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1. Inleiding
Op basis van artikel 213a in de Gemeentewet van 2002, is het college verplicht om periodiek onderzoek te verrichten naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het gevoerde bestuur. De wijze waarop Gemeente Asten dit doet is beschreven en vastgelegd in de
“Verordening onderzoeken doelmatigheid en doeltreffendheid Gemeente Asten” (raadsvergadering 24 april 2006), waarmee de raad de regels voor het bedoelde onderzoek
heeft vastgesteld.
Een 213a onderzoek is expliciet bedoeld om het lerend vermogen van de gemeente te
vergroten. Door onszelf bewust te worden van mogelijke verbeterpunten kunnen we gericht werken aan verbetering.
Voor 2007 is de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleidsontwikkelingsproces
van de Gemeente Asten onderzocht aan de hand van drie casussen: Centrumvisie, hondenbeleid en woningbouwproject Hemelberg. Dit onderzoek is bedoeld om enerzijds inzicht te krijgen in het beleidsontwikkelingsproces en anderzijds om de verbeterpunten
bloot te leggen. Leren van ons eigen beleidsontwikkelingsproces dus. Het onderzoeksplan
is op 13 februari jl. door het college goedgekeurd en daarna besproken in de commissie
algemene zaken en controle.
Dit onderzoeksrapport geeft op basis van een analyse van de onderzoeksresultaten een
antwoord op de onderzoeksvraag en bijbehorende deelvragen (zie hoofdstuk 2).
De vraag of het betreffende beleid inhoudelijk effectief is gebleken, valt, ondanks haar relevantie, buiten de scope van het onderzoek.
Op basis van de onderzoeksresultaten en conclusies worden aanbevelingen voor verbetering gedaan. Ook hebben de geïnterviewden adviezen verstrekt, deze zijn in bijlage 3
opgenomen. Het is aan het college om op basis van dit rapport te besluiten welke aanbevelingen zij wenst op te volgen.
Leeswijzer
In dit rapport komt een aantal begrippen regelmatig terug. Om een eenduidige interpretatie te borgen, zijn hieronder enkele definities opgenomen.
•

Beleidsontwikkelingsproces: het dynamische verloop van handelingen en ontwikkelingen omtrent de totstandkoming van beleid (bron:Hoogerwerf, 2003).

•

Proces: een verzameling aan elkaar gerelateerde activiteiten, die op planmatige wijze
worden afgehandeld, teneinde een vooraf gedefinieerd resultaat te realiseren.
Een proces omvat een aantal logisch bij elkaar horende handelingen (activiteiten) die
uitgevoerd wordt nadat een bepaalde gebeurtenis (trigger) zich voordoet.

•

Doelmatigheid: het realiseren van bepaalde prestaties met een zo beperkt mogelijke
inzet van middelen.

•

Doeltreffendheid: de mate waarin het beleidsontwikkelingsproces van de Gemeente
Asten doeltreffend is georgansieerd en wordt uitgevoerd.
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2. Onderzoeksvragen & doelstelling
De beleidsontwikkelingsprocessen zijn belangrijk voor de gemeente. Het vormt immers
de basis voor een goede beleidsuitvoering door Gemeente Asten. De vraag is nu hoe het
beleid van Gemeente Asten tot stand komt en of dit op een efficiënte manier met een
adequate inzet van (zo min mogelijk) middelen gebeurt.
De onderzoeksvraag is kort maar krachtig:
Hoe komt in de gemeente Asten beleid tot stand?
Om deze onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden zijn de volgende deelvragen geformuleerd:
1. Hoe en door wie wordt besloten om beleid te maken?
2. Hoe ziet het beleidsontwikkelingsproces in Asten eruit en is dit proces doelmatig en
doeltreffend?
3. Hoe en door wie wordt nieuw beleid vastgesteld?
4. Op welke wijze wordt nieuw beleid geïmplementeerd?
5. Wordt het beleidsontwikkelingsproces geëvalueerd en zo ja, hoe?
In hoofdstuk 6 zijn de antwoorden op deze deelvragen opgenomen.
De doelstelling van dit onderzoek is:

Inzicht krijgen in de wijze waarop beleid in de gemeente Asten tot stand komt. Een beoordeling van dit proces geven in termen van doeltreffendheid en doelmatigheid en aanbevelingen geven ter verbetering van het beleidsontwikkelingsproces.

Het onderzoek heeft dus een lerend karakter voor zowel de raad, als het college en de
ambtelijke organisatie. Met elkaar willen we immers zorgen voor de best mogelijke beleidsontwikkeling én beleidsuitvoering: samen leren en samen aanpakken.
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3. Onderzoeksmethode
3.1.

Werkwijze

Dit onderzoek is een zogeheten explorerend onderzoek. We willen exploreren, onderzoeken, hoe het beleidsontwikkelingsproces van de gemeente Asten in elkaar steekt. In dit
geval is voor het verzamelen van gegevens gebruik gemaakt van een casestudy: er zijn
drie casussen onderzocht. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van documentonderzoek en (gestandaardiseerde) interviews met de diverse betrokkenen bij de gekozen casussen. Dit zijn zowel wethouders en raadsleden als belangengroepen zoals bijvoorbeeld
wijkraden, maar ook ambtelijke projectleiders en/ of medewerkers.
De interviews duurden gemiddeld 1,5 uur. In een enkel geval zijn de interviewvragen
schriftelijk beantwoord indien iemand niet aanwezig kon zijn bij een interview. Sommige
interviews zijn omwille van efficiency groepsgewijs afgenomen. In de bijlagen zijn de
geïnterviewden opgenomen. In onderstaand overzicht is per onderwerp het aantal interviews weergegeven.

casus
Centrumvisie
Hondenbeleid
Woningbouwproject Hemelberg 2e fase

aantal interviews
10
11
8

De gekozen werkwijze heeft consequenties voor de weergave van de onderzoeksresultaten in dit rapport. Een casestudy levert ‘rijk’ en ‘levendig’ onderzoeksmateriaal op. Op
basis van deze kwalitatieve gegevens worden conclusies getrokken. Er worden dus geen
berekeningen gemaakt om statistische samenhangen tussen kenmerken aan te tonen.
Een casestudy leent zich daar namelijk niet voor. De onderzoeksresultaten en conclusies
worden zoveel mogelijk levensecht beschreven.
3.2.

Beoordelingscriteria

Hoe kan uit de onderzoeksresultaten afgeleid worden of de betreffende beleidsontwikkelingsprocessen doelmatig en doeltreffend zijn? Wat zijn dan de maatstaven voor een
doeltreffend en doelmatig beleidsontwikkelingsproces?
Om dit te kunnen beoordelen is het beleidsontwikkelingsproces uiteen getrokken in verschillende fasen en zijn voor iedere fase indicatoren benoemd. Deze indicatoren vormen
samen een maatstaf voor een doeltreffend en doelmatig beleidsontwikkelingsproces en
zijn afkomstig uit de literatuur zoals die gebruikt wordt bij de opleiding bestuurskunde
(Hoogerwerf, 2003). Op de volgende pagina zijn de indicatoren voor een doeltreffend en
doelmatig beleidsontwikkelingsproces per fase weergegeven. Deze indicatoren zijn door
het college bevestigd door vaststelling van het onderzoeksplan (13 februari 2007).
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Indicatoren voor het beleidsontwikkelingproces:
Fase 1: agendavorming
Er is een heldere procedure die leidt tot het besluit om beleid te gaan ontwikkelen.
Er is een behoeftepeiling uitgevoerd onder de doelgroep(en).
Er is openheid betracht met betrekking tot doelen en keuzes, deze zijn transparant.
Fase 2: initiatieffase
De deskundigheid met betrekking tot het beleidsthema is geborgd door de juiste personen en partijen erbij te betrekken en een goede keuze te maken voor het in te zetten
beleidsinstrument.
Er is helderheid over de in te zetten middelen.
Fase 3: beleidsontwikkeling
Er is helderheid over taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden in het beleidsontwikkelingsproces.
Er is afgesproken op welke wijze gecommuniceerd zal worden over het nieuwe beleid.
Er is draagvlak voor het nieuwe beleid, zowel politiek als onder de doelgroep(en).
Inspraak is tijdig, goed, volledig en transparant georganiseerd. (Of inspraak bindend of
adviserend is, is vooraf vastgelegd.)
Belangen zijn zorgvuldig gewogen (kosten/ baten en praktische overwegingen).
Fase 4: besluitvorming
Er is een heldere, legitieme procedure die leidt tot vaststelling van het beleid.
Fase 5: beleidsimplementatie
Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden zijn belegd en gecommuniceerd.
Het in de ontwikkelfase vastgestelde communicatieplan wordt ten uitvoer gebracht.
Er is zicht op draagvlak onder de doelgroep(en) en op basis van het al dan niet voldoende aanwezige draagvlak, wordt het communicatieplan bijgesteld.
De bedoelde en onbedoelde beleidseffecten zijn inzichtelijk.
Fase 6: beleidsevaluatie
De totstandkoming van het nieuwe beleid wordt geëvalueerd door alle betrokken.
Het effect van het nieuwe beleid wordt in relatie tot het beoogde effect geëvalueerd.
De gemaakte kosten voor de totstandkoming van het nieuwe beleid, worden afgezet tegen de gerealiseerde doelen en effecten.
De beleidsevaluatie leidt/ kan leiden tot wijzigingen in het beleidsontwikkelingsproces. Er
is vastgelegd of dit het geval is.

