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Een onderzoek in twee delen: 
bestuurskracht en toekomst

Zandvoort is een veelzijdige gemeente. Kleinschalig als een fijn 

klein dorp (inclusief Bentveld eigenlijk twee dorpen) met 17.000 

inwoners, grootschalig als een plaats waar jaarlijks vijf miljoen 

bezoekers komen. Een plek waar duinen, strand en zee samen 

een prachtig landschap vormen, en een plaats die zich ontwikkelt 

met aansprekende projecten. Waar de inwoners en ondernemers 

het gemeentebestuur weten te vinden en de politiek echt leeft. 

Een zelfstandige gemeente met alle uitdagingen die daarbij 

horen, daarbij samenwerkend met Haarlem. 

Sinds 1 januari 2018 is in dat kader de gemeenschappelijke 

regeling (GR) tussen de gemeenten Haarlem en Zandvoort van 

kracht. Het gaat om een ambtelijke fusieregeling waarbij de 

gemeente Haarlem als centrumgemeente diensten en producten 

verleent aan de gemeente Zandvoort. Deze samenwerking 

was de uitkomst van een ontwikkeling die begon met een 

bestuurskrachtmeting van de gemeente Zandvoort in 2016. 

Dat onderzoek vormde de aanleiding om te onderzoeken welke 

mogelijkheden er waren om de bestuurskracht te versterken, met 

het oog op het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van 

Zandvoort. 

Tussen de gemeenten is afgesproken dat na twee jaar een 

tussenevaluatie en na vier jaar een evaluatie van de ambtelijke 

samenwerking wordt uitgevoerd. Voor de evaluatie geldt voor 

Zandvoort dat, voorafgaand aan de evaluatie, de bestuurskracht 

opnieuw wordt gemeten. Waar de evaluatie een zaak is van 

Haarlem en Zandvoort samen, is het bestuurskrachtonderzoek 

alleen ten behoeve van Zandvoort. Nu in 2021 was het moment 

om deze bestuurskrachtmeting uit te voeren. Dat is het eerste 

onderdeel van dit onderzoek. Tegelijkertijd waren de uitkomsten 

van de tussenevaluatie voor de raad van Zandvoort aanleiding 

om een onderzoek te vragen naar de (financiële) gevolgen 

voor Zandvoort van deze en andere organisatievormen van 

Zandvoort. Dat is het tweede onderdeel van dit onderzoek. De 

beide onderzoeken grijpen op elkaar in en worden in dit rapport 

integraal gepresenteerd. 

Zowel het bestuurskrachtonderzoek als het onderzoek naar 

andere organisatievormen zijn straks input voor de evaluatie. 

Voor het geval daaruit blijkt dat de samenwerking niet of in 

aangepaste vorm wordt voortgezet, heeft Zandvoort met de 

uitkomsten van het tweede deel inzicht in de mogelijke (vooral 

financiële) gevolgen daarvan.

Dit rapport begint met deel 1 waarin de kern van het onderzoek 

wordt weergegeven: de antwoorden op de vragen over de 

bestuurskracht en de vragen rond de kosten in relatie tot de 

vorm van de organisatie. Hoofdstuk 3 bevat conclusies en 

aanbevelingen. De hoofdstukken in deel 2 geven vervolgens de 

onderbouwing en achtergronden van wat we in deel 1 schetsen.   

Dit onderzoek is mede mogelijk gemaakt met subsidie van  

de provincie Noord-Holland. 

Noot vooraf: 

Vanaf 1 januari 2018 vervult de gemeente Haarlem 

vrijwel alle taken voor de gemeente Zandvoort vanuit de 

‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking 

Zandvoort-Haarlem’. De medewerkers van de gemeente 

Zandvoort gingen vanaf dat moment over naar de gemeente 

Haarlem. De organisatie van de gemeente Haarlem is 

sindsdien feitelijk de organisatie Haarlem-Zandvoort. 

We spreken in dit geval van een ambtelijke fusie. Om die fusie 

aan te sturen, is samenwerking nodig tussen de gemeenten 

Haarlem en Zandvoort. De vorm van Gemeenschappelijke 

regeling waarbij een gemeente voor een of meerdere andere 

gemeenten uitvoert, heet ook wel centrumregeling. 

Dit is de formele achtergrond van het gebruik in dit 

rapport van de termen organisatie Haarlem-Zandvoort, 

Haarlemse organisatie, ambtelijke fusie, centrumregeling en 

samenwerking. 



Deel 1
Dit onderzoek heeft tot doel inzicht te krijgen in (1) de bestuurskracht 

van Zandvoort en (2) de kosten en andere consequenties van de 

huidige en mogelijk andere organisatievormen voor de gemeente. 

Voor beide delen van het onderzoek heeft de gemeente Zandvoort 

concrete onderzoeksvragen meegegeven. In dit deel geven wij 

antwoorden op deze vragen. Het deel besluit met conclusies en 

aanbevelingen.



HOOFDSTUK 1.

Beeld van de bestuurskracht 
en mogelijke organisatie
vormen langs acht vragen 
en antwoorden
De bestuurskrachtmeting dient ervoor om een vergelijking te maken van 
de bestuurskracht van 2016 versus de bestuurskracht nu en de benodigde 
bestuurskracht in de toekomst. In Zandvoort is in 2016 de bestuurskracht van 
de gemeente onderzocht. De uitkomst van dat onderzoek was aanleiding om te 
onderzoeken welke mogelijkheden er waren om de bestuurskracht te versterken, 
met het oog op het behoud van de bestuurlijke zelfstandigheid van Zandvoort. Dit 
heeft geleid tot een ambtelijke samenwerking tussen de gemeenten Zandvoort 
en Haarlem om daarmee zorg te dragen voor een kwalitatief hoogwaardige, 
effectieve en efficiënte uitvoering. Daarbij voert de gemeente Haarlem ten 
behoeve van de gemeente Zandvoort de taken op gemeentelijke beleidsvelden 
inclusief de ondersteunende processen uit.
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De onderstaande vragen over de bestuurskracht die 

Zandvoort stelt, staan dan ook in het licht van de vorm van 

de ambtelijke organisatie. Ten aanzien van de vorm van de 

ambtelijke organisatie heeft de gemeente drie hoofdvormen 

onderscheiden:

a. Een volledig eigen organisatie (zoals ten tijde van  

de bestuurskrachtmeting in 2016) .

b. Een hybride vorm waarbij er een kleine ambtelijke 

organisatie is voor regie en strategie en alle overige 

werkzaamheden worden uitbesteed aan een of  

meer andere organisaties.

c. Een volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu  

het geval is met Haarlem).

We maken in dit onderzoek een vergelijking van de 

bestuurskracht in 2016 versus de bestuurskracht nu en de 

benodigde bestuurskracht in de toekomst.

1. Welke uitdagingen dienen zich de komende 
jaren aan, waar de gemeente Zandvoort op 
moet kunnen inspelen, en zijn er verschillen 
in de vereiste bestuurskracht, afhankelijk 
van de vorm van de ambtelijke organisatie 
zoals hiervoor beschreven? 

Het bestuurskrachtonderzoek in 2016 constateerde dat 

Zandvoort ‘hoge’ bestuurlijke opgaven heeft ten aanzien van 

toerisme en recreatie, ruimtelijke opgaven, sociaal domein, 

een maatschappelijke transitie en het komen tot een financieel 

gezonde huishouding. Deze opgaven zijn hoog in vergelijking 

met andere Nederlandse gemeenten met rond de 20.000 

inwoners; Zandvoort is anders dan andere gemeenten van deze 

omvang geen beheersmatige gemeente. 

In 2021 zien we nog steeds dat Zandvoort een hoog ambitie- 

en opgavenniveau heeft. Kijkend naar waarvoor de gemeente 

Zandvoort aan de lat staat, zien we twee lagen: 

1. De druk op dagelijkse dienstverlening levert een continue 

stroom aan ‘puntjes’ op die een beroep doen op de inzet 

van of vanuit de gemeente. De ligging aan de zee, de stroom 

bezoekers en hechte gemeenschap genereren een hoge vraag. 

De organisaties die hieraan werken  spelen steeds beter in 

op de continue vraag, maar dit vraagt blijvend aandacht. 

2. Verder is er een aantal grote ontwikkelopgaven in de 

fysieke sfeer (projecten, bereikbaarheid) die erop gericht 

zijn om Zandvoort voor inwoners en bezoekers een (nog) 

aantrekkelijkere plaats te maken. Deze ontwikkelopgaven 

zijn ten opzichte van 2016 allen nagenoeg hetzelfde 

gebleven of urgenter geworden. De uitzondering hierop is de 

financiële opgave van de gemeente, waar we constateren dat 

er voortgang is geboekt en zien dat Zandvoort er financieel 

gezond voorstaat.. Net als in 2016 is het realiseren van 

de (fysieke) opgaven essentieel voor het ‘open houden 

van de levensader’ van Zandvoort: de aantrekkingskracht 

op (jaarrond) toerisme, ondernemers en evenementen. 

Stilstand betekent daarin eigenlijk achteruitgang. De 

terugkomst van de Formule 1 (niet alleen als evenement, 

maar ook als icoon van Zandvoort als aantrekkelijke plaats 

voor toerisme en recreatie) heeft Zandvoort op een hoger 

plan gebracht. De Formule 1 heeft Zandvoort zichtbaar 

gemaakt als zakelijk interessante locatie en een krachtige 

gemeente die een dergelijk evenement kan organiseren. Dit 

biedt kansen om invulling te geven aan de doelstelling voor 

jaarronde economische activiteiten uit de Omgevingsvisie. 

Dat versterkt de noodzaak van professioneel samenspel met 

grote ontwikkelpartners. 

We zien dat in Zandvoort de eerste laag veel aandacht nodig 

heeft. Dat ontneemt ten onrechte het zicht op en de aandacht 

voor de tweede laag. Met andere woorden: een focus op 

dagelijkse beslommeringen en wensen leidt af van de bredere 

strategische ontwikkeling van Zandvoort. 

Door deze twee niveaus heen spelen de eisen en uitdagingen 

waar alle gemeenten voor staan en die ook in regionaal 

verband worden aangegaan. Zandvoort heeft te maken met 

dubbele vergrijzing en vraag naar betaalbare woningbouw. 

Grote opgaven in dit verband zijn verder het sociaal domein, 

digitalisering, (cyber)weerbaarheid en privacy, de gevolgen van 

de coronacrisis, de energietransitie en het klimaat.
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Vorm van de organisatie

De opgaven waar Zandvoort voor staat, moeten worden 

aangegaan door een organisatie die daarop is toegerust. Verder 

moet de organisatie ook adequaat kunnen worden aangestuurd 

door het bestuur en moet de raad zijn kaderstellende, 

controlerende en volksvertegenwoordigende rol kunnen 

waarmaken. Langs de bovenstaande lijnen van dienstverlening, 

ontwikkelopgaven en algemene uitdagingen betekent dat het 

volgende: 

 • De dagelijkse dienstverlening moet zowel beantwoorden 

aan algemene standaarden als aansluiten bij het 

specifieke karakter en de wensen in Zandvoort. Dit eist 

van de organisatie en het bestuur behalve het bieden en 

organiseren van moderne adequate service (door corona 

nog meer in een mix van digitaal en fysiek) ook gevoel voor 

de situatie en de gemeenschap zonder in detaillisme of 

cliëntalisme te vervallen. Dat laatste geldt ook voor de raad. 

