luchtvochtigheid en 
klimaatregeling zijn de arbeidsomstandigheden goed in het gemeentehuis. Het is een aangename plek om 
te werken. De uitbreiding van het aantal medewerkers, met name door bijvoorbeeld de nieuwe taken op 
het gebied van de decentralisaties maakt dat er ruimtegebrek ontstaat bij bepaalde afdelingen in de 
organisatie. Voor de Buitendienst geldt al jaren een stilstand in de huisvesting, in afwachting van de 
nieuwe gemeentewerf; met name bij het beheer van de afvalstraat worden arbonormen overschreden. 
 
Sterke punten en verbeterpunten 
 
Sterke punten: 

 Financieel gezonde situatie. Een meerjarig sluitende begroting waarbij incidentele tegenvallers in 
de exploitatie kunnen worden opgevangen door een goede reservepositie. 

 Betrokken en deskundige medewerkers.  

 Arbeidsomstandigheden gemeentehuis. 
 
Verbeterpunten: 

 Aandacht voor financiële component bij niet financiële medewerkers.  

 De omvang van de personele bezetting voor ontwikkelingsgerichte taken is beperkt en daarmee 
onvoldoende, de match tussen beschikbare capaciteit en bestuurlijke vraag moet verbeterd 
worden. Op een aantal onderdelen is aandacht nodig om de veranderingsgezindheid bij 
medewerkers te bevorderen. 

 Huisvesting buitendienst. De milieustraat en de gemeentewerf voldoen niet aan de arobnormen.  

 De kantoorruimten in het gemeentehuis zijn niet eenvoudig aan te passen aan de veranderingen in 
omvang van organisatieonderdelen. Daarnaast ontstaat door  uitbreiding van taken op het gebied 
van de decentralisaties ruimtegebrek in het gebouw. 

 Het afdelings- overschrijdend integreren van oplossingen in systemen.  
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Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven met uitzondering van het punt ruimtegebrek in het 
gemeentehuis. Door gebruik te maken van flexwerken in combinatie met het aantal parttime medewerkers 
zou er geen ruimtegebrek hoeven te zijn. 
Als sterk punt is toegevoegd: korte lijnen tussen bestuur en organisatie. Aanvullende verbeterpunten zijn: 
kwetsbaarheid éénpitterfuncties, stimuleren innovatie (nu angst om risico‟s te nemen), integraal werken en 
zoekmachine website. 

 

 
 
4.3 Kennis en Onderwijs 
 
Inleiding 
Binnen het onderwijsveld ligt de nadruk op onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en zorg op 
school. De gemeente Waterland heeft 2579 leerlingen onder de 18 jaar (1 oktober 2013). Daarvan bezoekt 
ongeveer 55% het (reguliere) basisonderwijs. Het merendeel van deze leerlingen gaat naar één van de elf 
basisscholen in de gemeente. De basisscholen zijn verspreid over vijf kernen. Ruim 95% bezoekt een 
basisschool binnen de gemeentegrenzen. De leerlingen die buiten de gemeentegrenzen een school 
bezoeken, zijn veelal leerlingen die onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs of speciaal 
onderwijs volgen, maar ook leerlingen die voor een specifieke onderwijsrichting kiezen zoals bijv. 
Montessori of een Vrije school. 
In de gemeente Waterland is één school voor voortgezet onderwijs. Deze school biedt Vmbo-t (vroegere 
mavo) en onderbouw Havo. Voor alle overige onderwijsvoorzieningen zijn de inwoners aangewezen op 
voorzieningen in andere gemeenten.  
 
Wettelijke taken 
De gemeente voert haar wettelijke taken op het gebied van onderwijs uit. 
 
Regie en beleid 
Er is geen integraal onderwijsbeleidsplan. Er zijn wel beleidskeuzes gemaakt op de terreinen 
onderwijshuisvesting, leerplicht, leerlingenvervoer en zorg op school. 
De gemeente vindt een goede huisvesting voor de basisscholen belangrijk (Integraal Huisvestingsplan 
primair onderwijs). Voor negen van de elf basisscholen is nieuwbouw gepland. Hiervan zijn drie scholen 
gerealiseerd en zijn voor vijf scholen de plannen in ontwikkeling. In het coalitieakkoord is bovendien 
vastgelegd dat de gemeente wil investeren in duurzame scholen en zoveel mogelijk klimaatneutraal wil 
bouwen.  
Het college voert de regie over de uitvoering van de Leerplichtwet. Via de jaarverslagen leerplicht worden 
jaarlijks de intenties voor de uitvoering vastgelegd. De gemeente zet in op direct reageren op verzuim en 
terugdringen van schooluitval. 
In het Beleidsplan voor het sociaal domein zijn de beleidsintenties voor de zorg op school (passend 
onderwijs) vastgelegd in relatie tot de zorg voor de jeugd. 
De gemeente Waterland houdt zich niet actief bezig met het afstemmen van onderwijs en arbeidsmarkt. 
Dit beleid werd tot 2012 ontwikkeld en uitgevoerd door de Stadsregio Amsterdam. Sinds 2012 is dit 
beleidsonderdeel ondergebracht in de Arbeidsmarktregio Zaanstreek-Waterland. Binnen de 
Arbeidsmarktregio wordt onderzocht of de opleidingsmogelijkheden in de regio aansluiten op het 
arbeidsaanbod. De gemeente heeft hier geen actieve rol in. Dit onderwerp is wel onderdeel van 
gesprekken die wij gaan voeren met werkgevers in het kader van de (regionale) werkgeversbenadering.   
 
Dienstverlening 
Dienstverlening in het onderwijsveld richt zich met name op het verlenen van (een vergoeding voor) het 
leerlingenvervoer. Informatie en een aanvraagformulier staat op de website. Ouders hoeven niet jaarlijks 
opnieuw alles in te vullen, maar krijgen een ingevuld vervolgformulier toegestuurd. Aanvragen in het 
leerlingenvervoer handelen wij snel af, meestal binnen een week. De aanvragen toetsen wij aan de 
Verordening leerlingenvervoer van de gemeente Waterland. Zo nodig wijken wij af van de verordening ten 
gunste van de cliënt. Daarbij kijken we naar de individuele behoeften van de cliënt. Prioriteit is, dat de 
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leerling zo snel mogelijk op de meest passende onderwijsplek terecht komt. Ouders melden klachten over 
het vervoer bij de vervoerder en bij de gemeente. De afhandeling van de klachten monitoren wij 
maandelijks (klachtenoverzichten vervoerders). Er zijn weinig klachten.  
Er zijn procesbeschrijvingen voor het leerlingenvervoer en leerplicht. De werkprocessen leerlingenvervoer 
zijn sinds 2011 niet bijgewerkt, maar ook niet echt veranderd. De werkprocessen leerplicht zijn recent 
bijgewerkt. De stappen zijn ook vastgelegd in onze actuele leerlingenadministratie Key2jongerenmonitor.  
 