3.3.

Rapportage

Het rapport is opgesteld door de uitvoerder van het onderzoek, de concerncontroller.
Indien tussen de directie en/ of het college en de concerncontroller een verschil van inzicht bestaat over de resultaten en conclusies van het onderzoek, wordt dit besproken.
Indien gewenst kan de directie en/ of het college een schriftelijke reactie geven en dit
meesturen met het rapport. Op die manier wordt de onafhankelijke positie van de concerncontroller geborgd en wordt hoor en wederhoor toegepast. Het rapport wordt conform de verordening aan de raad en rekenkamercommissie aangeboden.
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4. Rollen in beleidsontwikkeling
Zoals in veel processen, spelen ook bij beleidsontwikkeling een aantal partijen een prominente rol. Daarom worden in dit hoofdstuk de rollen van belangrijke participanten in
beleidsontwikkeling beschreven.
4.1.

Gemeenteraad & college

De gemeenteraad is het politieke orgaan van de gemeente. De door de lokale samenleving gewenste ontwikkelingen worden door de gemeenteraad vertaald in politieke kaders. Deze rol is in het duale stelsel gescheiden van de rol van het college als bestuurlijk
orgaan. Het college ondersteunt bij het ontwerpen van beleid (de raad geeft opdracht om
een voorstel te maken waarover de raad vervolgens beslist) en voert het beleid van de
raad uit, binnen de door de raad gestelde kaders. Hierin heeft zij een zekere vrijheid,
zolang de uitvoering maar binnen de kaders blijft. Deze vrijheid is nodig om slagvaardig
en effectief te kunnen besturen.
Er is dus sprake van een subtiel samenspel tussen opdrachtgever (de raad) en opdrachtnemer (het college). Hierbij is het van belang dat er heldere afspraken gemaakt worden
over:
• Doelen
• Gewenste effecten
• Financiën
• Wettelijke randvoorwaarden
• Relatie met andere beleidsonderwerpen
• Planning
• Communicatie
4.2.

Ambtelijke organisatie

De ambtelijke organisatie ondersteunt het college bij beleidsvoorbereiding, beleidsontwikkeling en beleidsuitvoering. Zij adviseert het college (inhoudelijk) over deze onderwerpen en rapporteert over de voortgang en resultaten. Hiertoe beschikt de ambtelijke
organisatie over gespecialiseerde beleidsmedewerkers.
Voor wat betreft beleidsontwikkeling, is de uitkomst van het samenspel tussen gemeenteraad en college van cruciaal belang als input voor de werkzaamheden van de beleidsmedewerker. Indien raadsvergaderingen niet leiden tot gerichte opdrachten voor beleidsontwikkeling, is het voor de beleidsmedewerker lastig om de juiste richting voor het betreffende beleid te bepalen. Politieke keuzes worden immers niet door de ambtelijke organisatie gemaakt.
Ook hierin is dus sprake van een samenspel tussen opdrachtgever (het college) en opdrachtnemer (de ambtelijke organisatie), waarbij de gemeentesecretaris een verbindende functie heeft.
4.3.

Belanghebbenden

Afhankelijk van het onderwerp waarvoor beleid wordt ontwikkeld, kunnen verschillende
belanghebbenden participeren in het proces. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Dorps- en
wijkraden, klankbordgroepen, de ondernemersvereniging en andere belangengroepen.
Uit de raadsopdracht moet blijken welke partijen betrokken zullen worden bij beleidsontwikkeling. De kaders hiervoor dienen vervolgens door het college nader uitgewerkt te
worden.
Aangezien het voor belanghebbenden niet altijd duidelijk is hoe het proces van beleidsontwikkeling en politieke besluitvorming verloopt, is het belangrijk om mensen hierover
te informeren en hun rol hierin nader te specificeren.
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5. Resultaten
De resultaten vloeien voort uit het dossieronderzoek en uit de informatie die tijdens de
interviews is verzameld. De resultaten zijn opgesplitst in een aantal onderdelen. Eerst
wordt ingegaan op de raadsopdrachten die bij de drie onderzochte casussen horen en
daarna wordt een samenvatting gegeven van de bevindingen (per casus). In de bijlagen
is een overzicht opgenomen waarin de indicatoren van het beleidsontwikkelingsproces
(zie paragraaf 3.2) zijn afgezet tegen de drie beleidsonderwerpen, zie bijlage 2.
5.1.

Evaluatie raadsopdrachten

Vaak vormt een raadsopdracht de basis voor een beleidsontwikkelingsproces. Daarom
wordt hier per casus de bijbehorende raadsopdracht gegeven, waarna een uitspraak
wordt gedaan over de kwaliteit van de opdracht. In paragraaf 4.1 is aangegeven welke
aspecten van belang zijn bij het formuleren van raadsopdrachten, dit is het uitgangspunt
voor de beoordeling van de raadsopdracht.
Centrumvisie
Een helder, recent, toetsingskader is noodzakelijk om het centrum verder af te kunnen ronden op een wijze die de gemeenschap voor ogen heeft. Uitgaande van bestaande plannen, met
toevoeging van nieuwe ontwikkelingen, ontstaat een actuele centrumvisie. Deze visie zal leidend zijn voor de beoordeling van recentelijk ingediende en nog in te dienen centrumplannen
door initiatiefnemers en voor de inrichting van het openbare gebied. Planning: januari 2006
gereed. (bron: Raadsvoorstel t.b.v. raadsvergadering 25 oktober 2005).

Het doel (toetsingskader) en effect (centrum van Asten afronden op een wijze die de
gemeenschap voor ogen heeft) zijn duidelijk benoemd. Het is echter de vraag wat een
‘helder, recent toetsingskader’ is. Is dat een soort checklist die tot stand is gekomen op
basis van input uit de gemeenschap? In hoeverre de centrumvisie vervolgens leidend zal
zijn bij de beoordeling van centrumplannen is niet nader gespecificeerd. In het raadsvoorstel is gevraagd om een bedrag van € 30.000,- om de centrumvisie op te stellen,
financiën zijn dus ook nader gespecificeerd. Er is een verband gelegd met de Centrumvisie, maar een link naar bijvoorbeeld beleid omtrent de inrichting van de openbare ruimte
en verkeerszaken ontbreekt. Ook het wettelijke kader ontbreekt. Het opstellen van de
centrumvisie is een autonome actie die niet wordt voorgeschreven door een wet, maar
de vervolgactie, namelijk het opstellen van een nieuw bestemmingsplan, wordt wel omringd door wetgeving. De tweetrapsraket van centrumvisie naar nieuw bestemmingsplan
is niet genoemd in het raadsvoorstel.
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Hondenbeleid
In het dossier zit géén raadsopdracht waarin de opgave m.b.t. het hondenbeleid is vermeld. In
het collegeprogramma van 1998-2002 is echter wel tekst opgenomen m.b.t. hondenoverlast en
in het dossier zat een memo van wethouder Mennen die is behandeld in de commissie ruimte
d.d. 2 maart 2004. Hierop is niet aangegeven of het onderwerp doorgeleid werd naar de raad.
Deze memo is in het kader van dit onderzoek beschouwd als de opdracht (en dekt tevens de
lading van de in het collegeprogramma 1998-2002 opgenomen doelstelling). De doelstellingen
zoals verwoord in bovengenoemde memo:
1.