 • Voor de grote ontwikkelopgaven zijn organisatorische 

kwaliteit en bestuurlijk strategisch vermogen vereist. Dat 

strategisch vermogen (redeneren op hoofdlijnen, verder 

denken in de tijd, grote belangen in het oog houden) is 

iets dat zowel college als raad aan de dag moet leggen, 

ondersteund door de organisatie. 

 • Niet te onderschatten zijn de eisen en uitdagingen die 

weliswaar voor de meeste gemeenten gelden, maar wel 

moeten worden waargemaakt, zoals een bijdrage aan 

de regionale energiestrategie. Dit vereist -gezien de 

landelijke ontwikkelingen en wettelijke eisen- steeds meer 

organisatorische capaciteit en kwaliteit en een bestuur dat 

oog heeft voor en stuurt op de uitdagingen. 

Voor de vorm van de organisatie betekent dit het volgende: 

a. Bij een volledig eigen organisatie van Zandvoort zou de 

dienstverlening van de gehele organisatie vanuit Zandvoort 

zelf worden geregeld. Voor de korte termijn, dat wil zeggen 

tijdens het ontvlechtingsproces en de opbouw van de 

nieuwe organisatie, bestaat het risico dat de dienstverlening 

lijdt onder de bestuurlijke en organisatorische perikelen die 

onlosmakelijk met een ontvlechting verbonden zijn, zoals 

een organisatie die naar binnen is gekeerd. Na ontvlechting 

zijn in de nieuwe, kleinere gemeentelijke organisatie 

de lijntjes korter. Dat kan er ook voor zorgen dat zaken 

van inwoners sneller opgepakt worden. Ook verlenen 

medewerkers hun diensten in en vanuit de gemeente 

Zandvoort en is laagdrempelig contact tussen inwoners en 

ambtenaren mogelijk. Verschillende betrokkenen geven aan 

dat zij op dit moment deze nabijheid missen. 

 Daarentegen zet de toegenomen kwetsbaarheid van 

de kleinere organisatie (de continuïteit van) de 

dienstverlening onder druk. De inwoners en ondernemers 

van Zandvoort zijn veeleisend; een betere bereikbaarheid 

geeft onvermijdelijk een grotere druk op de (dan kleinere) 

organisatie. Naar verwachting zorgt dit ervoor dat de focus 

(nog) sterker komt te liggen op de dagelijkse dienstverlening 

en aandacht op de Zandvoortse opgaven meer naar de 

achtergrond verdwijnt. Bovendien is minder specialistische, 

hoogwaardige capaciteit beschikbaar voor complexe vragen. 

Ook kan de kleinere organisatie het harmonica-effect van 

sommige opgaven in Zandvoort minder goed opvangen. 

Er ligt een groot risico dat de knelpunten zoals deze zich 

in 2016 voordeden zich in dit scenario opnieuw gaan 

voordoen.

b. Bij een hybride vorm is het doel om te beschikken over de 

lokale en vakinhoudelijke kennis om optimaal te kunnen 

aanslui-ten bij inwoners en ondernemers. Ook kunnen 

vanuit de organisatie specifieke opgaven voor Zandvoort 

meer integraal worden benaderd, bijvoorbeeld die rond 

het strand. De nabijheid kan er ook aan bijdragen dat 

inwoners en ondernemers meer direct worden bediend. 

Dat kan er echter wel toe leiden dat de organisatie wordt 

overvraagd. De specifieke (strategische) kwaliteit van 

(integraal) beleid ten behoeve van Zandvoort kan met dit 

scenario aan kracht winnen. Er kan sterk worden gestuurd 

op specifiek Zandvoortse opgaven. Tegelijkertijd is er risico 

op kwaliteitsverlies van het beleid omdat het beleid op 

verschillende aspecten door ‘éénpitters’ wordt opgesteld, 

die ook minder inhoudelijk kunnen sparren met collega’s. 

Daarmee ontstaat een grotere afhankelijkheid van de 

kwaliteit van enkele individuele beleidsmedewerkers dan nu 

het geval is in een grotere organisatie.   

c. Bij de volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu het 

geval is met Haarlem) zien we dat de grotere organisatie ten 

opzichte van 2016 de mogelijkheid biedt tot het aanbieden 

van hogere kwaliteit van (specialistische) dienstverlening. 

Ook kunnen de kwaliteitsinvesteringen op deze schaal 

beter worden gedragen. Bovendien kan met een grotere 

organisatie het ‘harmonica-effect’ van sommige opgaven 

van Zandvoort worden opgevangen op momenten dat 

dit nodig is. Doordat ambtenaren voor twee gemeenten 

werken komt het risico naar boven dat zij onvoldoende 

kennis over een van de gemeenten hebben om optimaal 

te kunnen aansluiten bij inwoners en ondernemers, 

of bij het integraal benaderen van specifieke opgaven, 

zoals het strand in Zandvoort. Een grotere organisatie 

en specialistische medewerkers kunnen een bijdrage 

leveren aan de verdere ontwikkeling van de strategische 
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kwaliteit. Ook bij ontwikkelingen en eisen van bovenlokaal 

niveau (denk aan privacy en informatieveiligheid) biedt 

een grotere organisatie meer specialistische kennis en 

capaciteit. De doelstelling van synergie vraagt (voor zover 

omstandigheden en politieke wensen dit toelaten) wel om 

harmonisering van beleid van de beide gemeenten. Dit kan 

een spanningsveld opleveren. Aan de andere kant is er ook 

kruisbestuiving mogelijk met een kwalitatief hoogwaardiger 

beleid tot gevolg. 

2. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn 
de zwakke kanten in de bestuurlijke 
organisatie van Zandvoort, hoe verhouden 
die zich tot andere vergelijkbare gemeenten 
en welke invloed heeft de vorm van de 
ambtelijke organisatie hierop zoals hiervoor 
beschreven? 

Onder de bestuurlijke organisatie verstaan we de gemeenteraad, 

het college en het samenspel daartussen. Daarover constateren 

we het volgende:

 • De sterke kant van de Zandvoortse politiek is dat op dit 

moment besluitvorming plaatsvindt en daarmee voortgang 

wordt geboekt op belangrijke ontwikkeldossiers (zoals 

parkeren). De raad is stabiel. Ten opzichte van 2016 is de 

financiële positie verbeterd. Verder zien en horen we dat 

de bestuurlijke organisatie (zowel college als raad) in de 

afgelopen jaren een sterkere partner in de regio is geworden. 

De regio zelf heeft met de agenda Zuid-Kennemerland ook 

duidelijk aan kracht gewonnen. Hoopvol is de raad, tegen 

de achtergrond van de hieronder geschetste spanningen, 

die zelfreflectie aan de dag legt, getuige de laatste 

begrotingsbehandeling. 

 • Een duidelijk zwakke kant is dat deze stabiliteit stoelt op het 

feit dat partijen (tegenover elkaar) vast zijn komen te zitten 

in oppositie versus coalitie. De oppositie- en coalitiepartijen 

staan geregeld lijnrecht tegenover elkaar, waarbij raadsleden 

in felle bewoordingen de afstand benadrukken. Deze 

dynamiek in de raad frustreert ook de voortgang van 

dossiers. Geen van de partijen is tevreden over deze situatie. 

 • We hebben vastgesteld dat de cultuur in de raad de 

realisatiekracht op belangrijke dossiers belemmert. Hiernaast 

lijkt de raad zijn kaderstellende rol ten dele in te vullen, 

doordat de raad vooral stuurt op incidenten, korte termijn 

en details. Opvallend is verder dat de organisatievorm 

regelmatig opdoemt als onderwerp van (fel) debat. Ook 

speelt dat dossiers en samenwerkingsinitiatieven worden 

uitgesteld tot na de komende gemeenteraadsverkiezingen. 

In deze gestolde situatie worden nu bepaalde stappen 

gezet in de ontwikkeling van Zandvoort, maar net als in 

2016 is er een risico op meer fragmentatie en polarisatie 

(na de komende verkiezingen) die de voortgang op 

ontwikkelprojecten weer onder druk zet. 

Vergelijkbare gemeenten

Vergelijkbare gemeenten met Zandvoort zijn kleinere 

gemeenten met grote opgaven, en gemeenten die net als 

Zandvoort in een ambtelijke fusie werken. 

 • Kleinere gemeenten met grote (met name toeristische) opgaven 

zijn in onze ervaring Lisse (met de Keukenhof) en Loon 

op Zand (met de Efteling). De gemeente Lisse maakt 

deel uit van de ambtelijke fusieorganisatie HLTsamen. 

Verder maakt de gemeente deel uit van de regio Duin- en 

Bollenstreek. Deze samenwerkingen op zich zijn geen 

onderwerp van debat; de gemeente stelt zich actief op. 

Met de Keukenhof heeft zij één op één een strategisch 

partnerschap (organisatorisch ondersteund vanuit de 

ambtelijke fusieorganisatie), en tegelijkertijd werkt Lisse 

mee aan een (toeristische) visie met uitvoeringsagenda 

op het niveau van de streek als geheel. Loon op Zand 

heeft een eigen organisatie maar kampte de afgelopen 

jaren met grote financiële en organisatorische problemen. 

Een nieuw bestemmingsplan voor de Efteling liep na een 

toegewezen beroep bij de Raad van State vertraging op. Deze 

omstandigheden vormden voor Loon op Zand de reden 

om de bestuurlijke en organisatorische toekomst te (laten) 

onderzoeken met als scenario’s zelfstandig doorgaan, een 

regie/netwerkconstructie, een ambtelijke fusie en een 

bestuurlijke fusie. De gemeenteraad besloot om de huidige 

vorm door te zetten en deze over twee jaar te evalueren. 

Zowel in de samenleving (bijvoorbeeld initiatiefgroep ‘Naar 

Tilburg’) als de politiek (bijvoorbeeld nieuw opgerichte 

partij ‘Toekomstig KLM‘) vormt de toekomst van de 

gemeente onderwerp van debat. 
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 • Een vergelijkbare gemeente die net als Zandvoort in een 

centrumconstructie werkt, is Aalsmeer. De gemeenten 

Amstelveen en Aalsmeer werken samen in een 

centrumregeling, waarbij Amstelveen met haar organisatie 

vrijwel alle taken voor de gemeente Aalsmeer uitvoert. In 

de samenwerking ontstonden fricties, die zich concreet 

toespitsten op de kosten van de dienstverlening door 

Amstelveen. Na de zomer van 2019 gaf het college van 

Aalsmeer bij Amstelveen aan dat in Aalsmeer het voornemen 

bestond tot uittreding uit de centrumregeling. Uiteindelijk 

is het niet zo ver gekomen, en kwamen de gemeenten een 

nieuw model overeen waarbij in Aalsmeer meer medewerkers 

komen te werken die ook op de loonlijst van Aalsmeer staan.  