Bestuurlijke partner 
De gemeente werkt samen met verschillende partners in het onderwijsveld. Voor het ontwikkelen van de 
nieuwe brede scholen werken wij samen met de schoolbesturen, maar ook met de directeuren van de 
betrokken scholen. Ouders en inwoners van de betreffende kern betrekken wij bij de ontwikkelingen via 
informatiebijeenkomsten. Deze bijeenkomsten zijn er soms alleen om informatie te verstrekken. In andere 
situaties betrekken wij ouders en inwoners actief via discussies en interactieve bijeenkomsten waarin wij 
hun mening peilen, zodat wij die kunnen meenemen in het vervolgproces. De gemeente neemt hierin het 
initiatief, maar ook de schoolbesturen nemen vanuit eigen beleidsintenties actief deel. 
Voor de zorg op school hebben de gemeente en de samenwerkingsverbanden onderwijszorg gezamenlijke 
werkagenda‟s opgesteld (bijlage bij Beleidsplan sociaal domein). De gemeente Waterland heeft als actieve 
partner deelgenomen aan de ontwikkeling van de werkagenda‟s. In deze werkagenda‟s zijn beleidsintenties 
en uitvoeringsintenties opgenomen. De gemeente Waterland en de gemeente Purmerend hebben het 
initiatief genomen in het opstellen van de beleids- en uitvoeringsintenties. 
Er vindt ongeveer drie keer per jaar een bestuurlijk voortgangsoverleg plaats. Ambtelijk wordt de 
voortgang van de uitvoering van de werkagenda‟s maandelijks besproken. 
De gemeente werkt samen met de gemeenten in de regio Waterland (Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Purmerend en Zeevang). Dit betreft vooral de uitvoering. Ambtenaren stellen gezamenlijk 
adviezen op voor college en raad en geven regionale aanbestedingen vorm. Ook in deze samenwerking 
stelt de gemeente Waterland zich op als actieve partner. 
Voor de volwasseneducatie werken wij met ingang van dit jaar ook samen met Zaanstad, Wormerland en 
Oostzaan. In de samenwerking worden ook beleidslijnen uitgezet.  
Voor de volwasseneneducatie wordt regionaal beleid ontwikkeld. Er is jarenlang met een regionaal 
educatief plan gewerkt. Nu een centrumgemeente (Zaanstad) vanaf 2015 het budget ontvangt, is deze 
gemeente ook trekker voor het ontwikkelen van nieuw beleid. De gemeente Waterland volgt hierin de 
beleidslijn van de grotere gemeenten. 
 
Toezicht en handhaving 
Toezicht en handhaving spitsen zich in het onderwijsveld toe op de leerplicht. Beide (parttime) 
leerplichtambtenaren zijn ook buitengewoon opsporingsambtenaar(BOA) voor het domein leerplicht. In 
het jaarverslag leerplicht melden de leerplichtambtenaren hoe zij uitvoering hebben gegeven aan hun taken 
en geven zij aan waar zij het komende jaar extra aandacht aan willen geven. In het afgelopen schooljaar is 
extra aandacht besteed aan het terugdringen van alle soorten verzuim en voortijdig schoolverlaten door 
extra controles op basisscholen en met het verzuimspreekuur op het Bernard Nieuwentijt College (VO-
school in de gemeente Waterland)..  
 
Werkgever 
De gemeente heeft over het algemeen voldoende mensen beschikbaar om de wettelijke taken uit te 
voeren. De aanwezige medewerkers hebben de juiste opleiding en competenties. Voor de projecten 
onderwijshuisvesting/ontwikkeling brede scholen zijn niet voldoende medewerkers beschikbaar. Voor de 
taken waarvoor wij onvoldoende capaciteit hebben en die niet structureel zijn, huren wij personeel in 
(projectleider brede scholen). 
Er is geen ruimte om de verschillende wettelijke taken op elkaar af te stemmen in een integraal onderwijs 
beleidsplan, de lokale educatieagenda. Ook regionaal is er geen ruimte om een regionale educatieve agenda 
op te stellen. 
 
Sterke en verbeterpunten 
 
Sterke punten: 
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 De gemeente is goed in staat om de dienstverlening, het toezicht en de handhaving vorm te 
geven.  

 Wij betrekken op veel terreinen (ook buiten het onderwijsveld) inwoners en het maatschappelijk 
kader bij het ontwikkelen van beleid.  

 
Verbeterpunten: 

 Er is geen samenhangende visie op het gebied van onderwijs (ontbreken van Lokale Educatieve 
Agenda/ Regionaal Educatieve Agenda). 

 Wij hebben onvoldoende zicht op wat er op onderwijsgebied gebeurt buiten de gemeente, met 
name waar het de aansluiting onderwijs op de arbeidsmarkt betreft. De scholen en een groot deel 
van de arbeidsmarkt bevinden zich niet in de gemeente en maken daarom geen onderdeel uit van 
het beleidsveld onderwijs in de gemeente Waterland. 

 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Het verbeterpunt „het ontbreken van een 
samenhangende visie op het gebied van onderwijs‟ wordt als prioriteit gezien. Aanvullend verbeterpunt is 
het gebruik van het kennispotentieel van Waterlanders.  
 

 
 

4.4 Sociaal en Zorg 
 
Inleiding 
In dit hoofdstuk staan de zaken die spelen in het sociaal domein. Waterland krijgt er extra taken bij op het 
gebied van de zorg. Ouderen, kinderen en mensen zonder werk hebben soms ondersteuning nodig. De 
gemeente wil niet dat er mensen tussen de wal en het schip vallen. Daarom reserveert de gemeente in 2015 
extra geld voor goede zorg. Het is belangrijk dat mensen met een uitkering betrokken blijven bij de 
samenleving. Het stimuleren van deze mensen in hun zoektocht naar werk zal daar aan bijdragen.  
 
De gemiddelde leeftijd van onze bevolking is hoger (44 jaar) dan het landelijk gemiddelde (41 jaar). Op 
1 januari 2013 waren er 17.091 inwoners. Van deze inwoners doen ongeveer 400 personen jaarlijks een 
aanvraag voor een maatwerkvoorziening bij het Wmo-loket. Dat is lager dan het landelijk gemiddelde.  
Op 1 januari 2013 waren er 3.795 jeugdigen onder de 18 jaar en met de meeste van hen gaat het goed.  
Er waren in september 2014 ongeveer 130 huishoudens met een WWB/IOAW/IOAZ-uitkering. Ook dit 
is lager dan het landelijk gemiddelde.  
Verder scoort de gemeente ook lager dan het landelijk gemiddelde als het gaat om het aantal aangiften van 
gewelddadige misdaden (misdrijvenratio was 3,22 in 2013 t.o.v. 5,53 landelijk en dit aantal neemt ook nog 
jaarlijks af). De sociale cohesie is groot, dat blijkt uit het grote aantal vrijwilligers.  
 
Wettelijke taken 
De gemeente voldoet aan haar wettelijke taken op het gebied van sociaal en zorg. 
 
Regie en beleid 
In het Wmo beleidsplan „Waterland voor elkaar‟ 2013-201735 en het Wmo-uitvoeringsplan36 is beschreven 
wat de gemeente nu doet op het gebied van de Wmo, ouderen, jongeren, etcetera. Deze plannen zijn in 
september/oktober 2014 geëvalueerd. In het Wmo-uitvoeringsplan zijn ook de maatschappelijke effecten 
te lezen van ons beleid. De belangrijkste punten uit de evaluatie37 zijn:  

 De voorbereiding voor de transities van de jeugdzorg en de AWBZ zijn in volle gang.  

                                                      
35 Wmo-beleidsplan „Waterland voor elkaar‟ 2013-2017 
36 Wmo-uitvoeringsplan 
37 Raadsinformatiedocument nr. 106-78 met bijlagen: de evaluatie van de Wmo-voorzieningen 2013, de prestatiegegevens van de Wmo 2013, 

Rapport onderzoek klanttevredenheid mantelzorgers en de evaluatie van het Wmo-uitvoeringsplan 2013, stand van zaken tot 1 juli 2014 en het 
Wmo-uitvoeringsplan voor de tweede helft 2014 
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 De maandelijkse eettafels in verschillende kernen zijn een groot succes.  

 De Wmo-consulenten en het Wmo-loket werken volgens de werkwijze van de Kanteling.  

 Met het aantal van 148 geregistreerde mantelzorgers is de doelstelling voor 2017 (minimaal 120) al  
ruim gehaald.  

 De vrijwilligersvacaturebank is overgedragen aan Sociaal cultureel centrum De Bolder, een belangrijke 
stap, ook voor de verdere vrijwilligersondersteuning.  

 De regionale centrale toegang voor de maatschappelijke opvang is gerealiseerd.  

 Er is een gewijzigde subsidieverordening met bijbehorende uitvoeringsregeling opgesteld.  
Aandachtspunten in de tweede helft van 2014 zijn de transities van de jeugdhulp en de AWBZ, het nieuwe  
beleidsplan sociaal domein, het ontwikkelen van de buurthulpdiensten en de evaluatie van het Wmo-loket.  
 