2.
3.
4.

Het terugdringen van hondenpoepoverlast in de woonomgeving en terreinen met een recreatieve functie.
Het opzetten van duidelijke en werkbare regelgeving en het scheppen van duidelijkheid
voor zowel hondenbezitters als niet-hondenbezitters.
Het stimuleren van goed gedrag door het aanbrengen van goede voorzieningen.
Strenge handhaving van het beleid.

De doelen zoals genoemd in de memo zijn duidelijk. De probleembeschrijving met betrekking tot de overlast is echter niet volledig: over welke woongebieden en recreatieve
terreinen gaat het precies? Door dit nader te specificeren kunnen in een later stadium de
resultaten van het ingevoerde beleid beter beoordeeld worden. Het is niet duidelijk wat
het beleid mag kosten en er is geen planning gemaakt. Aanverwante beleidsterreinen
m.b.t. bijvoorbeeld recreatie, het groenbeleid, belastingen en de plaats binnen het handhavingsbeleid, zijn niet genoemd.
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Woningbouwproject Hemelberg 2e fase
Behalve de door de raad vastgestelde Woningbouwmonitor is er in het dossier is geen
aparte raadsopdracht opgenomen waarin de opgave m.b.t. het bouwen van starters- en
seniorenwoningen op de ondergrond gemeentewerf (Hemelberg 2e fase). In het B&W
voorstel “Planontwikkeling Hemelberg” d.d. 19 januari 2005, zijn de volgende uitgangspunten en randvoorwaarden voor de planontwikkeling geformuleerd:

Er moet (projectmatig) gebouwd worden voor starters en senioren.
SIR 55 bouwt 1/3 van het aantal seniorenwoningen in eigen beheer, de rest door vrije markt.
Astense starters bouwen 2/3 van het aantal starterswoningen in eigen beheer, de rest door
vrije markt
• De prijs van starterswoningen bedraagt maximaal € x incl. BTW, vrij op naam.
• De kavelprijs voor een starterswoning bedraagt € x per m², excl. 19 % BTW.
• De kavelprijs voor een seniorenwoning bedraagt € x per m², excl. 19% BTW.
• De kavelgrootte van een starterswoning voor de Astense starters varieert tussen 132 en 165
m².
• Toewijzing van de woningen geschiedt conform het gemeentelijke uitgiftebeleid (gemeentelijke inschrijflijst).
• Starterswoningen moeten ook bij doorverkoop voor de doelgroep starters behouden blijven.
• Diverse randvoorwaarden en uitgangspunten uit het vigerende bestemmingsplan:
 infiltreren hemelwater
Dit B&W
voorstel 1isparkeerplaats
in het kader op
van
dit onderzoek
beschouwd als de opdracht.
 tenminste
eigen
terrein
 veilig wonen (bijv. afsluitbare achterpaden bij seniorenwoningen)
Dit is een heldere opdracht. Alleen de relatie met wettelijke randvoorwaarden en eventu beeldkwaliteitplan (qua uitstraling aansluiten bij de visuele kwaliteit van de inmiddels geele andere beleidsterreinen is niet genoemd.e Ook ontbreken planning en wijze van comrealiseerde,
aangrenzende Hemelberg 1 fase).
municatie
in deze opdracht.
•
•
•

Dit is een concrete opdracht met heldere kaders. Alleen het tijdspad ontbreekt; wanneer
moeten de huizen er staan?
De opdrachten zijn nu beoordeeld. De volgende stap is het onderzoeken van het beleidsontwikkelingsproces. In de bijlagen is een overzicht opgenomen waarin iedere indicator is
afgezet tegen de betreffende casus. Hier wordt volstaan met een beknopte resultaatsbeschrijving per casus. Deze omschrijvingen zijn gebaseerd op de informatie die door de
geïnterviewden is verstrekt en het dossieronderzoek dat is uitgevoerd..
5.2.

Resultaten Centrumvisie

In het dossier en uit de interviews komt naar voren dat er geen echt vooronderzoek heeft
plaatsgevonden. Waarom is het maken van een centrumvisie de beste oplossing voor het
probleem? Wat zijn eventuele alternatieven?
Belanghebbenden hebben goed vooronderzoek gedaan. Bijvoorbeeld KBO met het rapport ‘Asten Ouderen Proof’ en de OVA met het rapport van de KvK ‘Een verkenning van
detailhandelstructuur in Zuidoost Brabant’.
Het proces volgend op de raadsopdracht is grotendeels vlot en natuurlijk verlopen. Desondanks was er vertraging ten opzichte van de initiële planning. Het is de vraag over de
initiële planning reëel was. Verschuivingen in de planning (van januari 2006 naar oktober
2006) werden onder meer veroorzaakt door de relatie met het GVVP en zijn door de wethouder gecommuniceerd naar de raad (Commmissie Ruimte, mondelinge communicatie
over voortgang Centrumvisie).
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De selectie van het bureau dat de centrumvisie voor Gemeente Asten moest gaan opstellen, is zorgvuldig gebeurd. De keuze om een bureau in te schakelen dat nog niet eerder
voor de Gemeente Asten heeft gewerkt, werd gewaardeerd. De raad had veel vertrouwen
in het bureau. Betrokkenen raakten over het algemeen geïnspireerd door het onderwerp
en voelden zich serieus genomen. Geïnterviewden waren positief over de begeleiding
door het bureau.
De rol die de Gemeente Asten heeft vervuld bij de
totstandkoming van de centrumvisie is goed gekozen. De
gemeente schept de kaders voor initiatiefnemers en maakt
onafhankelijke afwegingen. De onbevooroordeelde insteek bij
de totstandkoming van de centrumvisie was professioneel en
de portefeuillehouder nam het college goed mee in het
proces.
Ondanks deze goede uitgangspunten is het lastig gebleken
om de Centrumvisie en het gemeentelijk verkeer- en
vervoersplan (GVVP) dat al in ontwikkeling was, op elkaar af
te stemmen. In het initiële B&W besluit over het ontwikkelen
van een centrumvisie (20 september 2005), wordt niet gesproken over afstemming met
het GVVP. Het GVVP wordt in dit besluit alleen genoemd in een reactie op een schriftelijke vraag van D66 over de discussie over de verkeerssituatie in het centrum.
In het projectvoorstel (24 november 2005) wordt het GVVP eveneens niet vermeld. Desondanks was de verkeerskundige, tevens trekker van het GVVP, lid van de stuurgroep
Centrumvisie. Dit bleek niet afdoende om een confrontatie tussen beide beleidsonderwerpen te voorkomen. Dit gebeurde in een vergevorderd stadium tijdens de beleidsontwikkeling, het concept centrumvisie was namelijk al gereed. (Zie ook verslag commissie
Ruimte d.d. 10 januari 2006).
Het bleek niet mogelijk om ambtelijk gezien met één advies te komen met betrekking tot
deze afstemming. De afdelingen BWM en OW hadden ieder een eigen standpunt en deze
zijn beide voorgelegd aan het college. Deze gang van zaken is discutabel: was het misschien mogelijk geweest om met behulp van interventie door de directie te komen tot
één ambtelijk standpunt? Of is het juist wenselijk om de complexiteit van de voorliggende keuzes te tonen door het college verschillende adviezen voor te leggen?
Er had hoe dan ook vooraf duidelijkheid verschaft moeten worden over de vraag welk
beleidsonderwerp leidend zou zijn. Wethouders en afdelingshoofden hadden hier beter op
moeten sturen en toezien, zodat meerwerk (door Grontmij én Compositie 5) voorkomen
had kunnen worden.
Voor de wijkraden was de centrumvisie te complex. Zij voelden zich meer betrokken bij
het GVVP, dat was concreter. Sommige leden van de wijkraden gaven aan dat ze beide
onderwerpen maar lastig uit elkaar konden houden.
Naar aanleiding van de informatie avonden is onduidelijkheid ontstaan. Bezoekers wisten
niet goed wat ze van een informatie avond konden verwachten. Rollen en inbreng waren
niet voldoende ingekaderd en/ of gecommuniceerd.
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De “looptijd” van de centrumvisie is niet vastgesteld tijdens de besluitvorming. Dit gebeurt wel bij bijvoorbeeld het welzijnsbeleid.
De status van de centrumvisie is ondanks de helderheid tijdens de opstartfase (de Centrumvisie is een ‘bundel beleidsregels” en heeft geen wettelijke status) regelmatig onderwerp van discussie geweest.
De gemeenteraad besloot af te wijken van de centrumvisie bij de behandeling van het
plan van Dhr. van der Loo omtrent de vestiging van de Albert Heijn. Dit was het eerste
initiatief dat door de gemeenteraad getoetst werd aan de kaders van de centrumvisie.
Door hiervan af te wijken is discussie en bezorgdheid ontstaan over de status van de
centrumvisie.
Op collegeniveau waren andere intitiatieven al eerder getoetst aan de Centrumvisie en
dit heeft niet geleid tot afwijkingen.