 

Minder vergelijkbaar dan Aalsmeer zijn de vele gemeenten die 

in andere constructies (namelijk als volledig mede-eigenaar 

van de organisatie) van ambtelijke fusie werken. We zien 

hier gemeenten die bestuurlijk uiteenlopend presteren; de 

complexiteit van de organisatievorm kan daarbij een factor 

zijn maar dat is niet altijd het geval. Wanneer dat wel zo is, 

zien we dat de geschiedenis, machtsverhoudingen (groot/

klein), toekomst (is dit opmaat naar herindeling of niet), 

persoonlijke verhoudingen en de structuur een rol kunnen 

spelen. De belangrijkste succesfactoren in de samenwerking 

zijn vertrouwen, het boeken van concrete resultaten, 

gelijkwaardige onderlinge afhankelijkheid en voldoende 

ontwikkeltijd. 

Vorm van de organisatie

a. Bij een volledig eigen organisatie van Zandvoort treden 

ook op dit vlak in het ontvlechtingsproces eerst negatieve 

effecten op door de interne gerichtheid en omdat iedereen 

zijn nieuwe weg nog moet vinden. Bovendien zal het 

gemeentebestuur moeten wennen aan de geringere 

(flexibiliteit in de) capaciteit en specialistische kwaliteit. 

Wel gaat het bestuurlijk opdrachtgeverschap naar de 

organisatie soepeler omdat het direct binnen de ‘eigen’ 

organisatie plaatsvindt.  

 

In de nieuwe situatie kennen bestuur en organisatie elkaar 

beter en zijn er tussen hen kortere lijntjes. Daardoor worden 

bestuurders -zeker bij eenvoudige zaken- directer geholpen; 

bij complexere zaken echter kan bij de kleinere organisatie 

de snelheid of strategische kennis onvoldoende zijn. Ook 

zullen medewerkers (op termijn) meer gevoel hebben bij de 

gemeentelijke ‘couleur locale’ en bestuurscultuur.  

 

In de regio heeft het Zandvoortse bestuur een meer 

eigenstandige positie ten opzichte van Haarlem. 

b. In een hybride vorm is sprake van een aparte groep 

beleidsambtenaren die een directe relatie hebben met 

het bestuur van Zandvoort. Het opdrachtgeverschap 

richting de organisatie op specifieke domeinen zoals 

fysiek en toerisme en recreatie verlopen direct via de 

gemeentesecretaris. Tegelijkertijd is er ook nog de reguliere 

ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort waar een deel 

van de andere taken zijn belegd. Net zoals nu zijn verder 

taken belegd bij verbonden partijen zoals Spaarnelanden. 

Wanneer er dubbelingen of afhankelijkheden zijn tussen 

organisatieonderdelen in Zandvoort en Haarlem betekent 

dit aanvullende coördinatielast, zowel aan Haarlemse 

als Zandvoortse zijde. Dat heeft een negatief effect op de 

slagkracht van het bestuur. 

c. Bij de volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu 

het geval is met Haarlem) zien we dat dit duidelijk 

opdrachtgeverschap vergt van het bestuur en responsief 

opdrachtnemerschap van de ambtelijke organisatie. 

Prioritering in opdrachten vanuit Zandvoort is noodzakelijk 

vanuit het begrip dat de organisatie niet alleen voor 

Zandvoort werkt en daarmee haar tijd moet verdelen. 

Tegelijkertijd is belangrijk dat de organisatie in staat 

is snel in te kunnen spelen op bijvoorbeeld politieke 

ontwikkelingen in Zandvoort.  

 

De grotere organisatie ten opzichte van 2016 biedt 

de mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van 

dienstverlening aan het bestuur. De informatie aan de 

raad is verbeterd en in de regio heeft het Zandvoortse 

bestuur een goede positie, mede dankzij de ambtelijke 

ondersteuning (waar capaciteit en kennis voor kan worden 

ingezet) en de korte lijnen met het bestuur van Haarlem. 
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3. In hoeverre en hoe is het mogelijk om 
democratische invloed uit te oefenen 
als gemeenteraad op processen waar 
de besluitvorming en verantwoording 
(en soms uitvoering) plaatsvindt in de 
samenwerkingsverbanden, met partners 
van ongelijke grootte, en hoe verhoudt zich 
dit tot andere vergelijkbare gemeenten? 

De raad kan zijn (democratische) invloed uitoefenen 

via formele kanalen en instrumenten naast de wettelijke 

mogelijkheden. De raad stuurt daarmee op wat zij wil 

bereiken. In samenwerkingsverbanden gaat het om het sturen 

binnen de samenwerking en op de samenwerking. Binnen de 

samenwerking moeten concrete resultaten worden geboekt 

voor Zandvoort; bij sturen op de samenwerking gaat het om 

de verhoudingen en het proces met samenwerkingspartner 

Haarlem. 

Voor het boeken van concrete resultaten voor de inwoners, 

ondernemers, organisaties en het gebied van Zandvoort gelden 

de normale democratische regels zoals in iedere zelfstandige 

gemeente. Via zijn kaderstellende rol geeft de raad inhoudelijke 

en financiële kaders mee aan het college; via zijn controlerende 

rol (in combinatie met het recht op informatie) kan de raad 

te allen tijde het college ter verantwoording roepen. In het 

dienstverleningshandvest tussen Zandvoort en Haarlem is, 

in het kader van de ondersteuning aan het bestuur, geregeld 

dat de ondersteuning van (en de informatievoorziening aan) 

de raad plaats vindt op basis van de verordeningen en overige 

regelingen ter ondersteuning van de raad van Zandvoort. 

Kortom: dit gebeurt op de manier die de raad van Zandvoort 

bepaalt. 

De hoeveelheid informatie die de raad krijgt is de afgelopen 

jaren gegroeid. Ook zijn met name de bestuurlijke stukken 

rond de P&C-cyclus, de jaarrekening, begroting en 

bestuursrapportages van een hoger niveau dan voorheen. In 

dat opzicht wordt de raad goed door de organisatie in positie 

gebracht om besluiten te nemen. In de gemeenschappelijke 

regeling zelf is bovendien nog bepaald dat de rekenkamer 

van Zandvoort bevoegd is om bij Haarlem documenten te 

onderzoeken en inlichtingen te vragen. 

Het is aan het college om (met gebruikmaking van de 

organisatie) uitvoering te geven aan de wensen van de 

raad. Ofschoon de raad uiteindelijk ‘overal over gaat’, is 

deze uitvoering primair een zaak van het college. Hoe het 

college daarin slaagt via de ambtelijke organisatie die het 

deelt met een grotere partner, is een kwestie van bestuurlijk 

opdrachtgeverschap aan de organisatie en de afspraken die 

daarover zijn gemaakt. Uit het bestuurskrachtonderzoek volgt 

ook dat de kwaliteit van de informatie aan de raad is verbeterd 

sinds de ambtelijke fusie met Haarlem. De raad kan helpen bij 

het boeken van concrete resultaten door duidelijke en haalbare 

verwachtingen te schetsen en voldoende financiële middelen 

voor de opgaven ter beschikking te stellen; kortom goed 

opdrachtgeverschap vanuit de raad aan het college (zie ook  

vraag 5).

Iets anders is het sturen op de samenwerking. Daarbij gaat het om 

de vraag of en hoe de raad invloed heeft op de (besluitvorming 

over de) organisatie. De bevoegdheden liggen hier in eerste 

instantie bij het college en de burgemeester.  

De ‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking 

Zandvoort-Haarlem’ is immers getroffen tussen de colleges 

en burgemeesters van de beide gemeenten. Wel kan de raad te 

allen tijde vragen stellen aan het college. De raad van Zandvoort 

heeft van het recht op informatie over de samenwerking gebruik 

gemaakt, met bijvoorbeeld vragen over de informatievoorziening 

aan de raden en de kosten van dienstverlening. In de regeling is 

beschreven dat het college van de gemeente Haarlem ten minste 

tweemaal per jaar overlegt met het college van de gemeente 

Zandvoort. De raad kan formeel het college (in de praktijk de 

portefeuillehouder) hierover altijd van tevoren of achteraf om 

inlichtingen vragen en/of het college een boodschap meegeven. 

Ook is de raad vanuit zijn budgetrecht in staat om invloed 

uit te oefenen. Dat gebeurt echter altijd in de context van de 

samenwerking, waarbij er ook sprake is van afhankelijkheid. De 

samenwerking is niet vrijblijvend; zowel Zandvoort als Haarlem 

moeten voldoen aan de afspraken die zijn gemaakt. Wanneer 

daar onenigheid over is, kan de geschillenregeling in werking 

worden gesteld.  

De tussenevaluatie van de fusie tussen Zandvoort en Haarlem 

gaf ook het belang aan dat de raad van Zandvoort moet 

beseffen hoe belangrijk de organisatie is voor het tot stand 

brengen van hun ambities. Dat is informeel eigenaarschap. 
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Vergelijkbare gemeenten

De formele bevoegdheid van de raad van Zandvoort verschilt 

niet veel van die van andere gemeenten die een gezamenlijke 

organisatie hebben met (meerdere) andere gemeenten. Wel zien 

we bij Gemeenschappelijke regelingen waarbij het formele 

eigenaarschap van de organisatie wordt gedeeld (dus als de 

regeling een apart rechtspersoon is, en niet zoals bij Haarlem-

Zandvoort dat Haarlem de enige formele eigenaar van de 

organisatie is) de bevoegdheid van raden om rechtstreeks het 

bestuur om informatie te vragen en zienswijzen te formuleren 

op de begroting van de Gemeenschappelijke regeling. Daar is 

in de constructie van Zandvoort met Haarlem geen sprake van, 

want Haarlem is formeel de enige eigenaar. 

Verder zien we in vergelijkbare gevallen van gemeenten 

die een organisatie delen, wel informele vormen zoals 

raadswerkgroepen die zich (per gemeente of gezamenlijk) 

bezig houden met de (begroting en verantwoording van de) 

organisatie, gezamenlijke raadsbijeenkomsten et cetera. 

4. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de 
zwakke kanten van de huidige ambtelijke 
organisatie (van Haarlem) in relatie tot 
de bestuurskracht van Zandvoort en hoe 
verhouden zich die tot andere vergelijkbare 
gemeenten? 

De ambtelijke organisatie die (sinds 2018 vanuit de gemeente 

Haarlem) ten dienste staat van de gemeente Zandvoort is 

verbeterd. Met de ambtelijke fusie zijn verschillende zwakke 

punten van de organisatie ten opzichte van de situatie in 

2016 aangepakt en opgelost. Waar in 2016 kwaliteit en 

kwetsbaarheid een zwak punt van de organisatie was zien we nu 

dat dat omgedraaid is naar sterke punten. Dat is te danken aan 

de ambtelijke fusie. 

Het aantal ‘éénpitters’ is sinds de fusie afgenomen en 

Zandvoort kan beschikken over meer specialistische 

expertise. Daarnaast is ook de onderlinge vervangbaarheid 

toegenomen. De toegenomen capaciteit waarop een beroep 

kan worden gedaan, stelt gemeente Zandvoort in staat om 

een groot project als de Formule 1 neer te zetten en mee te 

bewegen met het zogenaamde ‘harmonica-effect’ dat past bij 

de Zandvoortse opgaven, bijvoorbeeld rondom het strand. 

Daarnaast constateren we dat de kwaliteit van het beleid en 

de ondersteuning sinds de ambtelijke samenwerking (sterk) 

is toegenomen. Met name de bestuurlijke stukken rond de 

P&C-cyclus, de jaarrekening, begroting en bestuursrapportages 

zijn van een hoger niveau dan voorheen . De organisatie kan 

eveneens beter concurreren op de arbeidsmarkt. 

