
 
 

Oplegnotitie Besluitvormend 
 

Onderwerp 

 

Bestuurderstevredenheidsonderzoek 

Ter behandeling in de 

vergadering van 

de Bestuurscommissie Gezondheid 

Status Openbaar 

Portefeuillehouder 

 

Begeleidingscommissie bestaande uit dhr. J. Rijpstra 
(Smallingerland), mw. E. de Ruijter (Vlieland) en dhr. W. Kleinhuis 
(VRF) 

Auteur 

 

Wim Kleinhuis 

Bijlagen 

 

1. Definitieve eindrapportage BTO VRF (eindrapport 
onderzoekers)  

2. Advies begeleidingscommissie aanbevelingen 

Vergaderdatum 

 

25-11-2021 
 

Agendapunt 

 

9 

Betrokken afdeling/ 

medewerkers (functioneel) 

 

 

OR/GO Kies een item. 

 

Conceptbesluit 

 

1. Kennisnemen van het definitieve eindrapport van de 
onderzoekers. 

2. In te stemmen met het advies van de begeleidingscommissie 
ten aanzien van de aanbevelingen. 

3. Het Dagelijks bestuur voor te stellen om het eindrapport en de 
uitwerking van de aanbevelingen ter vaststelling voor te leggen 
aan het Algemeen bestuur. 

Inleiding 

 

De aanleiding en opdracht 
In 2020 is de opdracht door het AB verstrekt aan de 
begeleidingscommissie om een 
bestuurderstevredenheidsonderzoek uit te laten voeren, omdat we 
op basis van een tevredenheidsmeting een bijdrage kunnen geven 
aan een goede ontwikkeling van de VRF richting de toekomst.  
 
Na een zorgvuldig inkoop- en aanbestedingsproces onder regionale 
partijen, is gekozen om de opdracht te laten uitvoeren door Miranda 
Domenie van Φ doelgericht onderzoek, die hiervoor een 
samenwerking is aangegaan met Avelien Haan.  
 
De opdracht was om te onderzoeken hoe bestuurders denken over 
bepaalde thema’s: inrichting en organisatie VRF; vergaderwerk; 
inhoudelijke voorbereiding; zichtbaarheid en bestuurlijke dilemma’s. 
Hoewel COVID-19 veel (bestuurlijke) aandacht krijgt, gaat dit 
onderzoek over reguliere taken en rollen van VRF en het bestuur. 
Budget door het AB was gemaximaliseerd op € 50.000,-. De 
feitelijke kosten waren € 36.475,- 
 



 
 

De aanpak 

• Gesprekken met de begeleidingscommissie 

• Enquête bestuurders (36 x) 

• Diepte-interviews met bestuurders (17) 

• Aangevuld met: Enquête raadsleden en griffiers, 
groepsinterview met bestuurssecretarissen VRF en 
klankbordgroep met secretarissen gemeenten 

• Presentatie eindrapportage aan het AB (maart 2021) 
De looptijd van het onderzoek was december 2020 – februari 2021. 
 
Conclusies 
De tevredenheid van bestuurders is onderzocht aan de hand van 
vijf thema’s: inrichting en organisatie van de VRF, het 
vergaderwerk, de inhoudelijke voorbereiding, de zichtbaarheid van 
de VRF en de bestuurlijke dilemma’s waar bestuurders mee 
worstelen.  
Bestuurders zijn tevreden over de bestuurlijke inrichting en de 
klantgerichtheid van de directie VRF is één van de sterke punten 
van deze gemeenschappelijke regeling. De bestuurders zijn 
tevreden over het verloop van de vergaderingen en de behandeling 
van de onderwerpen. Er is met name bij de BCG voldoende ruimte 
voor couleur locale en er is in alle overleggen voldoende aandacht 
voor de bijzondere kenmerken van individuele gemeenten. 
Bestuurders zijn tevreden over de kwaliteit van de oplegnotities en 
stukken, waarmee ze vanuit de VRF worden voorbereid op de 
vergaderingen. Daarnaast hechten ze veel waarde aan de 
voorbereiding vanuit de eigen organisatie, maar toch is dit een 
knelpunt. Dat heeft vooral te maken met de omvang van de 
gemeente, de eigen expertise van de bestuurder en de wijze 
waarop de lokale gemeente is georganiseerd. Daarbij geeft een 
meerderheid van de bestuurders aan dat meer voorbereidingstijd 
voor de ambtelijke ondersteuning prettig zou zijn. Bestuurders 
hebben voldoende zicht op de prijs/kwaliteitverhouding van 
dienstverlening door de VRF en zijn tevreden over de inspanningen 
van de VRF om ook raden daarover te informeren. Er blijft wel 
behoefte om hier goed aandacht voor te houden. Een belangrijk 
dilemma voor bestuurders is de financiële druk op de lokale 
begroting, die steeds meer druk legt op de bijdrage aan de VRF. Er 
is weinig draagvlak voor het versterken van de positie van de raad, 
nu deze feitelijk maar beperkte ruimte voor kaderstelling heeft. 
 