Leden van de klankbordgroep hebben aangegeven niet volledig geïnformeerd te zijn over
de vaststelling van de centrumvisie. Men heeft wel het raadsbesluit ontvangen, maar nog
niet de laatste versie van de centrumvisie.
De werking van het nieuwe beleid in relatie tot de gestelde doelen is nog niet geëvalueerd omdat het effect nu nog niet zichtbaar is in het centrum van Asten.
Gelet op de verstreken tijd tussen de vaststelling van de centrumvisie en nu, had een
procesevaluatie met betrekking tot de totstandkoming en praktische bruikbaarheid van
de centrumvisie echter al kunnen plaatsvinden.
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5.3.

Resultaten Hondenbeleid

Het hondenbeleid is een typisch beleidsonderwerp dat veel emoties en reacties oproept.
Dat maakt het een precair onderwerp. Het feit dat de gemeente desondanks heeft besloten om iets te willen doen aan de overlast, toont dat de Gemeente Asten bereid is haar
maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen.
Het is een beleidsonderwerp waarbij de Gemeente Asten twee verschillende rollen vervult:
• dienstverlener: het realiseren van uitlaatvoorzieningen.
• regeltoepasser en handhaver: Het invoeren van hondenbelasting en beleidsregels.
Deze rollen zijn eveneens genoemd in de nota “De Astense dienstverlening” waarbij de
verschillende rollen van de gemeente een van de uitgangspunten is voor onze visie op
dienstverlening in relatie tot bedrijfsvoering.
Dit kenmerk maakt het hondenbeleid tot een interessante casus waarvan we veel kunnen
leren voor wat betreft de invulling die de Gemeente Asten geeft aan de bovengenoemde
rollen gedurende het beleidsontwikkelingsproces.
De gemeente ontving veel klachten over overlast veroorzaakt door honden. In het najaar
van 2003 is een enquête gehouden om een beeld te krijgen van het probleem. In de vergadering van de commissie Ruimte van 2 maart 2004 heeft wethouder Mennen voorgesteld om nieuw hondenbeleid te gaan maken. De commissie ging hiermee akkoord en
vroeg om een voorstel. Op 1 februari 2005 is daarop de nota “Hondenbeleid in Asten”
voorgelegd aan de commissie en doorgeleid naar de raad. De doorlooptijd van agendavorming en initiatieffase komt daarmee op ruim 1,5 jaar! Een memo die door de commissie Ruimte is goedgekeurd, heeft gediend als opdracht voor het maken van hondenbeleid. Er was dus geen sprake van een heldere raadsopdracht op basis waarvan de raad
tijdens de besluitvormingsfase kon beoordelen of het college de opdracht goed heeft uitgevoerd. Dit maakt het lastig om een goed inhoudelijk debat te voeren.
Deze stroperige gang van zaken kan samenhangen met politieke perikelen. Er zijn namelijk drie verschillende wethouders betrokken geweest bij de beleidsontwikkeling en er was
dus regelmatig sprake van dossieroverdracht. Inmiddels is het gelukt om het proces tot
afronding te brengen.
De keuze om een extern bureau in te huren ter ondersteuning van de beleidsontwikkeling
en beleidsevaluatie is goed geweest voor zowel de kwaliteit van het beleid als de doorlooptijd van het proces. De enquête had als instrument echter beter ingezet kunnen worden door juist geen aselecte enquête te houden, maar meer gericht op de doelgroepen
van het hondenbeleid (probleemgebieden, dierenartsen, kynologen, belangenverenigingen etc.). De kwaliteit van het vooronderzoek zou daardoor aanzienlijk zijn verbeterd.
Het Milieutechnisch adviesbureau had geadviseerd om dit te doen; dit advies is echter
niet opgevolgd.
Er was ruimschoots aandacht voor communicatie met burgers. De enquête naar de beleving van burgers, heeft veel input voor het beleid opgeleverd. De ambtelijk projectleider
heeft zich temidden van heftige discussies gewaagd, en heeft goed geluisterd naar de
inbreng van burgers. Bij de besluitvorming gaf de gemeenteraad aan tevreden te zijn
over de communicatie. Ook de interactieve werkwijze tijdens een informatieavond was
een slimme zet. Hierdoor werd op strategische wijze geprobeerd om het draagvlak voor
het hondenbeleid te vergroten door burgers medeverantwoordelijk te maken voor het
beleid. Er is echter wel een verbeterpunt aanwijsbaar. Gedurende de agendavorming en
initiatieffase werd het onderwerp in de commissie Ruimte behandeld. Voor de evaluatie
heeft de raad besloten om het hondenbeleid in de commissie Burgers te behandelen omdat het onderwerp daar beter opzijn plaats is. Dit is onvoldoende gecommuniceerd,
waardoor insprekers bij de verkeerde vergadering aanwezig waren. Publicatie van de
agenda is in een dergelijke situatie niet afdoende.
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De taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de ambtelijk projectleider waren
niet gespecificeerd. Dit biedt aan de ene kant veel ruimte voor de betrokkenen, aan de
andere kant vormt dit een risico. Een van de effecten is namelijk dat er vaak sprake is
geweest van incidentmanagement. Een ander effect is dat de ambtelijk projectleider te
weinig ondersteund werd door de wethouder en/ of afdelingshoofd (opgemerkt tijdens
een interview). Het is bekend dat dit beleidsonderwerp erg veel reacties oproept, op welke wijze werd geborgd dat de ambtelijk projectleider staande bleef in de storm van reacties?
De wijkraden waren nog in oprichting toen ze gevraagd werden om een bijdrage te leveren voor het hondenbeleid. Zij moesten onder grote tijddruk werken om aan het verzoek
van de Gemeente Asten tegemoet te kunnen komen.

Dit heeft geleid tot een rommelige gang van zaken, maar belangrijker nog, een gespannen verstandhouding met de Gemeente Asten. Aan de nadere kant zijn er twee voordelen van deze situatie te noemen:
•
•

Wijkraden waren direct zichtbaar voor de burgers van Asten.
Wijkraden stonden voor een belangrijk leermoment: hoe gaan we om met het spanningsveld tussen wijkbelangen en individuele belangen? Welke rol is passend voor
een wijkraad? Hier werd door de wijkraden heel verschillend mee omgegaan.