Dat laat onverlet dat er nog wel serieuze aandachtspunten zijn 

ten aanzien van de kracht van de ambtelijke organisatie. Die 

zitten met name in slagkracht en wendbaarheid. De ‘belofte’ 

van de voordelen van de ambtelijke samenwerking zijn op die 

punten nog niet naar potentie waargemaakt. In Zandvoort 

worden hoge eisen gesteld aan de dagelijkse dienstverlening. 

Het gebiedskarakter en de gemeenschap vragen om snelle, 

concrete acties. Het ontbreekt de robuuste, maar tegelijkertijd 

ook ‘logge’ en bureaucratische ambtelijke organisatie, 

aan (snelle) wendbaarheid om daarop in te spelen. Ook 

Haarlem zelf geeft aan dat in dit opzicht van de ‘hands on’ 

mentaliteit van Zandvoort kan worden geleerd. We zien ook 

dat coördinatie op overstijgende opgaven en vraagstukken een 

belangrijk aandachtspunt is voor de organisatie. Zowel voor 

Haarlemse, als voor Zandvoortse vraagstukken. Dat belemmert 

de aanpak van Zandvoortse opgaven.

We constateren dat de knelpunten waar Zandvoort qua 

ambtelijke organisatie tegenaan loopt vergelijkbaar zijn met de 

knelpunten waar Haarlem tegenaan loopt. In die zin wordt het 

Zandvoortse niet heel anders benaderd dan het Haarlemse. Aan 

een (door)ontwikkeling van de organisatie wordt gewerkt.  

Vergelijkbare gemeenten

Ten opzichte van andere, vergelijkbare gemeenten zien we als 

het gaat om de effecten van een ambtelijke fusie vergelijkbare 

resultaten. Ambtelijke fusies brengen gemeenten in de 

regel minder kwetsbaarheid en meer mogelijkheden (in 

arbeidsvoorwaarden, groeimogelijkheden) om kwaliteit aan te 

trekken en in te zetten. Alle evaluaties die wij uitvoerden rond 

ambtelijke fusies (HLTsamen, BUCH, MijnGemeenteDichtbij, 

8KTD) laten dat effect zien. Tegelijkertijd zien we daar (en ook 

hier met betrekking tot de organisatie Haarlem-Zandvoort) 

uitdagingen die voortvloeien uit grotere organisaties, dus ook 

niet-gefuseerde organisaties: taakverdelingen worden complexer 

en daarmee onduidelijker, de behoefte aan coördinatie neemt 

toe en de besluitvoering verloopt trager. Na enkele jaren wordt 

dit beter als er gericht op wordt gestuurd met een ontwikkeling 

van de organisatie, zoals opgavegestuurd en/of gebiedsgericht 

werken. 



Bestuurskracht en organisatorische toekomst van Zandvoort | Rapport

13

5. Hoe effectief en efficiënt is de verbinding 

tussen de bestuurlijke en ambtelijke 

organisatie, wat is de invloed van de vorm 

van de organisatie, zoals hiervoor beschreven, 

hierop en hoe verhoudt zich die tot andere 

vergelijkbare gemeenten?

In het bestuurskrachtonderzoek van 2016 werd vastgesteld 

dat de verbinding tussen organisatie en college voor verbetering 

vatbaar was. Dat is ook nu het geval. Dat ligt deels aan de 

effectiviteit van het opdrachtgeverschap richting de organisatie. 

In de tussenevaluatie werd benoemd dat het college ervaart dat 

de ambtelijke organisatie nog te ver af staat van de bestuurlijke 

organisatie in Zandvoort. Daarin worden nu stappen gemaakt 

(bijvoorbeeld met en in de staven), maar de afstand is nog steeds 

letterlijk en figuurlijk aanwezig. Vanuit het bestuur is er blijvende 

behoefte aan strategische en lange termijn ondersteuning vanuit 

het ambtelijk apparaat. Het contact tussen de ambtelijke en 

bestuurlijke aansturing is wel verbeterd, geven betrokkenen aan. 

Door de ambtelijke sturing met de twee gemeentesecretarissen 

beter in te vullen is de organisatie bovendien meer in staat naar 

de inhoud van het vraagstuk te kijken in plaats van steeds de 

capaciteitsverdeling centraal te stellen. We zien verder dat er met 

de komst van de nieuwe gemeentesecretaris en de ‘zeester’ (klein 

clubje sleutelfiguren voor Zandvoort) een aantal goede stappen 

zijn gezet om de regie op Zandvoortse opgaven in relatie tot de 

ambtelijke organisatie te versterken. Dat zien we als een positieve 

ontwikkeling.

Op het niveau van de samenwerking zelf zijn er nog steeds 

aandachtspunten. Waar Haarlem de organisatie ziet als ‘onze’ 

organisatie, lijkt Zandvoort het vooral als een inkoopconstructie 

te ervaren. De discussie van inzet van de organisatie en de 

bijbehorende kosten steekt ondanks de geschillencommissie nog 

steeds de kop op. De organisatie ervaart dat in het partnerschap 

tussen Haarlem en Zandvoort nog steeds onduidelijkheid bestaat 

over welke taken binnen de afspraken vallen, welke daarbuiten en 

hoe dat financieel georganiseerd moet worden. Ook bestuurlijk 

wordt aangegeven dat er behoefte is om dit beter in zicht te 

krijgen. Een ander verschil zit hem in de politieke kleur van 

de gemeenten, die ook kan doorwerken in andere bestuurlijke 

prioriteiten. Ook is het niet bevorderlijk dat de samenwerking 

in Zandvoort een aantal keer onderwerp van politieke 

discussie is geweest. Overigens heeft geen van de respondenten 

aangegeven dat er ambtelijke loyaliteitsconflicten spelen om de 

ene dan wel de andere gemeente te bedienen. Tot slot hierover: 

het thuiswerken van verreweg de meeste ambtenaren (en 

bestuurders) in corona-tijd heeft het contact in veel gemeenten 

en (dus) ook hier niet bevorderd. 

Vergelijkbare gemeenten

Vergeleken met andere ambtelijk gefuseerde gemeenten 

zien we twee factoren die vaak naar voren komen: 

capaciteitsvraagstukken en de wens om ‘couleur locale’. 

Capaciteit is altijd beperkt en er moeten keuzes worden 

gemaakt waarop mensen (met specifieke kwaliteiten) worden 

ingezet. Dat is in ‘gewone’ gemeentelijke organisaties niet 

anders. Echter, wanneer een organisatie wordt gedeeld door 

twee of meer gemeenten, ontstaat in de beleving een ‘zero-sum 

game’ waarbij de winst van de een het verlies van de ander 

betekent. De discussie rond inzet en kostenverdeling laait bij 

zo’n ‘zero-sum game’ regelmatig op. Dit terwijl in essentie 

synergie kan worden bereikt waardoor de som meer is dan de 

delen. Dat kan alleen bij harmonisatie tussen de beide gemeenten 

van beleid en uitvoering, waardoor schaalvoordelen optreden. 

En dat verhoudt zich dan weer slecht met de wens dat tegemoet 

wordt gekomen aan het specifieke eigen karakter en de eigen 

wensen: de ‘couleur locale’. Die spanning komt sterker naar 

voren naarmate de gemeenten van elkaar verschillen; zo zagen 

we ook bij Aalsmeer en Amstelveen dat vaak werd gerefereerd 

aan het karakterverschil tussen de grote stad en het kleine dorp. 

In Ommen, een gemeente exact even groot als Zandvoort, 

leidde het verschil in karakter en (bestuurs)cultuur uiteindelijk 

tot een ontvlechting. Ommen heeft nu een kleine eigen 

organisatie met veel generalisten. Zandvoort is echter geen 

Ommen; de ambities en opgaven zijn hier veel groter. 

Verschillende gemeenten die ambtelijk zijn gefuseerd, 

kiezen voor een kleine eigen staf ten behoeve van de eigen 

gemeente. Bij de samenwerking tussen Barendrecht, 

Albrandswaard en Ridderkerk in de BAR zien we dat 

bijvoorbeeld in de vorm van het Regieteam Albrandswaard 

en de Bureaus Bestuursondersteuning van Barendrecht 

en Ridderkerk. De ervaringen hiermee zijn positief. Het 

bureau bestuursondersteuning heeft tot doel het college en 

de individuele collegeleden optimaal te ondersteunen bij 

de uitoefening van hun taken. Daarbij vormt het bureau 

de schakel tussen de BAR-organisatie en het college. Het 

bureau helpt het college en de individuele collegeleden een 

prominente rol in maatschappelijke verbanden te vervullen. 

Het legt verbindingen tussen gemeente en inwoners of tussen 

inwoners onderling. Een aandachtspunt bij dergelijke bureaus 

is het gevaar dat het bureau zich gaat opstellen als een aparte 

opdrachtgever, dus naast de collegeleden of de secretaris. Dat 

zagen we bij het ‘secretaristeam’ van de gemeente Aalsmeer in 

de ambtelijke fusie met Amstelveen. Aanvankelijk functioneerde 

deze constructie naar verwachting, doordat het secretaristeam 
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goed was aangehaakt bij de ambtelijke organisatie in 

Amstelveen. De samenwerking met het secretaristeam verliep 

echter steeds moeizamer omdat het team steeds meer werd 

gezien als ‘extra laag’. 

Vorm van de organisatie

a. Bij een volledig eigen organisatie van Zandvoort kan bij 

de ontvlechting een grotere gerichtheid komen op de 

identiteit van de eigen gemeente: wat voor gemeente zijn 

we, en wat voor organisatie willen we bouwen om daaraan 

invulling te geven? In termen van formele democratie blijft 

Zandvoort een zelfstandige gemeente met bestuursorganen, 

met volledige eigen bevoegdheden. Bovendien is hier een 

directe aansluiting van het bestuur op de organisatie. In 

termen van participatieve democratie is de gemeente in 

de nieuwe situatie mogelijk herkenbaarder doordat de 

gemeente en de organisatie volledig ‘overlappen’. Het 

bestuur heeft meer ruimte om de eigen identiteit terug te 

laten komen in het beleid en de uitvoering. De keerzijde is 

echter dat een directere verbinding met de gemeenschap 

(inclusief ondernemers) van Zandvoort veel tijd en energie 

vereist van de gemeente zelf. Het organiseren, faciliteren en 

ondersteunen van participatie kost vaak meer tijd dan het 

vormgeven en uitvoeren van beleid binnen de organisatie. 

Het reële risico bestaat dat er binnen de gemeentelijke 

organisatie onvoldoende capaciteit is voor het betrekken 

van inwoners, ondernemers en organisaties door het 

bestuur. 

b. Ook in een hybride vorm blijft Zandvoort een zelfstandige 

gemeente met bestuursorganen met volledige eigen 

bevoegdheden. Bovendien kan de op Zandvoort toegespitste 

hybride organisatie bijdragen aan een directere aansluiting 

van het bestuur op de organisatie. Daarbij moet wel 

goed worden afgebakend welk deel van de organisatie 

(kern in Zandvoort, anderen met name in Haarlem) 

waarvoor aan de lat staat. Dat leidt ook tot aanvullende 

coördinatie en sturingsvragen. Voor de gemeentesecretaris 

betekent deze vorm dat zij, mits niet ondersteund door 

een teamcoördinator, veel extra managementtaken krijgt. 