Aanbevelingen 
Er zijn met de conclusies een aantal aandachtspunten 
geformuleerd en op basis hiervan hebben de onderzoekers 6 
aanbevelingen gegeven:  
1. Overleggen meer digitaal 
2. Complexe dossiers door werkgroepen laten voorbereiden 
3. Alternatieven en afwegingen opnemen in opiniërende notities 
4. Voorspelbaar vergaderritme en tijdige aanlevering stukken 
5. Inzicht in waar sturen op prijs en waar op kwaliteit 
6. Raden informeren en maatschappelijke effecten en kwaliteit 

dienstverlening in beeld brengen 
 
Advies over de aanbevelingen van de begeleidingscommissie  
De conclusie uit het onderzoek is dat we het goed doen. Bij het 
advies voor de aanbevelingen is door de begeleidingscommissie 
een bewuste afweging gemaakt naar het gewenste extra effect en 
de (tijds)investering:  



 
 

 
 
1. Overleggen meer digitaal 
De agendacommissie en het dagelijks bestuur vergaderen door 
corona de afgelopen periode alleen nog maar digitaal. We zien dat 
dit goed werkt en willen dit vasthouden. Het is aan de 
agendacommissie om te bepalen of een bestuurscommissie fysiek 
of digitaal gehouden kan worden.  
 
2. Complexe dossiers door werkgroepen laten voorbereiden 
Bij complexe dossiers wordt voorgesteld om een pilot te starten om 
vooraf afstemming toe zoeken met lokale ambtenaren door ze goed 
mee te nemen en te informeren. Het bestuur zal nog wel criteria 
moeten benoemen om te bepalen of dit werkt of niet. 
 
3. Alternatieven en afwegingen opnemen in opiniërende notities & 
5. Inzicht in waar sturen op prijs en waar op kwaliteit 
Daar waar het mogelijk is, is het goed om alternatieven en 
afwegingen op te nemen, met hierin wel duidelijk opgenomen het 
advies van de VRF op basis van hun deskundigheid. Er wordt al 
steeds meer gewerkt met business cases en deze ontwikkeling 
wordt doorgezet. Hiermee zorg je in ieder geval voor inzicht in de 
kosten.  
Hier staat tegenover dat als je met bestuurders start met strategie- 
en visievorming, uitgangspunten en doelstellingen benoemen, je 
beter kunt werken met scenario’s en van daaruit laten kiezen. Dan 
helpen alternatieven en afwegingen niet. Door vooraf goed te 
formuleren wat je wilt bereiken, kan er ook gerichter gestuurd 
worden op prijs en kwaliteit. 
 
4. Voorspelbaar vergaderritme en tijdige aanlevering stukken 
We houden vast aan het huidige ritme en moment van aanlevering. 
Het is en blijft wel een krap tijdpad. We doen alles nu binnen de 
wettelijke termijnen, zodat het voor bestuurders ook mogelijk is om 
hun eigen cyclus binnen hun gemeente hierop in te richten. De 
cyclus aanpassen is geen optie, omdat dit zal leiden tot meer p.m. 
posten en begrotingswijzigingen. Dit helpt een bestuurder ook niet. 
Daarbij wordt het vergaderritme tijdig vastgelegd in de agenda’s 
vanuit de VRF. 
 
6. Raden informeren en maatschappelijke effecten en kwaliteit 
dienstverlening in beeld brengen 
Daar waar het kan zal er nog meer aandacht komen om 
onderwerpen meer levendiger te presenteren. Hierbij gaat het om 
het meer illustratief presenteren en door bijvoorbeeld meer gebruik 
te maken van info graphics. Daarbij kunnen de reeds bekende 
instrumenten, zoals een webinar en/ of een (fysieke) presentatie 
aan de raad, in afstemming met de griffie, ook nog worden ingezet. 
 

Beoogd effect 

 

Met het ophalen van de mate van tevredenheid en aanbevelingen 
kan de VRF een goede ontwikkeling richting de toekomst maken.  

Argumenten 

 

1.1 Het rapport is opgeleverd door de onderzoekers en in maart 
2021 gepresenteerd aan het AB.  
2.1 Na de presentatie heeft het AB de begeleidingscommissie 
gevraagd om de aanbevelingen uit te werken en hiermee terug te 
komen in het AB.  
2.2 De begeleidingscommissie heeft de aanbevelingen goed 
doorgesproken en komt hiermee met een advies. 



 
 

Kanttekeningen/risico’s 

 

De uitwerking van de aanbevelingen vraagt tijd. Deze tijd is op 
voorhand niet begroot. De opvolging van de aanbevelingen 
(conform advies) passen vooralsnog binnen de begroting.  

Financiële consequenties 

 

geen 

Vervolgaanpak/uitvoering 

 

Het bestuurlijk proces is als volgt: 
Agendacommissie Veiligheid – 11 november 2021 
Agendacommissie Gezondheid – 11 november 2021 
Bestuurscommissie Veiligheid – 25 november 2021 
Bestuurscommissie Gezondheid – 25 november 2021 
Dagelijks Bestuur – 2 december 2021 
Algemeen Bestuur – 15 december 2021 

Communicatie 

 

Dit voorstel vraagt geen verdere communicatie. 

Besluit Kies een item. 
 
 

Paraaf secretaris 

 
 

 

Kopie naar auteur  
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