Het hondenbeleid werd in de zomer ingevoerd. Dit was onhandig in verband met de in te
voeren belasting halverwege het kalenderjaar (administratieve proces inregelen kostte
daardoor extra moeite). Bovendien is er in de zomer meer sprake van stankoverlast door
honden en door juist in de zomer de hondentoiletten in gebruik te nemen, kwamen er
meer klachten met betrekking tot stank. Ook het reinigen van de hondentoiletten was in
de opstartfase nog niet goed georganiseerd.
In de stukken is nergens gemotiveerd waarom het hondenbeleid per 1 juli 2005 in moest
gaan en niet per 1 januari 2006. Het taakveld Belastingen heeft dit echter wel meerdere
malen geadviseerd.
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Op het moment dat de locatie van de hondentoiletten in concept bekend waren, is geen
contact opgenomen met de omwonenden. Hierdoor kwamen mensen voor een voldongen
feit te staan, hetgeen veel weerstand heeft opgeroepen. De wethouder kwam onder druk
te staan door de vele reacties naar aanleiding van het plaatsen van de hondentoiletten
en de GEPP bakken. Door vervolgens tijdens de besluitvormingsfase de deur open te
houden voor eventuele verplaatsing werd de situatie nog moeilijker te beheersen. Rennen en toiletten werden verplaatst en/ of verwijderd et cetera. Niemand vindt het prettig
om een hondentoilet voor de deur te hebben, dus deze discussie lijkt eindeloos.
Door vooral te focussen op de voorzieningen en communicatie hierover (de gemeente als
dienstverlener), zijn andere onderdelen van het hondenbeleid onderbelicht gebleven. Het
betreft hier de aanpassing van de APV, de belastingverordening en de invoeringsdatum
van het beleid.
Deze zaken zijn niet goed opgepakt en dat heeft geleid tot allerlei ad-hoc acties. Bijvoorbeeld in het administratieve proces: in juni 2005 werd de folder over het hondenbeleid
verspreid met daarin een kaartje om te melden dat je een hond hebt, daarna werd een
aanmeldingsformulier toegestuurd ter invulling en dat werd na retournering ingevoerd in
de administratie. De hondenpenningen zijn in september 2005 verstuurd en de belastingaanslagen in oktober 2005. Hierdoor ontstond direct een achterstand.
De uitvoering van het hondenbeleid is grotendeels afhankelijk van informeel overleg tussen medewerkers. De afstemming tussen de afdeling OW en Middelen (taakveld belastingen) was en is nog steeds niet voldoende, hier had beter en tijdig op gestuurd moeten
worden. Wie coördineert het hondenbeleid in Asten (afdelingsgrensoverstijgend)?
De enquête die later is gehouden t.b.v. de evaluatie van het beleid bevatte ook geen
vragen over de administratieve aspecten van het hondenbeleid. Dit is een gemiste kans
aangezien dit een aanzienlijk onderdeel is van het hondenbeleid. Hieruit blijkt dat de
Gemeente Asten zich voornamelijk heeft gericht op haar rol als dienstverlener en niet zo
zeer haar rol als regeltoepasser en handhaver bespreekbaar heeft gemaakt.
De handhaving van het Hondenbeleid is moeizaam op gang gekomen. De in 2007 aangetrokken BOA betekent echter een flinke verbetering op het gebied van handhaving van
het hondenbeleid. Hij lost knelpunten voortvarend op en zorgt voor een betere interne
aansluiting bij het taakveld Belastingen.
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5.4.

Resultaten Woningbouwproject Hemelberg 2e fase

Een woningbouwproject is een vreemde vogel onder de beleidsontwikkelingsprocessen.
Het is geen beleid in de zin van regelgeving of voorzieningen voor de burgers van Asten.
Er is echter wel een beleidsmatige kapstok voor woningbouwprojecten. Namelijk het plan
van aanpak Volkshuisvesting en de quick scan Woningbehoefte. Er is daarin een bestuurlijke keuze gemaakt om te gaan bouwen voor specifieke doelgroepen van de Astense
samenleving. De manier waarop deze keuze tot stand komt kan beschouwd worden als
een beleidsontwikkelingsproces. Het woningbouwproject komt voort uit deze beleidskeuze en is in die zin geen beleidsontwikkelingsproces, maar een beleidsuitvoeringsproces.
Het belang van deze casus voor dit onderzoek ligt desondanks in het feit dat de gemeente ook in deze casus weer verschillende rollen heeft:
•
•
•

Regeltoepasser en handhaver: bestemmingsplan maken en toezien op naleving. Regels met betrekking tot de uitgifte van woningen.
Ontwikkelaar: ideeën uitwisselen met SIR 55 en de Astense starters, het woningbouwproject ontwikkelen en tot uitvoering brengen.
Beheerder van de openbare ruimte: faciliteiten bieden en onderhoud plegen.

Met name de tweede rol is nieuw voor de Gemeente Asten. Het woningbouwproject Hemelberg 2e fase is een typisch voorbeeld van een proces waarbij vraagsturing en aanbodsturing tegelijkertijd optreden.

De raad heeft bij de opstartfase van het project niet laten toetsen of de mensen die op
de wachtlijst voor bouwgrond staan, daadwerkelijk behoefte hebben aan starters- en
seniorenwoningen (opmerking tijdens een interview met raadsleden). Het bouwen van
voor de genoemde doelgroepen was een politieke keuze die al eerder was gemaakt.
Er is geen duidelijke afweging gemaakt waarom nu juist op déze locatie gebouwd moet
worden voor starters en senioren. Het vrijkomen van de grond vormde simpelweg de
trigger voor dit project ook al betekende dit een afwijking op het bestaande (nieuwe)
bestemmingsplan, waardoor een 19.2 procedure gevolgd moest worden.
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Voor dit project is zorgvuldig aandacht besteed aan vooronderzoek; er is vergelijkend
onderzoek gedaan bij andere gemeenten en de gemeente Asten is in nauw overleg getreden met SIR 55 en de Astense starters. Dit werkte in deze fase echter wel complicerend: het zijn immers geen professionals. Dit gegeven, in combinatie met het feit dat de
rol van projectontwikkelaar nieuw is voor de Gemeente Asten, maakte de situatie soms
lastig. Desalniettemin loopt de communicatie tussen de gemeentelijk projectleider en SIR
55 goed. Dit werd expliciet uitgesproken tijdens een interview.
Het ambitieniveau met betrekking tot de aankleding en inrichting van de openbare ruimte is niet vooraf vastgesteld door de raad. Hierdoor kan geen goede kosteninschatting
gemaakt worden voor deze fase van het project. De rol van beheerder van de openbare
ruimte is onderbelicht.
Er is gekozen voor één architect die zowel fase 1 als fase 2 van het project heeft uitgevoerd. Dit bevordert afstemming tussen beide fasen en vereenvoudigt het proces.
Naar aanleiding van woningbouwproject Hemelberg 1e fase zijn echter reacties van bewoners binnengekomen met betrekking tot wegbreedte. Deze opmerkingen zijn niet
meegenomen tijdens de planvorming voor woningbouwproject Hemelberg 2e fase omdat
de verkeerskundige hierbij niet betrokken is geweest. Dit is een gemiste kans.
De samenwerking met ARKA met betrekking tot de indeling van de woning verloopt
goed, aldus SIR 55.
De vraag hoe de starterwoningen in de toekomst behouden blijven voor deze doelgroep
heeft serieuze aandacht gekregen en daarvoor is een passende oplossing gevonden.
Het project liep al toen projectmatig werken werd ingevoerd bij de Gemeente Asten. Toch
is ervoor gekozen om het op te nemen in het stramien van projectmatig werken. Zo is
bijvoorbeeld alsnog een programma van eisen gemaakt. Dit heeft de grip op het proces
vergroot. In het programma van eisen is onvoldoende aandacht besteed aan definities:
wat wordt precies verstaan onder een ‘starterwoning’ en een ‘seniorenwoning’?
Het projectmatig werken vraagt om een cultuurverandering. Ambtenaren die voorheen
“hun eigen ding deden” werken nu veel intensiever samen. Dit gaat al veel beter dan
voordat het projectmatig werken werd ingevoerd, maar vraagt nog wel om verbetering
en continue aandacht van het management. De afstemming en samenwerking tussen de
afdelingen OW en BWM lopen goed. Er wordt gewerkt met overdrachtdocumenten om de
overdrachtsmomenten in het proces te borgen en besluitvormingsmomenten zijn opgenomen in de projectplanning. Deze planning is echter eenzijdig tot stand gekomen. Er is
bijvoorbeeld geen afstemming geweest met ARKA.
Er is veel discussie over de vraag of een informatieavond voor of na een commissievergadering moet plaatshebben. Dit veroorzaakt ruis in de procesgang. Bovendien raakten
bezoekers van de informatieavond teleurgesteld omdat ze dachten geïnformeerd te worden over het verkrijgen van een woning, maar dit bleek niet het geval. De informatieavond had een ander doel en doelgroep.
In het plan van aanpak waren informatieavonden opgenomen. Desondanks is er op verzoek van de wethouder een extra informatieavond ingelast. Dankzij de korte lijnen en
flexibele inzet van onder andere ARKA, is dit ad-hoc gerealiseerd.
Omwonenden zijn niet rechtstreeks uitgenodigd voor het bijwonen van de informatieavond. De wijkraad vraagt zich af wat de consequenties van dit project zijn voor de bestaande huizen en bewoners en zij vragen zich af wat hun rol is of zou moeten zijn met
betrekking tot de communicatie met buurtbewoners.
De uitgifte van de woningen veroorzaakt veel discussie. De regels hiervoor zijn door de
gemeente gesteld. Had dit voorkomen kunnen worden of levert de uitgifte van woningen
altijd discussie op?
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6. Conclusies
Na de afzonderlijke beschouwing van de drie casussen is het nu tijd voor een eindoordeel
over het beleidsontwikkelingsproces van de gemeente Asten. Voor de duidelijkheid: het
betreft hier dus expliciet géén eindoordeel over de drie beleidsonderwerpen, maar een
eindoordeel over het beleidsontwikkelingsproces (zie Inleiding).
Aan de hand van de deelvragen worden de conclusies over het beleidsontwikkelingsproces van de Gemeente Asten hieronder weergegeven.