De gemeente staat aan de vooravond van een enorme operatie waarbij drie grote decentralisaties of 
transities in het sociaal domein op het programma staan: de invoering van de Participatiewet, de overgang 
van de functie begeleiding uit de AWBZ naar de Wmo en de overname van de hele jeugdzorg. Met deze 
nieuwe taken breiden de verantwoordelijkheden van onze gemeente zich uit naar vrijwel de gehele 
ondersteuning aan kwetsbare groepen in onze gemeente. De gemeente krijgt hiermee de kans om een 
samenhangend lokaal stelsel van maatschappelijke ondersteuning in te richten op alle leefgebieden en alle 
levensfasen van de burger. 
Waterland is druk bezig met het treffen van de voorbereidingen die nodig zijn om op 1 januari 2015 klaar 
te zijn voor de uitvoering van de nieuwe taken. Wij hebben hiervoor een beleidsplan38 opgesteld, waarin 
de nieuwe taken integraal zijn beschreven. Wij hebben daarbij als missie dat onze inwoners naar vermogen 
hun verantwoordelijkheid voor het eigen welzijn en dat van hun naasten kunnen nemen. Wij 
ondersteunen en compenseren inwoners die hiertoe niet in staat zijn en/of geen naasten hebben die hen 
kunnen ondersteunen. Voorafgaand aan de totstandkoming van het beleidsplan heeft het college samen 
met een klankbordgroep, bestaande uit raadsleden, de uitgangspunten voor het beleid geformuleerd. Deze 
worden breed gedragen en zijn leidend voor het beleid in het sociaal domein. Het beleidsplan is tot stand 
gekomen met een grote betrokkenheid van onze inwoners, professionals, instellingen, de Wmo-raad, 
WWB-cliëntenraad en samenwerkingsverbanden in het onderwijs. De invulling van de taken op dit gebied 
wordt projectmatig opgepakt. 
Op het gebied van veiligheid is nog geen beleid opgesteld. Wij gaan wel in kaart brengen op welke wijze 
wij omgaan met de verschillende aspecten van veiligheid (veilige woon-, werk- en leefomgeving). 
 
Dienstverlening 
Bij de Wmo en Werk & inkomen is er sprake van directe dienstverlening aan burgers. In beide gevallen 
haalt de gemeente goede cijfers. In het klanttevredenheidsonderzoek over de uitvoering van Wmo scoort 
de gemeente een 7,739 voor het contact met de gemeente en de tevredenheid over de voorzieningen (dit 
cijfer is een 7,4 bij de referentiegroep). De vastgelegde werkprocessen bieden nu al ruimte om in te spelen 
op de eigenheid van de inwoner zodat maatwerk geboden kan worden.  
Het Cliëntenplatform WWB heeft in april 2013 een enquête40 gehouden onder bijstandsgerechtigden in de 
gemeenten Waterland en Landsmeer (waarvoor wij de taken op het gebied van sociale zaken uitvoeren). 
Er zijn geen cijfers gegeven maar uit de enquête blijkt dat het persoonlijk contact met de afdeling Zorg & 
Welzijn heel positief wordt beoordeeld. De casemanagers zijn serieus, open en eerlijk en meelevend waar 
nodig. Ook wat betreft het telefonisch contact is er sprake van een positief beeld, er wordt geluisterd en er 
worden duidelijke antwoorden gegeven. Wel vindt men dat de informatieverstrekking over 
rechten/plichten/vergoedingen en het cliëntenplatform beter kan en dat de directe telefonische 
bereikbaarheid van de casemanagers nog verbeterd kan worden.  
 
Bestuurlijke partner 
Binnen het sociaal domein wordt regionaal samengewerkt met de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Wormerland, Zaanstad en Zeevang. De samenwerking is vooral 
gericht op voorbereiding en afstemming van beleid (o.a. bij volksgezondheid, re-integratie, Social Return 

                                                      
38 Beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 „Drie transities, één perspectief‟ 
39 Klantonderzoek Wmo over 2012 
40 Verslag van gehouden enquête onder bijstandsgerechtigden in de gemeente Waterland en Landsmeer in april 2013 door het Cliëntenplatform 
WWB 
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On Investment (SROI)). De gemeente stelt zich daarbij overwegend actief op, ze komt zelf met 
(wijzigings)voorstellen.  
Daarnaast is er voor de transities een regeling „zonder meer‟41 op grond van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen getroffen, met daarin de afspraak tot samenwerking op het gebied van de drie decentralisaties 
(participatie, AWBZ en jeugdhulp) met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland voor de inkoop. 
Voor de regionale inkoop is op uitvoerend niveau een regionale inkooporganisatie in het leven geroepen 
die via een overeenkomst42 is ondergebracht bij de ambtelijke organisatie van de gemeente Zaanstad. De 
inkooporganisatie is belast met de inhoudelijke voorbereiding en uitvoering van de 
aanbestedingsprocedures op het gebied van de Participatiewet, AWBZ/Wmo en jeugdhulp.  
Daarnaast wordt er op grond van de WGR43 met de hiervoor vermelde gemeenten samengewerkt op het 
gebied van volksgezondheid. En voor wat betreft de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening 
hebben wij eveneens op grond van WGR44 met de hiervoor vermelde gemeenten een 
samenwerkingsrelatie. 
Voor de gemeente Landsmeer voert Waterland sinds 1 januari 2012 taken op het gebied van sociale zaken 
uit. Daartoe hebben wij met Landsmeer een overeenkomst45 afgesloten. 
 
Toezicht en handhaving 
Op het terrein van veiligheid is de burgemeester verantwoordelijk voor de handhaving van de openbare 
orde en veiligheid. De politie is de uitvoerende partner en dat verloopt naar tevredenheid. Er zijn geen 
specifieke handhavingsproblemen. 
Op het gebied van sociale zaken beschikken wij nog niet over een handhavingsverordening.  
 
Werkgever 
Over het algemeen hebben wij voldoende goed gekwalificeerde medewerkers om de huidige taken op dit 
terrein uit te voeren. Voor de nieuwe taken in het sociaal domein is dit echter nog niet bekend. Hiervoor 
loopt het deelproject Brede Toegang46 met onder meer als doelstelling in kaart te brengen om welke 
taken/werkzaamheden het gaat en het brede toegangsloket in te richten. 
 
Sterke punten en verbeterpunten 
 
Sterke punten: 

 Het beleidsplan voor het sociaal domein 2015-2017 geeft een heldere richting aan voor de 
toekomst. De beleidscyclus is daarbij goed doorlopen met input van onze inwoners, professionals, 
instellingen, de Wmo-raad, WWB-cliëntenraad en samenwerkingsverbanden in het onderwijs. 

 Intergemeentelijke samenwerking: binnen het sociaal domein wordt er zowel bestuurlijk als 
ambtelijk goed samengewerkt. 

 Bij de uitvoering van beleid bieden we maatwerk en flexibiliteit. 

 Hoge klantwaardering bij uitvoering van de huidige WMO. 

 Veel vrijwilligers zetten zich in. 
 
Verbeterpunten: 

 De organisatie is onvoldoende geoefend in projectmatig werken en geneigd binnen de 
lijnorganisatie te blijven werken en denken. Dit bemoeilijkt de uitvoering van het project (bijv. het 
projectplan sociaal domein en de deelprojectplannen op dit gebied). 

 Op het gebied van veiligheid is nog geen beleid ontwikkeld.  

 Op het gebied van handhaving en toezicht bij sociale zaken moet een handhavingsverordening 
worden opgesteld. 

                                                      
41 Gemeenschappelijke regeling regionale samenwerking decentralisaties in het sociale domein 
42 Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst „regionale inkoop sociaal domein‟ 
43 Gemeenschappelijke Regeling Gemeentelijke Gezondheids Dienst Zaanstreek-Waterland 
44 Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Zaanstreek-Waterland 
45 Uitvoeringsovereenkomst taken sociale zaken door de gemeente Waterland voor de gemeente Landsmeer 
46 Deelprojectplan Brede Toegang 
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 Door raad en/of college wordt soms ad hoc gereageerd op situaties die voorbij komen en waar 
vervolgens het ambtelijk apparaat mee aan de slag moet (prioritering ontbreekt). 