Dit kan ten koste gaan ten aanzien van de tijd die zij kan 

investeren in de bestuurlijke advisering en de relatie met de 

directie van Haarlem, die ook van groot belang is, aangezien 

een deel van de domeinen nog steeds binnen de organisatie 

Haarlem-Zandvoort ondergebracht blijft. In termen van 

participatieve democratie kan de hybride organisatie 

inspelen op specifieke wensen en kenmerken van de 

gemeenschap en maatschappelijke spelers in Zandvoort.

c. Ook bij de volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu 

het geval is met Haarlem) zien we dat burgemeester, college 

en raad hun bevoegdheden democratisch gelegitimeerd 

kunnen uitoefenen in Zandvoort als zelfstandige gemeente. 

Zo heeft de raad van Zandvoort het volledige budgetrecht 

over de begroting. Wel wordt ervaren dat de organisatie op 

(fysieke) afstand van de raad staat en geldt hetgeen bij vraag 

2 is aangegeven over opdrachtgeverschap. Het is zaak dat 

er een goede aansluiting is tussen bestuur en organisatie. 

Daar worden verbeterslagen in gemaakt ten opzichte van 

de tussenevaluatie, maar het blijft in de ogen van meerdere 

betrokkenen (met name in de raad) een aandachtspunt. Een 

(klein) aantal medewerkers rond de gemeentesecretaris van 

Zandvoort zet zich hier met de gemeentesecretaris voor in; 

bovendien maakt de gemeentesecretaris van Zandvoort deel 

uit van het directieteam. Dit laatste zorgt voor meer directe 

aansluiting van de directie en het Zandvoortse bestuur. 

In termen van participatieve democratie moet worden 

gewaakt voor een goede aansluiting van ambtenaren bij de 

gemeenschap van Zandvoort.
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6. In welke mate zijn inwoners, bedrijfsleven 
en maatschappelijke instellingen van 
Zandvoort tevreden over de prestaties van 
de gemeente en de betrokkenheid van 
de politiek en hoe verhouden zich die tot 
andere vergelijkbare gemeenten? Gebruik 
hiervoor primair de resultaten van het 
onderzoek hiernaar uit de tussenevaluatie, 
zo nodig aangevuld met aanvullend 
onderzoek. 

In 2016 werd beschreven dat Zandvoort een sterke 

gemeenschapszin kent in een samenleving waar inwoners en 

ondernemers wisselende visies op toekomst hebben, met 

korte lijnen naar bestuur maar wisselende betrokkenheid bij 

planontwikkeling van de gemeente en bij het realiseren van 

initiatieven vanuit de gemeenschap.

In dit bestuurskrachtonderzoek zien we die gemeenschapszin 

nog steeds. Zandvoort kent een eigen karakter en dat werkt door 

in de opstelling van inwoners en ondernemers. De betrokkenen 

binnen Zandvoort (inwoners, organisaties, ondernemers) 

hebben ook nog steeds uiteenlopende opvattingen over waar het 

heen moet met Zandvoort; van een dorp dat alleen in het seizoen 

druk en bruisend is en voor het overige rustig, of een toeristische 

hot spot het hele jaar door. Inwoners en ondernemers zien 

dat (grote) projecten nog steeds traag tot stand komen. De 

Formule 1 heeft een boost gegeven aan het vertrouwen dat de 

gemeenschap en de gemeente tot iets moois en groots in staat  

zijn. Zandvoort moet nu acteren op een hoger niveau, navenant 

aan de (nieuwe) spelers zoals grote investeerders. 

Aan de meer dagelijkse dienstverlening vanuit de gemeente worden 

hoge eisen gesteld, die deels voortkomen uit het karakter van 

een dorp aan zee. De mate waarin de gemeente erin slaagt 

om aan die eisen te voldoen wordt in interviews wisselend 

gewaardeerd. In de enquête onder inwoners en ondernemers 

die werd gehouden ten behoeve van de tussenevaluatie in 

2020, werd de dienstverlening op het Nederlands gemiddelde 

beoordeeld. Over het hoe (vanuit de organisatie Haarlem-

Zandvoort) is er echter wisselende waardering; een meerderheid 

ervoer in 2020 de ambtelijke fusie als negatief waarbij werd 

gerefereerd aan dienstverlening en afstand. In onze ervaring 

is het uniek dat zo sterk een verschil naar voren komt in de 

waardering voor wat er wordt gedaan en welke organisatie dat 

doet. Vergelijkbare gemeenten scoren vaak net als Zandvoort 

rond het landelijk gemiddelde als het gaat om de waardering 

van de dienstverlening, waarbij de vraag welke organisatie die 

dienstverlening biedt minder een issue is. In de tussenevaluatie 

werden als mogelijke verklaring drie aspecten aangehaald: 

bij de start van een fusie gaat altijd tijd en energie zitten in 

de fusie zelf, in plaats van de output. Bovendien zijn ook de 

eisen aan overheidsdienstverlening (bijvoorbeeld rond ICT, 

informatieveiligheid, privacy) omhoog gegaan. Een andere 

kanttekening is dat veranderingen in de dienstverlening ook 

(kunnen) optreden omdat beleid verandert. Tijdens en na de 

enquête in 2020 heerste corona en werkten de meeste mensen 

thuis; ook dat heeft niet bijgedragen aan het gevoel van 

nabijheid van het ambtelijk apparaat. 

Stakeholders buiten de gemeente (buurgemeenten, regionale 

organisaties) zien dat Zandvoort een eigen karakter heeft en 

(mede daarvanuit) regelmatig andere wensen en/of belangen 

dan andere gemeenten. Zandvoort wordt gezien als een 

gewaardeerde partner die daar goed mee om gaat.
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7. Welke ontwikkelingen bieden kansen of 
vormen bedreigingen in de eerstkomende 
vijf jaren, voor de middellange (10 jaar) 
en lange termijn (20 jaar) in relatie tot de 
bestuurskracht van Zandvoort en de vorm 
van de ambtelijke organisatie?

In termen van publieke waarde gaven we onder vraag 1 al 

aan dat Zandvoort zowel te maken heeft met uitdagingen die 

voortvloeien uit haar specifieke karakter en de wensen van 

de inwoners, als een ontwikkelopgave om een aantrekkelijke 

kustplaats te zijn. Daarnaast spelen ontwikkelingen die min  

of meer voor alle gemeenten gelden. 

Als we kijken naar de voortgang op de opgaven, zien we: 

 • In ambitie- en planvorming heeft Zandvoort belangrijke 

slagen gemaakt. Wanneer de omgevingsvisie wordt 

vastgesteld is helder waar Zandvoort strategisch gesproken 

heen wil. Dat biedt een kans voor de komende vijf tot tien 

jaar om van daaruit te werken. 

 • Met betrekking tot de resultaten in dienstverlening boekt 

Zandvoort gemiddelde resultaten in de waardering. De 

beelden die daarbij worden neergezet, geven de behoefte aan 

dat dienstverlening meer gevoel van nabijheid moet bieden. 

De uitdaging blijft om die nabijheid in de dienstverlening te 

bieden en tegemoet te komen aan de eisen die professionele 

dienstverlening stelt. De komende 10 tot 20 jaar zullen 

de eisen (denk aan een mix van digitale en fysieke 

dienstverlening, informatieveiligheid) aan gemeenten alleen 

maar toenemen. De gemeente Haarlem ontwikkelt plannen 

om te investeren in de bedrijfsvoering van de organisatie 

om deze hierop te prepareren. Dit betekent waarschijnlijk 

ook iets voor (de kosten voor) Zandvoort.  

 • Met betrekking tot de grote (inter)nationale opgaven 

zoals omtrent het klimaat is Zandvoort bescheiden in haar 

ambities en resultaten. Dat neemt niet weg dat de klimaat- 

en energievraagstukken de komende 20 jaar en daarna 

(steeds meer) aandacht en inzet zullen vragen. 

 • De financiële positie van de gemeente Zandvoort is 

verbeterd ten opzichte van 2016. De gemeente is, mede 

door de incidentele opbrengsten als gevolg van de Eneco-

aandelen, goed in staat om op korte termijn eventuele 

financiële tegenvallers op te vangen. Voor de middellange 

en lange termijn is het financiële beeld onzekerder. De 

schuldquote loopt op, maar blijft in de huidige ambities 

wel onder de 100 procent van de baten. Tegelijkertijd 

lijkt er sprake van een onbenutte belastingcapaciteit. Wel 

constateren we dat de gemeente een hoog ambitie- en 

opgavenniveau heeft. Het wordt een uitdaging om voor 

al deze ambities financiële dekking te vinden. Dit geldt 

overigens ook voor veel andere gemeenten.

 • Waar het ontwikkelingen betreft is er een discrepantie 

tussen de verwachtingen en eisen en de kracht die aan 

de dag wordt gelegd om die ontwikkelingen te realiseren. 

Gezichtsbepalende projecten lopen al lang en lijden onder 

wisselende en vertragende politiek-bestuurlijke wensen en 

een organisatie die moeite heeft om daarop in te (kunnen) 

spelen. Een concrete opgave is om die projecten verder te 

brengen. 

 • Ontwikkeling geschiedt in Zandvoort vaak samen met of 

op initiatief van marktpartijen. De aantrekkingskracht 

van Zandvoort is door haar ligging ten opzichte van de 

groeiende Randstad groot en is nog eens versterkt door 

de iconische uitstraling van de Formule 1. Dit leidt vanaf 

nu tot in de komende 20 jaar tot een nieuw speelveld en 

gevraagde professionaliteit van organisatie en bestuur. 

Met de ambtelijke fusie is een nieuw speelveld ontstaan: dat 

waarop de gemeenten Zandvoort en Haarlem samen sturing  

en richting geven aan de dienstverlening van de organisatie 

Haarlem-Zandvoort. Deze samenwerking gaat steeds 

gestructureerder en beter, maar blijft een kwestie van 

politiek-bestuurlijke wil om er iets van te maken. Wanneer 

deze wil tot samenwerken ontbreekt of de samenwerking 

politiek onderwerp van discussie is (dat laatste is sinds 

2018 in Zandvoort een aantal malen aan de orde geweest), 

staat de verbeterde organisatorische kracht op de tocht. Met 

name de plannen van Haarlem om de bedrijfsvoering te 

verbeteren, en de kosten die daarmee samenhangen, vormen 

een potentieel nieuw geschilpunt. Juist de kosten van ICT-

investeringen vormden tussen Aalsmeer en Amstelveen zo’n 

groot punt van discussie dat het bijna de aanleiding vormde 

om de samenwerking volledig te beëindigen. Haarlem en 

Zandvoort werken naar aanleiding van het rapport van de 

geschillencommissie aan een gezamenlijke investeringsagenda, 

waarbinnen dit onderwerp van gesprek is.  
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Vorm van de organisatie

a. Zeker nu de opgaven groter worden, de eisen (zowel vanuit 

de eigen samenleving als door landelijke ontwikkelingen) 

hoger liggen en er steeds meer wordt gedecentraliseerd, 

leidt een volledig eigen organisatie van Zandvoort er 

waarschijnlijk toe dat Zandvoort vervolgens op zoek 

zal moeten gaan naar (andere) manieren om haar 

organisatiekracht te borgen. Een eigen organisatie loopt 

tegen de grenzen aan van kwetsbaarheid en een vraag naar 

kwaliteiten die zeker in de huidige arbeidsmarkt schaars zijn 

en (te) duur ten opzichte van het salarisgebouw van een 

gemeente met 17.000 inwoners. Ook taken en inzet voor 

bijvoorbeeld de regio die nu door de strategische capaciteit 

van de organisatie Haarlem-Zandvoort kon worden 

opgepakt, kan Zandvoort niet allemaal zelf uitvoeren. 