Hoe en door wie wordt besloten om beleid te maken?
Dit is niet eenduidig. Agendavorming vindt plaats door middel van lobby, uitgesproken
ambities van wethouders (vastgelegd in het collegeprogramma of later geagendeerd) en
initiatieven die via het ambtelijk apparaat en het college aan de raad worden voorgelegd.
Dit proces is niet transparant waardoor de hoe-vraag niet eenduidig beantwoord kan
worden.
Over de afgelopen jaren is een verschuiving waarneembaar; van de ambtelijke organisatie als initiatiefnemer naar college en raad als initiatiefnemer van het maken van nieuw
beleid. Dit is een positieve ontwikkeling.
De kaderstellende rol van de raad is hierin echter nog onvoldoende zichtbaar als rode
draad. (Zie ook Evaluatie Dualisme voorjaar 2005, pagina 14.)
Raadsopdrachten zijn niet altijd traceerbaar en indien wel aanwezig zijn ze meestal niet
voldoende ‘smart’ geformuleerd (zie hoofdstuk 4). Bovendien is er niet altijd sprake van
een grondige probleemanalyse: voor welk probleem moet bepaald beleid een oplossing
bieden? Zo is bijvoorbeeld een actuele opdracht van de raad ‘maak horecabeleid’. Waarom? Wat is het probleem en wat zijn de kaders waarbinnen nieuw horecabeleid moet
worden ontwikkeld?

Hoe ziet het beleidsontwikkelingsproces eruit? En is dit proces doelmatig en doeltreffend?
Conclusie van dit onderzoek is dat het beleidsontwikkelingsproces van de Gemeente Asten sterk situationeel van aard is. Dit betekent dat afhankelijk van allerlei factoren die
niet nader gespecificeerd zijn, het proces anders ingericht wordt of kan worden. Het is
een zogeheten adhoc proces (eenmalig proces). Dit kwam duidelijk naar voren tijdens de
interviews; zo is het bijvoorbeeld niet duidelijk op welk moment in het proces externe
partijen worden betrokken. Dit is per proces verschillend. Gezien de aard van het proces
(beleidsontwikkeling) is dit vreemd, aangezien het een regelmatig terugkerend proces is
(zij het met verschillende inhoudelijke context) en zich dus leent voor enige mate van
standaardisering.
Uitzondering hierop is het woningbouwproject dat in het kader van dit onderzoek is bestudeerd. Hier is sprake van een projectmatig proces: het proces bevat een aantal standaard activiteiten en afhankelijk van het project worden deze activiteiten juist wel of juist
niet uitgevoerd. De complexiteit van dit type proces schuilt in het grote aantal mogelijke
uitzonderingen. Dit is dus niet zozeer een beleidsproces.
Als we de realisatie van woningbouwprojecten buiten beschouwing laten, geldt dus dat
het beleidsontwikkelingsproces van de Gemeente Asten een ad-hoc karakter heeft.
Betekent dit nu dat het beleidsontwikkelingsproces niet doeltreffend en/of doelmatig is?
Deze vraag is lastig te beantwoorden. Doeltreffendheid en doelmatigheid zijn moeilijk te
meten als de beleidsopdracht niet goed is gespecificeerd en als evaluatie geen standaard
onderdeel vormt van het beleidsontwikkelingsproces.
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Toegespitst op de totstandkoming van de centrumvisie en het hondenbeleid, is de conclusie dat het beleidsontwikkelingsproces niet helemaal doeltreffend is:
Centrumvisie:
• De centrumvisie is voor medewerkers weliswaar bruikbaar als toetsingskader, maar
de besluitvorming door het college en de raad is niet altijd conform de uitgangspunten zoals verwoord in de centrumvisie. Hierdoor staat de status van de centrumvisie
ter discussie.
• De laatste versie van de centrumvisie is nog niet verspreid.
Hondenbeleid:
• De handhavingdoelen (hondenbeleid) zijn nog niet gerealiseerd.
• Er is discussie over de vraag of de goede voorzieningen zijn gekozen.
• Regels over het hondenbeleid zijn niet duidelijk.
Alleen het terugdringen van de overlast veroorzaakt door honden, lijkt gerealiseerd (zie
evaluatierapport Syncera).
Het woningbouwproject Hemelberg 2e fase is een projectmatig proces dat ondanks wat
kinderziekten heel doeltreffend is: Er wordt immers gebouwd voor de gewenste doelgroepen.
Doelmatigheid is het volgende aspect. Het beleidsontwikkelingsproces is in die zin doelmatig dat in de initiatieffase wordt bepaald welke middelen worden ingezet om de beleidsdoelen te realiseren. Zowel bij de centrumvisie als bij het hondenbeleid is echter niet
geanticipeerd op eventuele onverwachte kosten. Bovendien worden ambtelijke uren niet
meegerekend. Dit gebeurt juist wél in de grondexploitatie van het woningbouwproject.
Over de inzet van ambtelijke uren wordt dus niet gesproken. In dat opzicht is het beleidsontwikkelingsproces niet doelmatig. Waar ligt nu de grens? Welke middelen mogen
of kunnen we allemaal inzetten om de beleidsdoelen te realiseren en waar of wanneer
stopt het? Ook dit hoort bij de kaderstellende rol van de raad, al dient het college hiervoor wel de benodigde informatie te verschaffen zodat de raad de juiste afwegingen kan
maken.