 Het ambitieniveau van het bestuur is hoog: er moet veel nieuw beleid gemaakt worden en 
daarnaast moet worden ingespeeld op uitvoering van lopende zaken. Dit leidt tot een hoge 
werkdruk. 

 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Prioriteit is het verbeterpunt „de combinatie van 
hoge bestuurlijke ambitie en de uitvoering van lopende zaken wat leidt tot werkdruk‟. Extra nadruk is 
gelegd op de sterkte punten „maatwerk en flexibiliteit bij de uitvoering‟ en „de inzet van veel vrijwilligers‟. 
Aanvullend is genoemd het open staan voor initiatieven vanuit de samenleving. 
 

 

 
4.5 Milieu, Infrastructuur en Leefomgeving 
 
Inleiding 
De gemeente Waterland is een echte landelijke gemeente met tien kernen gelegen aan de Gouwzee en 
midden in het (veen)weide gebied. De afwisseling tussen het landelijke en stedelijk gebied zorgen voor een 
grote diversiteit en verschillende (soms conflicterende) belangen. 
 
Wettelijke taken 
Op de beleidsterreinen Infrastructuur, milieu en leefomgeving zijn tal van wettelijke taken waaraan de 
gemeente moet voldoen en over het algemeen ook aan voldoet. Een aantal zaken vormen hierop een 
uitzondering, waarbij de structuurvisie en de milieustraat de belangrijkste zijn. Het opstellen van de 
structuurvisie wordt echter zowel bestuurlijk als ambtelijk wenselijk geacht en is daarom ook opgenomen 
(in de begroting) voor 2015.  
De huidige milieustraat is een ander verhaal: op dit moment voldoet deze niet. De gemeente beschikte 
over een gedoogbeschikking doordat de locatie verplaatst zou worden naar Katwoude. Deze beschikking 
is inmiddels verlopen en ook de locatie is nu opnieuw ter discussie gesteld. Op verzoek van het College 
worden de mogelijke opties opnieuw onderzocht.  
Gevolg is dat gemeente beschikt over een operationele milieustraat die niet voldoet aan de regels. 
 
Regie en beleid 
De gemeente heeft duidelijke kaders voor haar omgevingsbeleid vastgesteld. Zo zijn de 
bestemmingsplannen actueel, de kapitaalgoederen (bijvoorbeeld riolering, gebouwen en wegen) meerjarig 
vertaald in beleids- en beheerplannen en de begroting. Hoewel de raad het belang ziet van het op orde 
hebben en houden van de kapitaalgoederen staan deze toch onder druk door andere financiële opgaven. 
Hierdoor ontstaan er op sommige vlakken tekorten en dus achterstanden. Opgemerkt moet worden dat 
hierin bewuste keuzes zijn gemaakt door de raad. Een ander punt van aandacht zijn de bouwprojecten, 
hierin worden soms geen duidelijke keuzes gemaakt en als ze er wel zijn worden deze achteraf soms ter 
discussie gesteld. Gevolg hiervan is dat projecten veel langer duren, niet van de grond komen en/of 
aanzienlijk meer kosten. Voorbeelden hiervan zijn de Bennewerf en de gemeentewerf/ milieustraat. 
 
Dienstverlening 
De publieksenquête gemeentelijke dienstverlening laat zien dat de gemeente (totaal oordeel gemeente) in 
de laatste jaren grote stappen heeft gezet. Kreeg zij in 2010 een 5,8 als gemiddeld cijfer, in 2012 is dit 
gestegen naar een 6,5. Een onafhankelijk onderzoek van de Wooncompagnie naar de leefbaarheid 
bevestigt dit beeld en laat zien dat de gemeente veelal boven het landelijke gemiddelde scoort. Uitdaging 
wordt om deze trend ook in de komende periode voort te zetten. 
 
Samenwerking (Bestuurlijke partner) 
De gemeente werkt op verschillende vlakken actief samen met andere overheden in de regio en zoekt ook 
bewust naar mogelijkheden hiervoor. De vormen hierbij variëren van informeel een op een contact tussen 
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medewerkers van verschillende gemeenten tot formelere vormen als convenanten en gemeenschappelijke 
regelingen. Naast de al eerder genoemde samenwerking (zie paragraaf 2.3) op het gebied van inkoop is 
ook de samenwerking afvalwaterketen Zaanstreek-Waterland een mooi voorbeeld. Hierbij werkt 
Waterland samen met acht andere gemeenten, het hoogheemraadschap en de PWN met als doel kosten te 
besparen, kwetsbaarheid te verminderen en kwaliteit te vergroten binnen de waterketen. Voorbeelden van 
gemeenschappelijke regelingen zijn de Stadsregio en de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.  
 
Toezicht en handhaving  
Het beleid op het gebied van handhaving is op dit moment versnipperd in verschillende 
beleidsdocumenten of schittert in sommige gevallen juist door afwezigheid. Bovendien is de capaciteit 
beperkt, waardoor er klachtgestuurd wordt gewerkt. Hierdoor is er een hapsnapbeleid ontstaan en wordt 
het belangrijkste doel het verhelpen van problemen niet behaald. Om de verschillende onderdelen van de 
handhaving zoveel mogelijk op elkaar te laten aansluiten en optimaal de beschikbare capaciteit te benutten 
wordt in 2015 een integrale handhavingsnotie opgesteld die de kaders en specifieke doelen moet 
vastleggen. Daarnaast is in de milieuwetgeving geregeld dat er een toezichtsregime is op bedrijfsmatige 
activiteiten. De Regionale UitvoeringsDienst voert dit planmatig uit. Daardoor is er minder risico dat 
overtredingen niet tijdig worden gesignaleerd en wordt de kans op excessen in handhaving kleiner. 
 
De gemeente als werkgever 
De ambtelijke organisatie beschikt over voldoende competenties, maar staat door een opeenstapeling van 
bezuinigingen aan de ene kant en het uitbreiden van de taken aan de andere kant onder aanzienlijke druk. 
Hierdoor worden sommige taken niet of veel later uitgevoerd en ontstaan spanningen tussen het bestuur 
(Raad en College) met extra wensen en de ambtelijke organisatie die hier onvoldoende capaciteit voor 
heeft.  
 
Sterke en verbeterpunten 
 
Sterke punten: 

 Het beheer is op orde (de bestemmingsplannen, beheer en beleidsplannen actueel en financieel 
geborgd in de begroting). Waardoor de gemeente zicht heeft op de taken die in de aankomende 
jaren op haar afkomen. 

 De gemeente beschikt over capabele mensen met hart voor de zaak (geen 9 tot 5 mentaliteit). 

 De gemeente betrekt inwoners, bedrijven en belanghebbende nauw bij de totstandkoming van 
beleid, maar ook beheer. 

 
Verbeterpunten:  

 De Raad heeft de neiging veel zaken naar zich toe te trekken waardoor er niet op hoofdlijnen 
maar teveel op details wordt gestuurd. 

 Er ontbreekt een consistente langetermijnvisie, waardoor gehandeld wordt naar de waan van de 
dag (u roept wij draaien). 

 Er leeft de neiging het iedereen naar de zin te maken, waardoor er ten onrechte verwachtingen 
worden gewekt en besluiten vooruit worden geschoven en (geen nee durven te verkopen). 

 Minimale ambtelijke capaciteit tegenover de door de politiek gewenste extra inzet op allerlei 
(nieuwe) (beleids)terreinen. 

 In plaats van complexe zaken af te pellen worden er juist zaken aan toegevoegd 
(spreekwoordelijke kerstboom op tuigen). 