Daaruit zal een behoefte ontstaan met andere (bestuurlijke) 

partners samen te gaan werken. De vraag is of die partners 

de bereidheid, gelegenheid en capaciteit hebben om aan de 

vraag te voldoen. 

b. In een hybride vorm kan het model van (nu gedeeltelijke) 

ambtelijke fusie organisatorisch nu nog functioneren, 

maar zien we grote risico’s op de langere termijn 

waaronder het verder uit elkaar drijven van de twee 

organisaties en een sterke afname van de synergievoordelen 

(minder organisatorische kwetsbaarheid, meer kwaliteit, 

schaalvoordelen) van de ambtelijke fusie. Het is 

afhankelijk van de bestuurlijke context en organisatorische 

mogelijkheden (management) in hoeverre een dergelijk 

model stabiel kan functioneren. In Haarlem heeft deze 

vorm echter geen draagvlak. 

c. De volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu het 

geval is met Haarlem) kan organisatorisch nog jaren 

mee; de organisatie kan verder bouwen op de huidige 

samenwerking en binnen het huidige model de benodigde 

kwaliteitsslagen maken. Het is afhankelijk van de 

bestuurlijke context in hoeverre het model stabiel kan 

functioneren. De sleutel tot succesvol samenwerken en 

doorontwikkeling van de organisatie ligt bij uitgesproken 

wederzijds draagvlak vanuit de beide besturen (zie boven). 

Dat draagvlak kan bijvoorbeeld worden gevoed door de 

overtuiging dat voortzetting op alle huidige onderdelen 

wenselijk, verstandig en profijtelijk voor beide partijen is, 

en kan bijvoorbeeld ook toenemen met het boeken van 

aansprekende en zichtbare resultaten.

8. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen 
ten aanzien van de bestuurskracht van 
Zandvoort, mede in relatie tot de vorm van 
de ambtelijke organisatie?

De conclusies en aanbevelingen rond de bestuurskracht 

hebben een terugkijkend element (wat is de bestuurskracht 

van Zandvoort ten opzichte van 2016) en een aspect dat 

vooruitkijkt (hoe kan deze bestuurskracht worden versterkt). 

Met name het tweede aspect -zoals ook in de vraag besloten 

ligt- hangt sterk samen met de vorm van de ambtelijke 

organisatie. 

In het hoofdstuk hierna schetsen we de uitkomsten van 

het tweede onderdeel van dit onderzoek, naar de kosten in 

relatie tot de vorm van de organisatie. Daarin worden de 

(consequenties van) organisatievormen verder, met name 

financieel uitgewerkt. Dit tweede deel levert belangrijke input 

voor het antwoord op het vooruitkijkende aspect van deze 

vraag. 

Daarom wijden wij aan deze centrale vraag het volledige 

hoofdstuk 3. 



HOOFDSTUK 2

Kosten in relatie tot 
de vorm van de  
organisatie 
In de vergadering van de gemeenteraad van Zandvoort van  

16 februari 2021 is de motie ‘Consequenties toekomst ambtelijke 

fusie Zandvoort-Haarlem’ aangenomen waarin de raad het college 

de volgende opdracht geeft om de onderstaande vragen te 

onderzoeken. Dit hoofdstuk geeft de antwoorden op deze vragen, 

gebaseerd op het onderzoek. In deel 2 van dit rapport worden de 

onderbouwing en achtergronden hiervan gegeven. 
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1. Wat zijn de totale kosten van de 
voor Zandvoort verrichte ambtelijke 
werkzaamheden conform het 
Dienstverleningshandvest, door  
middel van een benchmark?

Aan de hand van de benchmark van Berenschot is een 

vergelijking gemaakt van de apparaatskosten voor het gehele 

gemeentelijke takenpakket (primair proces en overhead) van 

de gemeente Zandvoort. In de vergelijking worden de volgende 

kostencomponenten meegenomen: loonkosten, inhuurkosten, 

materiele kosten, uitbestedingskosten en vergeleken met een 

groep van gemeenten van dezelfde omvang. In de vergelijking 

wordt ook zo goed mogelijk rekening gehouden met de werklast 

van de gemeente.

De bijdrage van de gemeente Zandvoort aan de gemeente 

Haarlem, conform het Dienstverleningshandvest, bedraagt in 

de begroting 2021 € 10.314.883. Daarnaast heeft de gemeente 

Zandvoort een deel van de taken belegd bij derde partijen. Voor 

een deel gaat het hier om wettelijk verplichte uitbesteding (bijv. 

de veiligheidsregio, GGD en Omgevingsdienst) en voor een deel 

gaat het om vrijwillige uitbesteding (bijv. Spaarnelanden). De 

totale apparaatskosten van de gemeente Zandvoort, zoals deze 

in de vergelijking zijn meegenomen, bedragen € 25.733.440. 

Vergelijkbare gemeenten

Voor de meeste onderwerpen in de benchmark geldt dat de 

kosten die de gemeente Zandvoort maakt in verhouding liggen 

met de werklast. Bij een aantal thema’s zien we hogere kosten, 

bijvoorbeeld bij afval, Wabo en Wmo, en tegelijkertijd een 

evenredig hogere werklast. De gemeente heeft op deze thema’s 

meer werk te doen dan gemeenten van vergelijkbare omvang. 

Dit zien we terug in de kosten, maar vanuit het perspectief van 

de benchmark zijn dit geen aandachtspunten. 

We zien ook een aantal onderwerpen waar de kosten lager 

liggen dan we op basis van de werklast zouden verwachten. 

Voorbeelden zijn economische zaken en werk & inkomen 

en schuldhulp. Voor economische zaken zien we kosten 

die vergelijkbaar zijn met de kosten die gemeenten in de 

referentiegroep maken, terwijl we voor de gemeente Zandvoort 

zouden verwachten dat de kosten en inzet hoger zouden liggen. 

Voor werk & inkomen en schuldhulp zien we hogere kosten ten 

opzichte van de referentiegemeenten. Op basis van de werklast 

zouden we echter nog hogere kosten verwachten. 

Voor bedrijfsvoering valt met name informatisering en 

automatisering op. Ten opzichte van de referentiegemeenten 

liggen de kosten daarvan een stuk lager, zowel voor de personele 

component als voor de materiële kosten.

2. Wat zijn de (financiële) consequenties van 
voortzetting van de gemeenschappelijke 
regeling/ het Dienstverleningshandvest 
en dus van het opnieuw beleggen van 
de ambtelijke werkzaamheden bij de 
gemeente Haarlem?

In de Gemeenschappelijke regeling is geen einddatum bepaald, 

maar wordt aangegeven (art. 16) ‘De regeling wordt getroffen 

voor onbepaalde tijd.’ Dat betekent dat het niet nodig is 

om de ambtelijke werkzaamheden opnieuw te beleggen; de 

samenwerking kan zonder dat daar een besluit voor nodig is 

doorgaan. 

Het voortzetten van de gemeenschappelijke regeling/Dienst-

verleningshandvest zorgt an sich niet voor aanvullende 

incidentele (frictie)kosten of structurele kosten. Wel is het zaak 

om, in lijn met de aanbevelingen van de geschillencommissie, 

goede afspraken te maken over uitbreiding van toekomstige 

structurele organisatiekosten. Te denken valt aan investeringen 

in de bedrijfsvoering, die ook de dienstverlening aan Zandvoort 

raken. Zie hiervoor het antwoord op vraag 7 in het voorgaande 

hoofdstuk. 
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3. Wat zijn de (financiële) consequenties van 
het beëindigen van de gemeenschappelijke 
regeling/ het Dienstverleningshandvest?

In geval van beëindiging van de gemeenschappelijke regeling/

Dienstverleningshandvest is er sprake van aanzienlijke 

incidentele kosten vanwege het opbouwen van een eigen 

ambtelijke organisatie voor Zandvoort en de benodigde 

ontvlechting uit de Haarlemse organisatie. De exacte hoogte 

van de incidentele kosten hangt af van diverse nog te maken 

keuzes in combinatie met op dit moment nog onbekende 

factoren. Om desalniettemin de gedachten te bepalen over de 

omvang van de incidentele kosten bij dit scenario komen wij 

hieronder tot een indicatie, inclusief een onderbouwing. Hierbij 

maken we gebruik van per definitie onzekere aannamen en 

uitgangspunten.

Deze indicatie is gebaseerd op onze eerdere ervaringen bij 

ontvlechting van ambtelijke samenwerkingsverbanden en 

ambtelijke fusies. We houden daarnaast rekening met de 

specifieke context van de ambtelijke samenwerking van 

Haarlem en Zandvoort. Deze casus verschilt namelijk 

in onze visie op één cruciaal punt van sommige andere 

ontvlechtingscasussen. In de situatie dat Zandvoort eenzijdig de 

samenwerking met Haarlem zou opzeggen achten wij het heel 

aannemelijk dat Haarlem alle te maken incidentele kosten bij 

Zandvoort in rekening zal willen brengen. Het gaat dan niet 

alleen om out-of-pocket kosten voor externe inhuur, maar ook 

om de uren die de eigen ambtenaren zullen moeten maken 

om de ontvlechting tot een succes te maken. Bij veel andere 

ontvlechtingscasussen werd de tijd van eigen ambtenaren niet 

als onderdeel van de incidentele kosten gezien (en dus ook niet 

in rekening gebracht). 

Totaaloverzicht incidentele kosten

De volgende tabel bevat het totaaloverzicht van de (indicatieve) 

incidentele kosten (excl. BTW) voor de belangrijkste 

kostencomponenten. Een belangrijke onzekere post is het 

aantal fte dat bovenformatief zou worden. Hiervoor hebben we 

-om de gedachten te bepalen- een bandbreedte aangehouden 

van 5 fte versus 10 fte bovenformatief. Verder merken we op 

dat de ICT gerelateerde categorie op PM staan. Van de omvang 

van deze categorie kosten is namelijk op dit moment in het 

geheel geen indicatie te geven; in hoofdstuk 8 wordt dit nader 

toegelicht. 

De bedragen in de onderstaande tabel zullen bij een eventuele 

keuze voor dit scenario dus nog verhoogd moeten worden met 

de ICT kosten. 

Categorie Bedrag  
(5 fte bovenformatief)

Bedrag  
(10 fte bovenformatief)

Projectorganisatie € 4.375.000 € 4.375.000

Personeel & 
organisatie

€ 450.938 € 450.938

ICT (applicaties/ 
processen/ 
automatisering)

PM PM

Communicatie € 100.000 € 100.000

Overige 
projectkosten

€ 345.000 € 345.000

Impact going 
concern (gedurende 
ontvlechting en 
opstart)

€ 437.500 € 437.500

Onvoorzien (25% van 
de projectbegroting)

€ 1.427.109 € 1.427.109

Totaal (excl. PM 
posten)

€ 7.135.547 € 7.135.547

Personele 
frictiekosten: 
5 fte vs. 10 fte 
bovenformatief

€ 1.605.000 € 3.210.000

Totaal (excl. PM 
posten ICT)

€ 8.740.547 € 10.345.547

Voor een uitgebreide toelichting en onderbouwing van de 

verschillende onderdelen in de tabel wordt verwezen naar 

Hoofdstuk 8. Scenario’s. Hier wordt ook toegelicht welke 

aannames en uitgangspunten gehanteerd zijn bij de berekening.  
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4. Wat zijn de (operationele en financiële) 
consequenties indien de te verrichten 
ambtelijke werkzaamheden bij een nieuw 
te vormen eigen ambtelijke organisatie van 
Zandvoort zouden worden belegd? 

