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Besluit van Gedeputeerde Staten van NoordHolland van 17 februari 2006, nr 2006-9544, tot
bekendmaking van het instrument bestuurskrachtmonitoring bij gemeenten (bkm).

van gemeenten die problemen hebben zoals
genoemd onder a, b of c en die een bestuurskrachtmonitoring gaan uitvoeren.
4

de uitvoering van de bestuurskrachtmonitoring
plaats te laten vinden door middel van een
middelzware procedure.

5

bij het proces van bestuurskrachtmonitoring te
kiezen voor:
a uitvoering via 4 stappen:
■ in beeld brengen wat de opgaven van de
gemeente zijn (opgavenprofiel);
■ in beeld brengen op welke wijze aan de
opgaven invulling wordt gegeven
(bestuurskrachtprofiel);
■ beoordelen of de bestuurskracht als toereikend gekwalificeerd kan worden;
■ kijken op welke wijze versterking van de
bestuurskracht mogelijk is.
het bestuurskrachtprofiel op basis van rollen (de
gemeente als bestuur, dienstverlener en participant) en criteria te laten bepalen door een bureau
dat de gemeente hiervoor ingehuurd heeft.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;
maken overeenkomstig artikel 3:42 van de Algemene
wet bestuursrecht bekend dat Provinciale Staten van
Noord-Holland in hun vergadering van 30 januari 2006,
onder nr. 8, het volgende besluit hebben genomen:
Provinciale Staten van Noord-Holland;

Overwegende het feit dat de bkm een nuttig instrument
is en dat hieraan kwaliteitseisen gesteld moeten
worden,
gelezen de voordracht van Gedeputeerde Staten;
besluiten:

1

te kiezen voor de inzet van het instrument
bestuurskrachtmonitoring ter versterking van de
bestuurskracht van gemeenten;

2

aan gemeenten die voldoen aan de criteria onder
punt 3 een bijdrage beschikbaar te stellen voor
het uitvoeren van een bestuurskrachtmonitoring
tot een maximum van 50% van de totale kosten
(exclusief BTW) voor de inhuur van een bureau
door gemeenten, met een maximum van
€ 12.500,– per gemeente.

3

de bijdrage alleen ter beschikking te stellen wanneer deze gemeenten een bijdrage zelf aanvragen
en naar het oordeel van GS voldoen aan 1 of meer
van de volgende criteria:
a er doen zich maatschappelijke en bestuurlijke
problemen voor;
b er spelen urgente maatschappelijke en
bestuurlijke ontwikkelingen in de gemeente;
c de schaalgrootte van gemeenten is in relatie
tot de regionale context klein;
d een gemeente maakt deel uit van een groep

1

b

6

aan het toekennen van een bijdrage de voorwaarde te verbinden dat de gemeente zich bereid
verklaart na de uitkomst van de bestuurskrachtmonitoring een (verbeter)plan met 1 van de 5
(verbeter)strategieën te maken:
■ consolideren: zorgen dat de huidige situatie in
de toekomst blijft bestaan;
■ verbeteren organisatie: interne veranderingen
doorvoeren;
■ intensivering samenwerking: met andere
gemeenten of met de provincie;
■ grenscorrectie;
■ fusie.

7

de volgende randvoorwaarden bij het onderzoek
vast te stellen:
■ de monitor wordt toegepast in een interactief
proces, waarin naast de gemeente ook de
maatschappelijke en bestuurlijke partners
worden geraadpleegd;

■

■

■

de gemeente draagt de uitvoering van de
bestuurskrachtmonitoring op aan een bureau
dat aantoonbare ervaringen heeft met vergelijkbare onderzoeken zowel wat betreft
methodiek als onderwerp. Ook zal het bureau
in bezit moeten zijn van een ISO-certificaat;
de provincie wordt op de hoogte gebracht van
de uitkomsten van het onderzoek en de
gekozen verbeterstrategie;
de bijdrage van de provincie is gebaseerd op
een standaard bestuurskrachtmonitoring
zonder eventuele extra-of nevenonderzoeken.

Haarlem, 30 januari 2006.
Provinciale Staten voornoemd,

H.C.J.L. Borghouts, voorzitter.

Mw. C.A. Peters, griffier.
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