 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Aanvullend zijn de volgende punten genoemd: de 
burger betrekken bij oplossingen/ zelfredzaamheid in de uitvoering en meer aandacht voor 
overtreders/handhaving. Belangrijk zijn de verbeterpunten „het ontbreken van een langetermijnvisie‟, „de 
ambtelijke capaciteit versus de hoge gewenste inzet op bestaande en nieuwe terreinen‟ en het punt „meer 
aandacht voor overtreders/ handhaving‟. 
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4.6 Cultuur, Recreatie en Vrije tijd 
 
Inleiding 
De gemeente Waterland heeft veel te bieden aan inwoners en toeristen.47 Het landelijk gedeelte van 
Waterland is benoemd tot Nationaal Landschap vanwege de cultuur-historische, natuurlijke en 
landschappelijke kwaliteiten. Dit is aantrekkelijk voor fietsers, wandelaars en skeelers. Bijna de helft van de 
oppervlakte van Waterland bestaat uit water (5.000 hectare). Er zijn 6 jachthavens, een divers aanbod 
watersport en ca. 40 sportverenigingen. 
 
In Monnickendam staat onder andere het Waterlands museum “de Speeltoren” en een sociaal-cultureel 
centrum met een divers aanbod aan activiteiten. In verschillende kernen zijn dorpshuizen die onderdak 
bieden aan verenigingsactiviteiten. Vrijwilligers zijn de spil van sportieve, culturele en recreatieve 
activiteiten. Uit de regionale omnibusenquête 2010 blijkt dat 34% van de inwoners vrijwilligerswerk doet. 
Dat is, met Zeevang, het hoogste percentage in de regio. Van de vrijwilligers zet 37% zich in voor een 
sportvereniging, 8% voor amateurkunst en 8% voor buurthuis of wijkcentrum.  
 

 Recreatie, toerisme en vrije tijd 
De Stichting Promotie Waterland (hierna te noemen SPW) heeft contacten met ondernemers en 
vrijwilligersorganisaties De SPW coördineert en promoot recreatie, cultuur en toerisme binnen de 
gemeente (www.onswaterland.nl). De bezoekersaantallen aan zowel de website als aan het 
informatiekantoor in het jaarverslag van SPW laten een stijgende lijn zien. Daarnaast blijkt uit gesprekken 
en overleggen met de toeristische ondernemers dat men tevreden is dat er weer gastheerschap is in 
Waterland. 
 
Regelmatig vinden evenementen plaats in de kernen. De meeste evenementen vinden plaats in 
Monnickendam, waar ook de meeste horecagelegenheden zijn geconcentreerd.  
 

 Cultuur 
In de gemeente zijn veel vrijwilligersorganisaties, die exposities, voorstellingen en evenementen 
organiseren in de verschillende kernen. Daarnaast zijn gesubsidieerde instellingen actief in de hele 
gemeente zoals de Muziekschool Waterland en de Stichting Promotie Waterland. Wij hebben een 
overeenkomst met Karmac voor de bibliotheekvestigingen. De Stichting Promotie Waterland werkt samen 
met verenigingen en ondernemers aan een aantrekkelijk cultureel klimaat voor toeristen en inwoners.  
 

 Sport 
De gemeente Waterland heeft diverse sportaccommodaties waaronder een overdekt zwembad, een 
sporthal, 4 gymzalen, 4 tennis- en sportparken en 2 maneges. Er zijn ruim veertig sportverenigingen actief 
met een divers sportaanbod: hockey, atletiek, judo, zwemmen, schaatsen, voetbal en turnen zijn een paar 
voorbeelden. Daarnaast zijn er particuliere sportscholen, zeil- en watersportscholen. In de 4 grote kernen 
zijn voetbal- tennis en gymnastiekverenigingen actief. 
 
In de periode 2012 – 2013 zijn 5 kunstgrasvelden aangelegd, waarvan 1 in eigen beheer door de (nieuwe) 
Hockeyclub Waterland. De overige 4 voetbalvelden zijn door de gemeente aangelegd. Ook is in 2012 een 
nieuwe gymzaal in gebruik genomen in de Brede school in Ilpendam. 
 
Wettelijke taken 
De wettelijke taken voor Cultuur, recreatie en vrije tijd zijn: 
• De Monumentenwet; geregeld in de Erfgoedverordening gemeente Waterland 2010 en de 

Bouwverordening. 
• De wet op het primair onderwijs; voor het bewegingsonderwijs geldt de Verordening voorzieningen 

onderwijs gemeente Waterland 2010. 

                                                      
47 Kadernotitie Cultuur in Waterland 2010 - 2014 
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• De Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen (vanaf 1 januari 2015); wij oriënteren ons op de 
invoering van deze wet. 

 
Regie en beleid 

 Toerisme, recreatie en vrije tijd 
Op 8 juli 2010 is de beleidsnotitie “Toeristische informatievoorziening en promotie” in de Raad 
behandeld. De Raad heeft ingestemd in het oprichten van de Stichting Promotie Waterland (hierna te 
noemen SPW) en daarvoor jaarlijks € 20.000 euro beschikbaar te stellen. 
 
In het voorjaar is het beheerplan Hemmeland vastgesteld. Dit recreatiegebied wordt de komende jaren 
verder ontwikkeld met onder andere aandacht voor sport, spelen en educatie. 
 
Op 26 september 2013 heeft de gemeenteraad een motie van het CDA aangenomen waarin het college 
werd opgeroepen om: “In samenwerking met de Eilandraad voor Marken een integrale visie op te stellen 
in het kader van toerisme, veiligheid (dijkverzwaring) en ruimtelijke ordening.” Door het ontbreken van 
middelen en ambtelijke capaciteit voor het opstellen van de visie, heeft de Eilandraad zonder de gemeente 
een visie opgesteld (oktober 2014). Over het vervolgproces vindt nog besluitvorming plaats. 
 
In het coalitieakkoord 2014 – 2017 staat dat de gemeente een visie op toerisme en recreatie wil 
ontwikkelen. In dit coalitieakkoord is ook opgenomen dat de gemeente een stimuleringsfonds instelt voor 
initiatieven van kernraden, sportverenigingen, sociaal- culturele instellingen en inwoners met een 
maatschappelijk doel. 
 

 Cultuur 
In 2010 is de kadernotitie Cultuur in Waterland 2011-2014 opgesteld door een werkgroep van 
gemeenteraadsleden met cultureel betrokken en geïnteresseerde inwoners. Deze aanpak was een vervolg 
op het IME-rapport “Analyse ter versterking van de bestuurskracht en de vervolgstappen”. Uitgangspunt 
van de kadernotitie is dat de gemeente een aantrekkelijk cultureel leven stimuleert wat bijdraagt aan de 
kwaliteit van het leven in de gemeente en aantrekkelijk is voor bezoekers van buiten. De kadernotitie 
bevatte 20 actiepunten. De kadernotitie is in 2012 geëvalueerd. De evaluatie richtte zich op de uitvoering 
van de actiepunten. Er is gemeentelijk geen verder vervolg geweest. 
 

 Sport 
De nota Sport en bewegen 2011 - 2015 gemeente Waterland is een uitvoeringsnota van het WMO-
beleidsplan 2011- 2017. Uitgangspunt van de nota is dat de gemeente haar inwoners stimuleert om 
voldoende te bewegen en te sporten. Hiermee wil de gemeente bijdragen aan een actieve en gezonde 
leefstijl van al haar burgers De nota Sport en bewegen wordt geëvalueerd in 2015.  
 
Het accommodatiebeleid voor binnen- en buitensport van de gemeente is beschreven in de nota 
Sportaccommodaties 2005. Specifiek voor sporthal „t Spil in Monnickendam zijn door het college van 
B&W enkele besluiten genomen die nog ingevuld moeten worden. De sporthal is bijna 40 jaar oud en 
technisch afgeschreven. Het uitgangspunt is om met renovatie of nieuwbouw een aantal knelpunten van 
de huidige sporthal op te lossen.  
 
We onderzoeken of renovatie of sloop/nieuwbouw in samenhang met andere ruimtelijke ontwikkelingen 
wenselijk is. Daarvoor wordt dit jaar een quick-scan uitgevoerd. 
 