In de eerste plaats moet de huidige gezamenlijke organisatie 

met Haarlem worden ontvlochten en bouwt Zandvoort 

tegelijkertijd een nieuwe eigen organisatie op. Ten tweede 

moeten de gevolgen op de langere termijn worden bezien 

wanneer de Zandvoortse ambtelijke organisatie zelfstandig 

functioneert.  

Operationele consequenties

Het ontvlechten van de oorspronkelijke organisatie Haarlem-

Zandvoort en het opzetten van de nieuwe eigen organisatie 

kost veel capaciteit, waardoor bestuurlijke ambities van 

beide gemeenten (tijdelijk) op een lager pitje moeten. 

Waar de dienstverlening op peil moet blijven en inwoners 

en ondernemers niets zouden moeten merken van de 

ontvlechting en wettelijk verplichte opgaven (zoals de 

Omgevingswet) ook aandacht vereisen, is het onrealistisch dat 

de bestuurlijke ambities op eenzelfde tempo als nu verwezenlijkt 

kunnen worden. Er zullen nu eenmaal veel medewerkers op 

cruciale functies (zoals het management) betrokken zijn 

bij het project van ontvlechting en/of het opzetten van de 

nieuwe organisatie. Daarnaast zullen medewerkers na de 

ontvlechting waarschijnlijk moeten wennen aan een nieuwe 

teamsamenstelling, waardoor ook niet meteen op het huidige 

niveau kan worden gewerkt aan de bestuurlijke ambities. In de 

transitieperiode naar een nieuwe organisatie zullen effectiviteit 

en efficiëntie dus afnemen door de interne gerichtheid op het 

ontwikkelen en inrichten van nieuwe processen. Verder brengt 

de ontvlechting van de huidige fusieorganisatie en overgang 

naar de nieuwe organisatie in eerste instantie onzekerheid 

onder medewerkers teweeg. Het principe ‘medewerker volgt 

werk’ betekent dat een deel van de formatie over zal (moeten) 

gaan naar Zandvoort. Echter, op het niveau van individuele 

medewerkers is het niet één op één een uitgemaakte zaak 

wie dan ‘over’ zou (moeten) gaan. Het is ook geen gegeven 

dat medewerkers die in 2018 zijn overgegaan naar Haarlem 

automatisch weer terug moeten naar Zandvoort.

De nieuwe kleinere organisatie met relatief veel ‘éénpitters’ zal 

kwetsbaar zijn voor verlies aan capaciteit en/of kwaliteit door 

verloop, verzuim of gebrek aan specifieke kennis en kunde. 

De bedrijfsvoering wordt waarschijnlijk ook kwetsbaarder; 

denk aan de ICT-systemen die waarschijnlijk niet van dezelfde 

kwaliteit kunnen blijven.

Doordat het salarisgebouw is gebaseerd op het 

inwoneraantal, kan Zandvoort lagere salarisschalen 

bieden dan de grotere gemeenten in de regio. Ook zijn er 

minder doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Om 

goede medewerkers aan te trekken zal de gemeente het 

in deze concurrerende arbeidsmarkt moeten hebben van 

‘zachte’ factoren als een positieve hands-on cultuur en veel 

generalistische functies met veel eigen verantwoordelijkheid. 

Medewerkers vervullen meer generieke functies in een kleinere 

organisatie. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, kan dat 

een kans bieden.

Financiële consequenties

De nieuwe organisatie kan door haar geringere omvang minder 

schaalvoordelen (bijvoorbeeld in de inkoop) realiseren. Daar 

staat tegenover dat efficiëntieverlies door interne coördinatie 

wegvalt.  

Om de ambtenaren van een eigen ambtelijk apparaat te 

kunnen huisvesten zullen substantiële investeringen in het 

gemeentehuis van Zandvoort gedaan moeten worden. Deze 

investeringen kunnen worden geactiveerd en hierdoor meerjarig 

in de begroting worden verwerkt. Dit zorgt voor een stijging 

van de structurele kosten. Hier staat een daling tegenover met 

betrekking tot de bijdrage aan de gemeente Haarlem. 

In dit scenario is sprake van een kleine, compacte, ambtelijke 

organisatie. Dit zorgt mogelijk voor extra kosten voor externe 

inhuur bij het wegvallen van ‘éénpitters’ in de organisatie. Er 

kan niet langer worden teruggevallen op de grote ambtelijke 

organisatie van Haarlem. Daarnaast moeten er mogelijk 

aanvullende kosten gemaakt worden voor de inhuur van 

specialistische dienstverlening (bijv. fiscale, juridische of I&A-

expertise), die nu door Haarlem wordt geleverd.

Gemiddeld gezien zetten gemeenten van de omvang van 

Zandvoort ongeveer 108 fte in voor het uitvoeren van alle 

gemeentelijk taken (primair proces en overhead). Uit de analyse 

is gebleken dat de gemeente Zandvoort op de meeste clusters 

een groter takenpakket en werklast heeft dan gemeenten van 

gelijke omvang. Wanneer hiervoor wordt gecorrigeerd komt de 

totale benodigde formatie uit op ongeveer 125 fte. Gebaseerd 

op een gemiddelde loonsom van € 70.000 per fte komen we uit 

op een totale loonsom van € 8,5 miljoen. Daarbovenop komen 

de niet exact kwantificeerbare effecten van meer inhuur door 

hogere kwetsbaarheid en middellange termijn effecten van de 

opbouw van de nieuwe organisatie, zoals ziekteverzuim.  
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5. Vanaf welk moment met het opbouwen 
van een eigen ambtelijke organisatie 
moet worden begonnen om spoedig na 
een eventueel besluit tot het beëindigen 
van de gemeenschappelijke regeling/ 
het Dienstverleningshandvest over een 
eigen, volledig operationele, gehuisveste 
en toegeruste ambtelijke organisatie in 
Zandvoort te kunnen beschikken.

Zoals in de Gemeenschappelijke regeling is bepaald, kan de 

regeling niet eerder dan vijf jaar na het treffen van de regeling 

worden opgeheven, behoudens bijzondere omstandigheden 

die beide gemeenten dan moeten erkennen. Dat betekent dat 

de regeling niet eerder dan 4 juli 2022 kan worden opgezegd. 

Er is geen termijn bepaald tussen opzeggen en het daadwerkelijk 

beëindigen. 

Meer hierover in de bijlage ‘Juridische aspecten’. 

Het tijdpad van een ontvlechting hangt af van twee cruciale 

elementen: het moment waarop een van beide gemeenten zou 

besluiten uit te treden en de bereidheid van beide gemeenten 

om in het traject intensief samen te werken. 

Met een tijdspad waarbij Zandvoort onmiddellijk na de 

gemeenteraadsverkiezingen aangeeft dat het voornemens is om 

deze stap te nemen, zou 2022 en een deel van 2023 moeten 

worden benut om de huidige fusie te ontvlechten, een nieuwe 

organisatie in Zandvoort op te bouwen en tegelijkertijd de 

dienstverlening door te laten gaan. Voorwaarde daarbij is 

dat de beide gemeenten snel met elkaar tot afspraken komen 

over aanpak, planning en spelregels bij een gezamenlijke 

ontvlechting en zich aan deze afspraken houden gedurende het 

strakke tijdspad dat nodig is om de ontvlechting in de eerste 

helft van 2023 gerealiseerd te hebben.

Vanaf het moment dat het bestuurlijke besluit tot opheffing c.q. 

uittreding is genomen, vangt het brede opheffingsproces aan. In 

onze ervaring (IJsselstein-Montfoort) vraagt het soepel en snel 

realiseren van een nieuwe werkelijkheid voor beide gemeenten 

om het onderscheiden van drie trajecten of lijnen:

 • De ‘Lijn Transformatie’ is belast met de vormgeving 

en uitvoering van het ontvlechtingsproces en met de 

aansluiting daarvan bij de inrichting van de nieuwe 

ambtelijke organisatie van Zandvoort. 

 - In Zandvoort betekent deze lijn dat een nieuwe 

organisatie wordt ontworpen en van daaruit wordt 

vastgesteld welke taken de gemeente zelf gaat doen 

en welke taken eventueel bij andere gemeenten of 

organisaties worden belegd. Dit laatste is uiteraard 

afhankelijk van de wil en mogelijkheden daartoe bij 

deze andere gemeenten of organisaties; ook moeten 

hierover concrete afspraken worden voorbereid en 

vastgelegd. Vervolgens moet in Zandvoort de nieuwe 

organisatie worden opgezet, inclusief huisvesting in het 

gemeentehuis van Zandvoort en dergelijke.

 - In Haarlem betekent deze lijn dat taken aan Zandvoort 

worden overgedragen. De organisatorische en personele 

consequenties en andere zaken (zoals met name ICT) 

moeten daarbij in beeld worden gebracht. Vervolgens 

krijgt de ontvlechting gestalte.

 • De ‘Lijn Operatie’ zorgt ervoor dat de dienstverlening 

naar gemeenschap en bestuur van zowel Zandvoort 

als Haarlem op peil blijft, totdat de nieuwe situatie is 

gerealiseerd. Belangrijk is dat de dienstverlening aan 

inwoners en ondernemers geen hinder ondervindt van het 

ontvlechtingsproces.

 • De ‘Lijn Onderhandeling’ richt zich tot slot op de 

juridische en financiële kaders waarbinnen de ontvlechting 

dient te worden gerealiseerd. IJkpunt van deze lijn is het 

bovengenoemde opheffingsplan.

De drie lijnen worden apart bemenst en voor de drie lijnen 

worden aparte overleggen ingericht met als doel duidelijkheid 

en continuïteit.

Meer hierover in de bijlage ‘Ontvlechtingsproces’. 



HOOFDSTUK 3 

Conclusies en  
aanbevelingen

Nu we in de beide voorgaande hoofdstukken de vragen rond 

bestuurskracht (inclusief organisatievormen) en de kosten  

in relatie tot de vorm van de organisatie hebben beantwoord,  

komen we toe aan de centrale vraag van dit onderzoek. 
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Wat zijn de conclusies en aanbevelingen ten aanzien 

van de bestuurskracht van Zandvoort, mede in relatie 

tot de vorm van de ambtelijke organisatie?

De conclusies en aanbevelingen rond de bestuurskracht 

hebben een terugkijkend element (wat is de bestuurskracht 

van Zandvoort ten opzichte van 2016) en een aspect dat 

vooruitkijkt (hoe kan deze bestuurskracht worden versterkt). 

Deze laatste vraag staat in het teken van drie mogelijke 

organisatievormen. 

3.1 Conclusie: bestuurskracht 
verbeterd, en opgaven liegen er 
nog steeds niet om

In onze optiek is bestuurskracht een evenwicht tussen publieke 

waarde, organisatie en draagvlak. Deze balans waarderen we 

niet op een schaal, maar hebben we inhoudelijk weergegeven 

langs de lijnen van de onderzoeksvragen in hoofdstuk 1. 