Hoe en door wie wordt nieuw beleid vastgesteld?
De raad stelt nieuw beleid vast tijdens een raadsvergadering. Het nieuwe beleid wordt in
de vorm van een tekst (notitie, verordening etc.) aangereikt, begeleid door een raadsvoorstel. Dit is een heldere procedure. Er zijn echter meerdere partijen die beleid mogen
vaststellen (juridisch gezien), namelijk het college en de burgemeester.
Het proces dat volgt indien de raad nieuw beleid enigszins gewijzigd wil hebben, maar
toch vaststelt, is rommelig. Het beleid is in dergelijke gevallen wel vastgesteld, mits voldaan wordt aan de door de raad opgedragen wijzigingen.
Het vervolg op dergelijke besluitvorming is met name voor mensen die van buiten de
gemeentelijke organisatie hebben bijgedragen aan de beleidsontwikkeling niet transparant. Communicatie hierover wordt ook niet of niet voldoende afgestemd. Het effect hiervan is dat het lijkt alsof het betreffende beleid niet gereed is (bijvoorbeeld de centrumvisie). Er ontstaat verwarring, zeker als het beleid al wel wordt toegepast terwijl betrokkenen niet beschikken over de aangepaste, vastgestelde versie van het beleid.
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Op welke wijze wordt nieuw beleid geïmplementeerd?
Hierover zijn geen afzonderlijke afspraken gemaakt, tenzij bij het betreffende beleid een
verordening is vastgesteld waarin uitvoeringsregels zijn vastgelegd. Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden worden niet gespecificeerd.
Meestal gebeurt de implementatie ‘heel natuurlijk’. Dit betekent dat men elkaar meeneemt in het implementatieproces nadat beleid is vastgesteld. Het wordt als vanzelfsprekend ervaren dat de ambtelijk beleidsontwikkelaar ook de implementatie op zich neemt.
Dit kan uiteraard deel uitmaken van zijn/ haar functie. Maar de overgang van beleidsontwikkeling naar beleidsimplementatie wordt niet expliciet gemaakt, waardoor onvoldoende wordt nagedacht over randvoorwaarden voor de implementatie van het betreffende beleid. Er wordt sterk situationeel gestuurd en niet vanuit een vooraf doordacht
plan.
De beleidsimplementatie is hierdoor onvoldoende geborgd. De effecten hiervan zijn: onduidelijkheid, er wordt langs elkaar heen gewerkt en werk wordt niet of niet tijdig afgemaakt. Met name als het beleid afdelingsgrensoverschrijdend is (bijvoorbeeld het hondenbeleid), vereist de implementatie van beleid een stevigere sturing.

Wordt het beleidsontwikkelingsproces geëvalueerd en zo ja, hoe?
Nee, dit is niet gebruikelijk. Als er al geëvalueerd wordt, dan gaat het over de inhoud,
niet over het proces. Bij de projectmatige werkwijze van de woningbouwprojecten begint
de evaluatie langzaam gestalte te krijgen (nazorgfase).
Kortom: de conclusie van dit onderzoek is dat het beleidsontwikkelingsproces van de
gemeente Asten verbetering behoeft zodat:
•
•
•
•
•

Beleidsdoelen (nog beter) worden gerealiseerd.
Verbindingen worden gelegd tussen beleidsonderwerpen die elkaar beïnvloeden.
Er wordt geleerd van eerdere ervaringen.
Aandacht en energie worden gekanaliseerd.
Beleidsuitvoering soepel verloopt.

In het volgende hoofdstuk worden handreikingen gedaan voor het doorvoeren van verbeteringen.
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7. Aanbevelingen
7.1.

Verbeter de kwaliteit van raadsopdrachten

Uit het onderzoek komt duidelijk naar voren dat de raadsopdrachten van de drie casussen onvoldoende basis bieden voor een goede opdrachtuitvoering. Hier dient zowel door
de raad (als opdrachtgever) en het college (als opdrachtnemer) aandacht voor te zijn.
Het gaat hier om de wisselwerking tussen opdrachtgeverschap en opdrachtnemerschap.
Uiteraard geldt dit ook voor opdrachten die door het college of de burgemeester worden
verstrekt (daar waar zij het bevoegd orgaan zijn).
Ik adviseer om een nieuw format te ontwikkelen ten behoeve van raadsopdrachten. Het
format dient dan als een soort checklist te worden toegepast, zodat alle onderdelen van
een goede opdrachtverstrekking worden afgewerkt. Hiervoor kan het smart-principe worden toegepast, maar misschien zijn er ook andere mogelijkheden zoals het opnieuw invoeren van het reeds aanwezige format voor bestuursopdrachten (zie project de Schop).
De hamvraag is hier: waar hoort een goede raads- cq. bestuursopdracht aan te voldoen?
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Ik adviseer om dit in samenwerking tussen raadsleden, college, griffier, directie en ambtelijk projectleiders op te pakken, zodat alle stakeholders hierbij betrokken zijn en inbreng kunnen leveren. De beleidstheorie kan hierbij ondersteuning bieden. In deze theorie wordt de samenhang tussen de inzet van middelen, de te realiseren activiteiten en
prestaties en de beoogde effecten in relatie tot de doelen gedefinieerd (bron: Overheidsmanagement februari 2007).
In schema ziet de beleidstheorie er als volgt uit:

doel
middel

efficiency
activiteit

effectiviteit

resultaat
effect

7.2.

Maak procesafspraken

Het beleidsontwikkelingsproces is momenteel een ad-hoc proces (met uitzondering van
de woningbouwprojecten). Hieraan ligt geen bewuste keuze en/ of afweging ten grondslag, het is simpelweg zo gegroeid. De effecten hiervan zijn: onduidelijkheid, een rommelig procesverloop en veel discussies over de hoe-vraag in plaats van discussies over
beleidsinhoudelijke keuzes die voorliggen.
Ik adviseer dan ook om het beleidsontwikkelingsproces om te vormen tot een zogeheten
flexibel gestructureerd proces. Kenmerkend voor dit type proces is het feit dat er veel
uitzonderingen kunnen voorkomen, maar dat deze wel zijn gereguleerd. Mijn voorstel is
om voor het beleidsontwikkelingsproces de volgende fasering in te voeren:
1.
2.
3.
4.
5.

Agendavorming: van proefballon tot onderdeel van het collegeprogramma/ jaarplan.
Initiatieffase: van collegeprogramma/ jaarplan naar heldere raadsopdracht.
Beleidsontwikkeling: van raadsopdracht naar vastgesteld beleid.
Beleidsimplementatie: van vastgesteld beleid tot uitvoering van het beleid.
Beleidsevaluatie: van uitgevoerd beleid naar bewezen beleidseffecten.

Afhankelijk van het beleidsthema kan geduid worden welke rol de gemeente heeft met
betrekking tot dat specifieke beleidsontwikkelingsproces. Gaat het om de gemeente als
dienstverlener, dan stelt dit waarschijnlijk andere eisen aan het proces dan wanneer het
gaat om de gemeente als handhaver (zie ook paragaaf 6.4).
Door vroeg in het proces vast te stellen welke rol het meest prominent naar voren komt,
kunnen vervolgstappen in het proces in overeenstemming met deze rol(len) worden gebracht (zie vorige hoofdstuk).
Nu is het de vraag welke zaken het college en de raad willen vastleggen in een procesformat en waar ruimte moet blijven bestaan voor een flexibele invulling. Het moet niet
voor niets een flexibel gestructureerd proces worden: we willen immers flexibel (inspelen
op dat wat er gebeurt) én gestructureerd (volgens een logische opbouw) werken.
Op de volgende pagina wordt een voorstel gedaan van vast te leggen en vrij te laten onderdelen van het beleidsontwikkelingsproces. Let wel: afhankelijk van het beleidsonderwerp of de complexiteit kan ervoor gekozen worden om juist meer of minder te willen
structureren. In die situaties worden wellicht (andere) zaken juist wel vastgelegd.
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In onderstaand overzicht wordt een indruk gegeven van die zaken die tenminste vastgelegd zouden moeten worden.