Dienstverlening 

 Cultuur 
De gemeente subsidieert lokale amateurkunstverenigingen, sociaal-cultureel centrum De Bolder, de 
Muziekschool Waterland en de stichting Promotie Waterland. Wij hebben een overeenkomst met Karmac 
voor de dienstverlening in 4 bibliotheekvestigingen. Voor incidentele initiatieven is een subsidiebedrag van 
maximaal € 8.000, - per jaar beschikbaar. 
 

 Sport 
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De dienstverlening voor Sport bestaat uit het bieden van gelegenheid tot sporten in 4 gymzalen en een 
sporthal. De gemeente regelt de verhuur en het onderhoud van deze sportzalen. Daarnaast onderhoudt de 
gemeente de 4 buitensportaccommodaties in de verschillende kernen. Jaarlijks is hierover overleg met 
sportverenigingen met een eigen accommodatie. Na het overleg verstuurt de gemeente een verslag van het 
gesprek. De verenigingen kunnen daarop reageren. 
 
De combinatiefunctionaris Sport van Sportservice Noord-Holland organiseert met de lokale 
sportaanbieders- en verenigingen sportclinics bij de basisscholen en buitenschoolse sportactiviteiten. Er 
zijn geen actuele tevredenheidsonderzoeken.  
 
De gemeente neemt deel aan het Samenwerkingsverband Aangepast sporten (Beemster, Edam-Volendam, 
Landsmeer, Oostzaan, Waterland, Wormerland Zaanstad en Zeevang). Vanaf 1 januari 2015 trekt 
Zaanstad zich terug uit dit samenwerkingsverband vanwege de oprichting van het Sportbedrijf Zaanstad. 
Het samenwerkingsverband wordt gefaciliteerd door Sportservice Noord-Holland. Sportservice Noord-
Holland biedt advies over - en bemiddeling naar- aangepast sporten aan mensen met een beperking en 
adviseert sportverenigingen hierover. 
 
Bestuurlijke partner 

 Toerisme, recreatie en vrije tijd 
Voor toerisme en recreatiebevordering werkt de gemeente actief samen in de Stadsregio Amsterdam (zie 
ook hoofdstuk 4.7, Economie) en binnen het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland 
(Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zeevang). 
De gemeente werkt actief samen met het Toeristisch platform, de ondernemersvereniging, de VVV 
Waterland, de SPW en geïnteresseerde ondernemers om beleid en dienstverlening te verbeteren. 
 
 
De gemeente heeft een horecaconvenant Binnenhaven Monnickendam afgesloten. Twee keer per jaar, of 
zoveel vaker als noodzakelijk, wordt er een overleg gehouden tussen de horecaondernemers, de politie en 
de gemeente. Initiatiefnemer is de gemeente. Tijdens dit overleg worden ervaringen met uitgaande 
bezoekers en de geplande evenementen voor het komende jaar met elkaar besproken. Onderlinge 
afstemming is in het gesprek een belangrijk onderdeel. Ook kunnen evenementen van het vorige jaar 
worden geëvalueerd. 
 
Toezicht en handhaving 

 Toerisme, recreatie en vrije tijd 
Voor toezicht op de Drank en Horecawet heeft de gemeente in september 2014 het “convenant inzet 
Buitengewoon Opsporingsambtenaren domein I toezicht en handhaving op de Drank en Horecawet in 
horeca, evenementen en openbare ruimte” met Edam-Volendam afgesloten.  
 

 Sport 
In de sporthal is de huurder van de kantine ook beheerder en toezichthouder.  
 
Rol werkgever 
De kwantitatieve ambtelijke capaciteit is niet altijd in overeenstemming is met de ambitie van het college. 
Bij bestuurswisselingen worden andere accenten gelegd, die (tijdelijk) om meer ambtelijke capaciteit en 
kennis vragen. Dit veroorzaakt frictie. 
 
Sterke en verbeterpunten (voor alle terreinen) 
 
Sterke punten: 

 De gemeente betrekt inwoners en organisaties (kernraden, platforms), bij de uitvoering van beleid 
en bij het beheer. 

 De gemeente heeft de handhaving en de dienstverlening op orde en kan snel inspelen op 
initiatieven voor recreatieve evenementen. 

 



32 
 

Verbeterpunten: 

 Er is geen integraal beleid op dit terrein en er ontbreekt een lange termijnvisie. 

 De regie voor het ontwikkelen van de visie op toerisme in Marken lag niet bij de gemeente. 

 De kwantitatieve personele capaciteit op het gebied van toerisme en recreatie is niet in 
overeenstemming met de ambitie van het college en dit veroorzaakt frictie tussen college en de 
ambtelijke organisatie. 

 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Het verbeterpunt „personele capaciteit niet in 
overeenstemming met ambities College‟ wordt als prioriteit gezien. Aanvullend wordt gesteld dat het ook 
om de ambities van de Raad gaat.  
 

 
 

4.7 Economie 
 
Inleiding 
De economische structuur van de gemeente Waterland bestaat uit 1.560 vestigingen van waaruit een 
onderneming of zelfstandig beroep wordt uitgeoefend48. Ruim de helft hiervan zijn kleine ondernemingen 
met minder dan vier werknemers.  
Het aantal banen in Waterland voor de beschikbare beroepsbevolking ligt veel lager dan het landelijke 
gemiddelde, maar veel mensen werken in Amsterdam dat op korte afstand ligt.49 
Toerisme en recreatie zijn belangrijk voor de gemeente Waterland en zijn daarom al vele jaren speerpunt 
van beleid.50 Niet alleen vormt het een belangrijke bron van inkomsten voor de gemeente 
(toeristenbelasting en parkeergelden) en voor de middenstand maar ook wordt ruim 14% van alle banen in 
de gemeente ingevuld met banen uit deze sector.51 Typerend is ook de grote hoeveelheid vrijwilligers in 
Waterland in deze sector: zowel de belangrijkste musea (Waterlandsmuseum De Speeltoren en het 
Markermuseum) als de VVV draaien (bijna) volledig op vrijwilligers. Daarnaast blijkt uit een enquête dat 
ook meer dan de helft van de ondervraagde ondernemers iets doet voor de samenleving in de vorm van 
sponsoring in geld of natura. Waterland is hiermee koploper in de regio. Er is dus een grote mate van 
betrokkenheid bij de eigen gemeente.52 
In de gemeente is weinig industrie. Waterland beschikt over twee noemenswaardige kleine 
bedrijventerreinen.  
Er is een klein aandeel arbeidsplaatsen in de landbouw en visserij53. Om de agarische sector te 
ondersteunen wordt landbouwverbreding via nevenactiviteiten zoals bed & breakfasts of kamperen bij de 
boer gestimuleerd via speciaal beleid.54 
 
Wettelijke taken 
De gemeente Waterland voldoet aan alle wettelijke taken die behoren bij dit beleidsveld.  
 
Regie en beleid 
Er is in de gemeente zelf geen economisch beleid vastgesteld. Regionaal zijn er wel een aantal 
beleidsdocumenten vastgesteld zoals de Regiovisie Waterland 204055. Stimulering van de 
kwaliteitseconomie (economisch beleid gericht op de waarden die Waterland heeft zoals toerisme op basis 
van cultuurhistorie en landschap in plaats van massatoerisme), vertaald in een aantal projecten, is echter 

                                                      
48 Werkgelegenheid Regio Waterland 2012 – Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Purmerend, pag. 2, IT14.05337 
49 Economische cijfers voor bestuurskrachtonderzoek gemeente Waterland, pag. 2, IN14.12614 
50 Hiervoor wordt verwezen naar het huidige coalitieakkoord op de website www.waterland.nl, bestuur en organisatie/college van 
B&W/coalitieakkoord en de coalitieakkoorden van 2010-2014 en daarvoor. 
51 Lisa Vestigingenregister – gemeente Waterland 2010, IT14.05193 
52 Ondernemersenquête Waterland 2013, In14.11087 
53 zie voetnoot 2 
54 Zie www.waterland.nl/ over waterland/ondernemen/toeristisch ondernemen/toelichting op de beleidsregels kleinschalig toeristisch 
overnachten 
55 Regiovisie Waterland 2040, ISW, IT14.04710 

http://www.waterland.nl/
http://www.waterland.nl/
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een bestuurlijk aandachtspunt.56 Het stimuleren van de bedrijvigheid in Waterland, zoals het behouden en 
waar mogelijk uitbreiden van de detailhandel in de binnenstad van Monnickendam maar ook het 
behouden van de grotere Waterlandse bedrijven binnen de gemeentegrenzen, is een belangrijke opgave. 
Daarnaast is het versterken van de toeristische sector een belangrijke pijler voor het economisch beleid. 
 
De lokale samenleving wordt actief betrokken bij dit beleidsterrein. Er vindt structureel overleg plaats met 
het Toeristisch Platform (selectie van toeristische ondernemers en verenigingen uit diverse sectoren), met 
de Ondernemersvereniging Waterland, met de Taakgroep Versterking Binnenstad Monnickendam (TVM), 
maar ook met de dorpsraden van elke kern in de gemeente. In de meeste van deze overleggen is de 
gemeente initiatiefnemer en voorzitter en worden de externe leden bijgepraat over alle gemeentelijke 
zaken op dat beleidsveld. Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen vanuit de externe partijen. in 
het geval van het Toeristisch Platform, Ondernemersvereniging en TVM leiden de overleggen soms ook 
tot de uitvoering van nieuwe initiatieven zoals het realisering van vaarwegbebording in de gemeente (via 
TVM) of het tot stand komen van een VVV agentschap (Toeristisch Platform). Elk jaar organiseren de 
gemeente en de Ondernemersvereniging gezamenlijk de verkiezing van de Ondernemer van het jaar 
waarbij de winnaar op de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis bekend wordt gemaakt.  
 
Dienstverlening 
De afgelopen jaren is er hard gewerkt om de gemeentelijke dienstverlening richting zowel inwoner, 
bezoeker als ondernemer te verbeteren. Er is nu een Klanten Contact Centrum, de website is vernieuwd 
en steeds meer gemeentelijke zaken zijn digitaal beschikbaar. Sinds oktober 2010 beschikt de gemeente 
weer over een VVV agentschap in Waterland, Stichting Promotie Waterland, zodat ook de bezoeker aan 
Waterland gastvrij kan worden ontvangen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een vaststaand bedrag ter 
beschikking. Daarnaast ondersteunt SPW ook lokale ondernemers bij het organiseren van evenementen en 
kunnen bewoners er terecht voor het kopen van bonnen. Nieuwe inwoners worden via de afdeling 
Publiekszaken ook doorverwezen naar de VVV voor een welkomsattentie. 
Per 1 januari 2012 is er ook een vrijwillige bedrijfscontactfunctionaris in dienst. 
Ondanks bovenstaande aanpak geven ondernemers de gemeentelijke dienstverlening hetzelfde cijfer in de 
ondernemersenquete van 2013 als in 2009, namelijk een 6,2.  Ook de website krijgt het zelfde cijfer. Het 
bestaan van een bedrijfscontactfunctionaris is maar bij 10% van de ondervraagden bekend.57 
De komende maanden wordt er gezamenlijk met de Ondernemersvereniging Waterland een plan van 
aanpak opgesteld hoe de gemeentelijke dienstverlening aan de ondernemers verbeterd kan worden. Zo 
wordt er ook gekeken naar een andere invulling van het ondernemersloket. 
 
Bestuurlijke partner 
Op de beleidsterreinen Ruimtelijke Ordening, Economie en Toerisme wordt er regionaal samengewerkt 
binnen het Intergemeentelijk Samenwerkingsorgaan Waterland (ISW). Dit bestaat uit de gemeenten 
Edam/Volendam, Purmerend, Beemster, Waterland, Zeevang, Landsmeer en Wormerland/Oostzaan. Er 
is een aantal beleidslijnen uitgezet in de Regiovisie Waterland 204058. De samenwerking is vooral gericht 
op de uitvoering. De gemeente Waterland stelt zich zowel bestuurlijk als ambtelijk actief op binnen het 
ISW. In het geval van de ambtelijke overleggen EZ is het zelfs zo dat de ambtenaren EZ van de 
gemeenten zelf onderling rouleren in voorzitterschap en de agenda zelf bepalen. De resultaten uit de 
ambtelijke overleggen worden ter advisering voorgelegd aan de portefeuillehouders voor de 
portefeuillehoudersoverleggen. Een mooi voorbeeld uit deze samenwerking is de totstandkoming van een 
regionaal bureau voor toerisme, Bureau Toerisme Laag Holland, in het najaar van 201059. 
 
Werkgever 
De ambtelijke capaciteit voor economie in combinatie met toerisme en recreatie bestaat formeel uit 0,5 fte 
ondergebracht bij de afdeling VROM. Daarnaast is er een vrijwillige bedrijfscontactfunctonaris die wat 
hand- en spandiensten verleent. Als er een wat hoger ambitieniveau is van het bestuur blijkt de huidige 
kwantitatieve  capaciteit verre van toereikend te zijn. 

                                                      
56 Zie het coalitieakkoord op de website www.waterland.nl, bestuur en organisatie/college van B&W/coalitieakkoord, hoofdstuk 
kwaliteitseconomie 
57 zie voetnoot 9 
58 Regiovisie Waterland 2040, IT14.04710 
59 Informatiedocument Stand van zaken lokale VVV en regionaal bureau voor Toerisme, IT11.01917 

http://www.waterland.nl/
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Sterke punten en vebeterpunten 
 
Sterke punten: 

 In het geval van economische of toeristische vraagstukken worden deze ook altijd getoetst aan of 
voorgelegd aan het bedrijfsleven. 

 Intergemeentelijke samenwerking: binnen de taken economie en toerisme wordt er zowel 
bestuurlijk als ambtelijk goed samengewerkt om gezamenlijke doelen te realiseren zoals binnen 
het ISW.  Daarnaast wordt er ook in groter verband, binnen de Metropoolregio, vooral op het 
gebied van toerisme, gezamenlijk beleid ontwikkeld en acties uitgevoerd60. 

 
Verbeterpunten: 

 De goede en informele contacten met het bedrijfsleven kennen soms een keerzijde: er wordt 
veelal door Raad en/of college ad hoc gereageerd op situaties die voorbij komen en waar 
vervolgens het ambtelijk apparaat mee aan de slag moet (prioritering ontbreekt). 

 Gebrek aan ambtelijke kwantitatieve capaciteit als het ambitieniveau van het bestuur hoog is en er 
veel beleid gemaakt dient te worden en er daarnaast moet worden ingespeeld op wat er elke dag 
gebeurt. 

 
 

 
Verificatie tijdens de workshop 
De sterke en verbeterpunten worden onderschreven. Het verbeterpunt „geringe ambtelijke capaciteit in 
relatie tot reguliere taken en bestuurlijke ambitie‟ wordt als prioriteit gezien. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

                                                      
60 Voorbeeld: een jaarrapportage van het gezamenlijke project Amsterdam Bezoeken, Holland Zien uit 2013, in14.09969 (doel is om Amsterdam 
en de regio als 1 destinatie in de etalage te zetten, Amsterdam is meer dan alleen Amsterdam, en de internationale toerist te verleiden de regio in te 
trekken). 
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Hoofdstuk 5 Conclusie 
 
De zelfstudie is een rapport over het eigen functioneren. Waar liggen de sterke punten van de gemeente 
Waterland en waar moet de gemeente zich verder ontwikkelen. Bij de analyse is gebruik gemaakt van een  
format met verschillende rollen voor de gemeente (regie en beleid, dienstverlening, bestuurlijke partner, 
toezicht en handhaving, werkgever). Vanuit elk beleidsterreinen is dit in hoofdstuk 4 afzonderlijk 
aangegeven. 
 