Fase
Agendavorming

Vastleggen
Signaal dat aanzet tot actie
Beleidsthema wel/ niet verankerd in collegeprogramma en/ of jaarplan

Niet vastleggen
Procedure voor agendavorming

Wijze van vooronderzoek en/ of
behoeftepeiling onder doelgroep(en)
Raadsopdracht inclusief probleembeschrijving
en in te zetten middelen (conform nieuw format)
Initiatieffase

Stappenplan met planning (d.m.v. een format,
smart)
Keuze beleidsinstrument incl.
onderbouwing
Randvoorwaarden

Ontwikkelfase

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden (wie doet wat)
Communicatie: eerst commissie informeren
en dan informatieavond(en) houden of juist
andersom? Inclusief onderbouwing, maar wel
standaardiseren voor woningbouwprojecten.

Exacte aantal communicatiemomenten: deels afhankelijk van
reacties tijdens beleidsontwikkeling.
Terugkoppelmomenten naar de
raad m.b.t. de voortgang
Wijze waarop belangen zullen
worden gewogen (transparantie)
Wijze van besluitvorming (linken
aan raadsopdracht)

Datum voor evaluatie
Implementatie

Taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden voor implementatie: opnemen
in begroting en jaarplan(en)
Wijze waarop zicht gehouden
wordt op effecten en draagvlak
van het beleid
Wijze waarop gerapporteerd wordt over de
beleidseffecten.

Evaluatie

Effect van het nieuwe beleid in relatie tot de
doelstelling en effecten.
De gemaakte kosten in relatie tot de doelstelling en effecten.
En daaruit voortkomende aanpassingen.

Een flexibel gestructureerd beleidsproces leidt tot een betere kwaliteit van het beleid en
ook de snelheid waarmee beleid wordt gemaakt kan hierdoor toenemen. Er wordt daadkracht getoond en de regievoering over het proces is helder. Misschien is het een idee
om een proceseigenaar te benoemen voor het beleidsontwikkelingsproces?
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7.3.

Maak het beleidsontwikkelingsproces áf

Als beleid enigszins gewijzigd wordt vastgesteld, dan verloopt het doorvoeren van deze
wijzigingen niet vanzelfsprekend soepel. Verder is een product evaluatie (effecten van
beleid) en een proces evaluatie (wijze waarop het beleid tot stand is gekomen) nog redelijk nieuw en daardoor onwennig. Ik adviseer daarom:
•
•
•
•

Een betere sturing en communicatie te organiseren indien beleid gewijzigd is vastgesteld door de raad.
Door te pakken op evaluatieafspraken, zorg ervoor dat dit ’normaal’ wordt en besef
dat dit tijd vraagt van betrokkenen.
Leerpunten naar aanleiding van een evaluatie te communiceren (doelgroepgericht).
Acties die voortvloeien uit een evaluatie met betrekking tot aanpassingen in het beleidsontwikkelingsproces te beleggen bij een verantwoordelijke en deze te bewaken.
Doel: leercyclus in gang zetten.

Op alle fronten is uitgesproken dat de Gemeente Asten systematisch wil werken volgens
de Deming circle (Plan, Do, Check en Act). Dit betekent dat we ons werk niet alleen moeten plannen en uitvoeren, maar ook moeten controleren en bijsturen. Een evaluatie biedt
de basis voor het bijsturen. Zonder evaluatie kún je simpelweg niet gericht bijsturen.
Daarom is bovenstaand advies van belang.
In de praktijk blijkt vaak dat er na vaststelling van beleid, weinig aandacht is voor een
evaluatie. We pakken voortvarend de volgende klus op en het voorgaande beleidsonderwerp staat niet meer scherp op het netvlies.

7.4.

Professionaliseer communicatie en pas roldifferentiatie toe

Er is zeker aandacht voor communicatie in het beleidsontwikkelingsproces. De wijze
waarop communicatie als instrument wordt ingezet is echter nog sterk wisselend. Ook
wordt er nog onvoldoende stilgestaan bij de mogelijke rollen van de gemeente en participanten in het beleidsontwikkelingsproces. De betekenis hiervan voor wat betreft de eisen
die kunnen worden gesteld aan communicatie(boodschappen) moet nog worden doorvertaald in communicatieplannen en/ of boodschappen. Dit verschaft duidelijkheid. De rollen
zoals wij die onderscheiden (zie ook nota Astense dienstverlening, pagina 4) zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Kiezer

Rol burger

Rol gemeente
Democratisch representant (gemeenteraad en wethouders)

Klant

Dienstverlener

Onderdaan

Regeltoepasser en handhaver

Maatschappelijk betrokkene, Ontwikkelaar
beïnvloeder, partner
Wijkbewoner, gebruiker

Beheerder

Aard activiteit
Collectieve keuzes maken,
transparant zijn, prestaties evalueren
Communiceren, goede service
bieden, goede, passende
dienstverlening aanbieden
Voorschrijven, communiceren en
handhaven/ afdwingen
Ideeën uitwisselen, gedeelde
beeldvorming realiseren, samenwerken
Communiceren, onderhoud plegen, faciliteiten bieden

Deze rollen kunnen gekoppeld worden aan het te ontwikkelen beleid. Afhankelijk van de
meest prominente rol, kan de Gemeente Asten vervolgens haar communicatie strategisch
daarop inzetten.
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Ik adviseer om deze roldifferentiatie toe te passen en om ook bij woningbouwprojecten
een communicatiedeskundige in te zetten (intern dan wel extern) die ervoor waakt dat
op het juiste moment de juiste boodschap aan de juiste doelgroep(en) worden gegeven.
Dit is nu een van de taken van de ambtelijk projectleider en vaak zijn zij onvoldoende
onderlegd, of te veel inhoudelijk bezig om dit aspect professioneel te benaderen. Zij
moeten hierbij ondersteund worden door een professional, zodat communicatieboodschappen gericht zijn op het (beleids)doel en de betreffende doelgroep.
Met name als de gemeente in haar rol als regeltoepasser en handhaver een maatregel
doorvoert die de burgers geld kost, is het van belang om dit professioneel te communiceren. Door koudwatervrees worden communicatie boodschappen onduidelijk en dit heeft
direct invloed op het draagvlak onder burgers.

7.5.

Maak een format voor beleidsdocumenten

Beleidsnota’s zien er nu allemaal anders uit. Door afspraken te maken over de opbouw
en inhoud van beleidsnota’s hoeven we niet telkens opnieuw het wiel uit te vinden. Bovendien zorgt deze uniformiteit ervoor dat beleidsonderwerpen onderling vergeleken
kunnen worden, hetgeen integraal denken en werken bevordert.
7.6.

Expliciteer de rol van de wijkraden en andere participanten

Wijkraden en eventuele andere participanten worden vaak in een laat stadium betrokken
in het beleidsontwikkelingsproces. Er is haast bij, ze moeten hun inbreng snel aanleveren
en wat er vervolgens precies met die inbreng gebeurt is niet helder gemaakt. Dit veroorzaakt spanningen en kan imagoschade opleveren.
Als Gemeente Asten werkelijk inbreng van wijkraden en andere participanten tijdens het
beleidsontwikkelingsproces wenst, dan adviseer ik om de volgende zaken op te pakken:
•

•
•

•

Informeer de betrokkenen over de werkwijze van de gemeente. Er is veel onbegrip
dat mijns inziens voortkomt uit onvoldoende kennis van de gemeentelijke organisatie
en politieke besluitvorming.
Betrek mensen tijdig bij het beleidsontwikkelingsproces (initiatieffase).
Ben duidelijk in de verwachtingen met betrekking tot de door de door de participanten te leveren input (stel gerichte vragen en stem deze indien nodig af op de kenmerken van een bepaalde wijk) en geef goed aan wat daarmee gedaan wordt.
Informeer de participanten na besluitvorming over het betreffende beleid.
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