De hoofdlijnen die vanuit de verschillende beleidsterreinen naar voren komen zijn: 
 
Wettelijke taken grotendeels op orde 
De gemeente Waterland voldoet op bijna alle terreinen aan de wettelijke taken die van haar worden 
verwacht. Een aantal zaken vormt hierop een uitzondering, waarbij de structuurvisie en de milieustraat de 
belangrijkste zijn (zie hoofdstuk 4.5 Milieu, Infrastructuur en Leefomgeving).  
Beheer en uitvoering van beleid gaat goed op de verschillende beleidsterreinen. Financieel is er een 
gezonde situatie met een meerjarig sluitende begroting. 
 
Ontwikkelen langetermijnvisie  
De gemeente heeft geen overkoepelende langetermijnvisie. Het vaststellen van een strategische visie zorgt 
voor een basis voor keuzes en prioriteiten. Het is bindend en enthousiasmerend voor inwoners, 
instellingen en bedrijven, en sturend voor de samenwerking met bestuurlijke partners. Op dit moment 
regeert te vaak de waan van de dag, hetgeen effect heeft op de  besluitvorming en op de bedrijfsvoering.  
 
Interactie met de samenleving  
De samenleving wordt op verschillende beleidsterreinen betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van 
het beleid. Inwoners, verenigingen en instellingen weten de politiek te bereiken. Het gemeentebestuur 
staat voor een transparant en toegankelijk besluitvormingsproces. 
 
Klant beoordeelt dienstverlening positief 
Het uitgangspunt bij de dienstverlening aan de burger organisatiebreed  is “ja, tenzij”, met andere 
woorden: de burger stellen wij centraal. Uiteraard met correcte uitvoering van de wet, en gelijke 
behandeling van burgers. Dit vraagt om flexibiliteit en creativiteit. Met de komst van het Klant Contact 
Centrum is de éénloketgedachte richting de burger zoveel mogelijk vorm gegeven. Steeds meer 
gemeentelijk producten zijn digitaal beschikbaar voor de burger.  
Het klanttevredenheidonderzoek naar de gemeentelijke dienstverlening in 2012 laat een positief beeld zien 
met een score van 7,261 voor de dienstverlening bij het laatste contact met de gemeente. In 2010 was dit 
6,9. De gemeente scoort ook goed op de WMO dienstverlening. 
 
Regionale samenwerking 
In een breed netwerk van verbanden wordt op het gebied van bouwen en wonen, milieu, gezondheid, 
recreatie, werkvoorziening, economie, veiligheid en rampen, en archief samengewerkt met partners in de 
regio. Het gaat hierbij om zowel om strategische visie, beleidsontwikkeling en uitvoering. Waterland stelt 
zich overwegend actief op. 
 
Waterland heeft structurele samenwerkingsafspraken op het gebied van inkoop (Edam-Volendam, 
Landsmeer), op het gebied van P&O en Financiën (ISW) en op het gebied van sociale zaken (Landsmeer). 
Voor deze taakvelden heeft de gemeente Waterland personeel in dienst dat werkzaam is voor de 
desbetreffende gemeente en de gemeente Waterland. 
 

Voor Waterland is het belangrijk om koers te kiezen naar de toekomst toe. Samenwerken en zo ja, hoe en 
met wie? Zelfstandig blijven bestuurlijk en/of ambtelijk?  Iedere keuze leidt tot andere consequenties voor 
de ambtelijke organisatie.  
Bij blijvende zelfstandigheid in combinatie met regionale samenwerking op deelterreinen moet de 
gemeente zich versterken in de regiefuncties naar deze samenwerkingsverbanden. Samenwerken op enkele 

                                                      
61 Publieksenquête gemeentelijke dienstverlening, gemeente Waterland 2012. 
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deelterreinen van de bedrijfsvoering lijkt naar de toekomst toe geen optie gezien de stellingname van de 
regiopartners, die aangeven nog uitsluitend in een volledige samenwerking geïnteresseerd te zijn. Dat 
betekent dat bij blijvende ambtelijke zelfstandigheid de organisatie de eigen kwetsbaarheden zelf moet 
oplossen door middel van voldoende capaciteit.  
 
Capaciteit handhaving beperkt en integraal handhavingsbeleid in ontwikkeling 
Toezicht en handhaving worden op deelterreinen uitgevoerd. De ingezette capaciteit van de 
Buitengewoon Opsporingsambtenaar is beperkt, waardoor er klachtgestuurd wordt gewerkt. 
Handhaving is op dit moment versnipperd in verschillende beleidsdocumenten. Op het terrein van Sociaal 
en Zorg is geen handhavingsbeleid aanwezig. Dit leidt niet tot handhavingsproblemen. De organisatie gaat 
in 2015 een integraal handhavingsbeleid opstellen die kaders en doelen vastlegt. Dit om de verschillende 
onderdelen van de handhaving zoveel mogelijk op elkaar aan te laten sluiten en de beschikbare capaciteit 
optimaal te benutten.  
 
Personele bezetting sluit niet aan op de gevraagde inzet vanuit het gemeentebestuur en eisen vanuit 
externe ontwikkelingen; er is te weinig ontwikkelingscapaciteit.  
De gemeente beschikt over deskundige en betrokken medewerkers. De afgelopen jaren is de organisatie 
gekrompen. De organisatie is door haar schaalgrootte kwetsbaar vanwege éénpittersfuncties.  De 
personele bezetting die aanwezig is, is goed in staat de basistaken van de gemeente uit te voeren. De 
ruimte voor ontwikkeling is echter beperkt. Knelpunt ontstaat bij de gewenste extra inzet van het college 
op allerlei (nieuwe) (beleids) terreinen. Datzelfde knelpunt ontstaat indien ontwikkeling wordt gevraagd 
vanuit externe factoren zoals rijkswetgeving.  
De decentralisaties in het sociaal domein zijn een verhaal apart waarvoor nieuwe investeringen ook in 
personele zin worden gedaan de komende maanden. 
 
 
 
 


	ZELFSTUDIE
	BESTUURSKRACHTONDERZOEK
	INHOUDSOPGAVE
	Pagina
	Hoofdstuk 1 Inleiding
	1.1  Aanleiding        4
	Hoofdstuk 2 Profiel gemeente Waterland
	Hoofdstuk 3 Strategisch vermogen en visie gemeente Waterland
	Hoofdstuk 4 Sterke punten en verbeterpunten per beleidsterrein
	Hoofdstuk 5 Conclusie         35
	Bijlage 1 Vragenlijst zelfstudie
	Hoofdstuk 1 Inleiding

	Het aantal banen in de gemeente Waterland is 4.510. Het aantal banen op de 15 t/m 64 jarigen is in de gemeente Waterland lager (42%) dan het Nederlands gemiddelde (73%). Dit geldt voor alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland. De gemeente Water...
	Ontwikkelingen ruimtelijke ordening
	Wettelijke taken
	Verificatie tijdens de workshop

	Inleiding
	Wettelijke taken
	Regie en Beleid
	Dienstverlening
	Bestuurlijke partner
	Toezicht en handhaving
	Werkgever
	Sterke punten en verbeterpunten
	Verificatie tijdens de workshop

	Inleiding
	Wettelijke taken
	Regie en beleid
	Dienstverlening
	Bestuurlijke partner
	Toezicht en handhaving
	Werkgever
	Sterke en verbeterpunten
	Verificatie tijdens de workshop
	Inleiding
	Wettelijke taken
	Regie en beleid
	Bestuurlijke partner
	Werkgever
	Sterke punten en verbeterpunten
	Verificatie tijdens de workshop


	Wettelijke taken
	Regie en beleid
	Dienstverlening
	Toezicht en handhaving
	De gemeente als werkgever
	Sterke en verbeterpunten
	Verificatie tijdens de workshop

	Wettelijke taken
	Regie en beleid
	Dienstverlening
	Bestuurlijke partner

	Rol werkgever
	Sterke en verbeterpunten (voor alle terreinen)

	Verificatie tijdens de workshop
	Verificatie tijdens de workshop
	Hoofdstuk 5 Conclusie
	Wettelijke taken grotendeels op orde
	Klant beoordeelt dienstverlening positief