Wanneer we de bestuurskracht in één woord zouden moeten 

samenvatten, zou dat zijn: verbeterd. We zien dat Zandvoort ten 

aanzien van de ambtelijke organisatie, de financiële positie en 

de positie in de regio aan kracht heeft gewonnen. Tegelijkertijd 

zien we dat de politiek-bestuurlijke dynamiek een belangrijke 

kwetsbare factor is (gebleven) ten aanzien van de Zandvoortse 

bestuurskracht en zien we dat de voortgang en slagkracht op de 

grote ontwikkelopgaven nog (te) traag is. 

Dienstverlening en grote opgaven vragen nog steeds 

veel van de gemeente Zandvoort

Zandvoort heeft, net als in 2016, hoge ambities en specifieke 

opgaven. Het huidige college is in staat geweest om stappen 

te zetten in die opgaven en met name de ontwikkelprojecten 

tonen voortgang, maar dit zijn recente ontwikkelingen en 

gaan nog traag. Daarnaast vraagt de druk op de dagelijkse 

dienstverlening dermate veel aandacht dat er onterecht 

minder aandacht is voor de noodzaak voor voortgang van grote 

ruimtelijke projecten in Zandvoort. Dit is met name nodig als 

Zandvoort zich wil ontwikkelen om een (nog) aantrekkelijker 

plaats te worden. De omgevingsvisie biedt een mooie basis om 

hierop te acteren. 

Politiek-bestuurlijk is Zandvoort nu stabiel, maar nog 

altijd kwetsbaar

Politiek-bestuurlijk is Zandvoort nog altijd kwetsbaar. Dat heeft 

direct effect op de bestuurskracht van de gemeente. Het huidige 

college kent een goede samenwerking, maar de dynamiek in 

de raad van Zandvoort baart zorgen. De sterke tegenstelling 

tussen coalitie en oppositie zorgt voor verharding in de relatie 

en blokkeert ook voortgang op inhoudelijke dossiers. Met de 

aanstaande gemeenteraadsverkiezingen in zicht zijn zorgen om 

een verdere versplintering, polarisatie en daarmee afname van 

de effectiviteit van de raad gegrond. 

De organisatie is er ten opzichte van 2016 op vooruit 

gegaan

De factor organisatie is sterk verbeterd ten opzichte van het 

vorige meetmoment in 2016. Verschillende zwakke punten van 

de ambtelijke organisatie, zoals kwaliteit en kwetsbaarheid, 

zijn nu de kracht van de organisatie. De ambtelijke organisatie 

vormt daarmee een robuuste basis onder de bestuurskracht van 

Zandvoort. De potentie van de grote organisatie van Haarlem-

Zandvoort ten behoeve van Zandvoort wordt echter (nog) niet 

ten volle benut. De ambtelijke organisatie staat wel voor een 

ontwikkelopgave om slagkrachtiger en wendbaarder te worden, 

zowel richting het college van Zandvoort als voor het college 

van Haarlem. De ambtelijke samenwerking en aansturing 

is met de inzet van de twee gemeentesecretarissen in de 

afgelopen jaren verbeterd. Ook bestuurlijk wordt nauwer samen 

opgetrokken en zijn er positieve stappen gezet naar aanleiding 

van de geschillencommissie en de tussenevaluatie van de 

ambtelijke fusie. De gemeenten staan nu voor gezamenlijke 

professionaliseringsvraagstukken met betrekking tot de 

organisatie. De (ervaring van) nabijheid van ambtenaren op 

Zandvoortse dossiers heeft blijvende aandacht nodig. Bovenal 

moet er echter nog een duidelijke koers voor de samenwerking 

tussen de beide gemeenten worden afgesproken. Het is voor 

Zandvoort van belang -net als Haarlem- aan te geven wat zij 

verwacht van een ontwikkeling van de organisatie. Bovendien 

moeten onderlinge fricties met betrekking tot deze ontwikkeling 

en vooral rond de kosten (met name rond bedrijfsvoering) 

ervan worden voorkomen door een vroegtijdig gesprek hierover.  
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Financiële positie is verbeterd, maar opgaven en 

ambities kosten geld

De financiële positie van Zandvoort is verbeterd, met name 

door de incidentele opbrengsten uit de verkoop van de Eneco-

aandelen. Dit zorgt er, zeker op de korte termijn, voor dat de 

gemeente Zandvoort goed in staat is om eventuele financiële 

tegenvallers op te vangen. Voor de middellange en lange termijn 

blijft het onzeker of er voldoende financiële ruimte is om alle 

ambities en opgaven te kunnen realiseren.    

Zandvoort is een geziene partner in  

de regio geworden

De positie van Zandvoort in de regio is verbeterd. Zandvoort 

wordt anno 2021 gezien als serieuze partner in de regio daar 

waar ze in 2016 ‘vanuit een geïsoleerde context met een geringe 

invloed’ in de regio acteerde. Deze verbeterde positie heeft de 

bestuurskracht van Zandvoort versterkt. De positie en kwaliteit 

van de bestuurlijke inbreng van Zandvoort wordt in de regio 

breed gewaardeerd, al heeft Zandvoort een heel eigen karakter 

ten opzichte van haar buurgemeenten. Zandvoort profiteert 

hierbij van de ambtelijke samenwerking, zowel door de 

strategische advisering als het samen optrekken met Haarlem in 

de regio op bepaalde dossiers. 

Er wordt geleerd van eerdere onderzoeken 

De aanbevelingen van het bestuurskrachtonderzoek 2016 

worden opgevolgd. Ook de aanbevelingen uit de tussenevaluatie 

en die van de adviescommissie samenwerking Zandvoort-

Haarlem zijn ter hand genomen. Daarmee wordt lerend 

vermogen getoond. 

3.2 Aanbevelingen: verbeteringen 
binnen de huidige 
samenwerkingsvorm

Voortbordurend op deze conclusies doen wij de volgende 

aanbevelingen ter versterking van de bestuurskracht, mede in 

relatie tot de vorm van de organisatie. 

1. Het uitgangspunt van de aanbevelingen is de publieke 

waarde die wordt voortgebracht voor Zandvoort. We 

zagen dat die ligt in dienstverlening voortkomend uit 

het karakter van Zandvoort en de wensen van inwoners 

en ondernemers enerzijds, en de grote ontwikkelopgave 

anderzijds. Onze belangrijkste aanbeveling is dat de 

slagkracht op de ontwikkelopgaven moet verbeteren. Daarvoor 

zijn organisatorische kwaliteit en bestuurlijk strategisch 

vermogen vereist. Het kunnen verbeteren van de slagkracht 

op ontwikkelopgaven vraagt zowel iets van het bestuur als 

van de organisatie: 

a. Focus op het strategische bestuurlijk gesprek. Er liggen de 

komende jaren veel kansen voor Zandvoort om stappen 

te zetten op de ontwikkelopgaven van de gemeente 

die lang zijn blijven liggen. Voor raad en college ligt er 

een uitdaging om in een ‘nieuw speelveld’ met grote 

partners daarin strategisch en slagkrachtig te opereren, 

zonder te blijven hangen in details en de waan van de 

dag. Met de Omgevingsvisie heeft het bestuur hier een 

eerste goede stap in gezet.  

 

Het agenderen (bijvoorbeeld in informele 

raadsavonden) van strategische vraagstukken voordat 

een vraagstuk de formele besluitvorming in gaat kan 

hierbij behulpzaam zijn. 

b. Versterk de relatie tussen bestuur en organisatie. 

Bestuurders hebben behoefte aan meer ondersteuning 

vanuit de organisatie bij zowel strategische opgaven, de 

politieke dynamiek in de gemeente als de verbinding 

met de organisatie. De staven worden gewaardeerd, 

maar zijn nog niet afdoende. Omgekeerd wordt 

vanuit de organisatie hard gewerkt aan de opgaven 

in Zandvoort, maar dit moet soms ook zichtbaarder 

worden gemaakt in resultaten maar ook met de 

persoonlijke zichtbaarheid (secretaris, gebiedsmanager, 

medewerkers). De nabijheid van de organisatie voor het 

bestuur van Zandvoort is een aanhoudend zorgpunt 

en verdient nog steeds aandacht. Door de inzet vanuit 

de ambtenaren van de ‘zeester’ is dit al verbeterd maar 

het instellen van een aantal bestuurlijke adviseurs voor 

Zandvoort zou overwogen moeten worden. Dat leidt tot 

het scenario 1B in hoofdstuk 8. Niet om een nieuwe, 

hybride organisatie in Zandvoort op te zetten, maar wel 

om een bestuursondersteuning te creëren met iets meer 

body dan de huidige informele ‘zeester’. Dat kan binnen 

de kaders van de huidige gemeenschappelijke regeling 

nader worden vormgegeven. 



Bestuurskracht en organisatorische toekomst van Zandvoort | Rapport

26

2. Belangrijke elementen van bestuurskracht zijn politiek, 

bestuur en hun onderlinge samenspel. Ten opzichte van 

2016 is er nog steeds sprake van dat politiek en bestuur in 

hun samenspel veel méér kunnen en moeten bijdragen aan 

die kracht. Investeer in het verbeteren van de bestuurscultuur. 

We staan aan de vooravond van verkiezingen en een nieuwe 

raadsperiode. Benut dat momentum om te komen tot 

een productieve relatie tussen en binnen college en raad. 

In onze gesprekken met fracties en college hoorden we 

unaniem de wens voor een betere cultuur. Maak een goede 

nieuwe start met de raad en het college door het houden 

van een (deels informele) startdag. Een goed vervolg zou 

daarbij onzes inziens zijn om een ‘trialoog’ tussen college, 

raad en organisatie te organiseren waarin zij gezamenlijk 

(de praktische kanten van) hun onderlinge relatie 

bespreken. Een trialoog kan leiden tot meer onderling 

begrip en bij voorkeur een handzame set spelregels die na 

de trialoog kunnen worden uitgewerkt en bekrachtigd. 

Iedereen heeft tenslotte het beste met Zandvoort voor en 

wil met plezier daaraan werken!

3. Zet in op het vergroten van de slagkracht en wendbaarheid 

van de organisatie. Ofschoon de factor organisatie sterk 

is verbeterd ten opzichte van 2016, zien we nog veel 

onbenutte kracht. We adviseren om de huidige samenwerking 

te benutten om de organisatorische factor nog verder te 

versterken.  

 

Het ontvlechten van de huidige ambtelijke fusie en het 

opzetten van een nieuwe, eigen organisatie leidt tot een 

periode van enkele jaren waarin de focus meer ligt op de 

organisatorische ontwikkeling dan op de meerwaarde voor 

inwoners en ondernemers. Bovendien zijn er grote kosten 

mee gemoeid die niet buiten het gemeentehuis kunnen 

worden besteed. Op termijn resulteert dan weer dezelfde 

problematiek als in 2016 werd geschetst, versterkt door de 

opgaven en ambities die sindsdien alleen maar groter zijn 

geworden. In de regio zal een dergelijke beweging tot een 

zwakkere positie van Zandvoort leiden; niet alleen door 

de zwakkere eigen organisatie, maar ook doordat zij als 

onvoorspelbare samenwerkingspartner wordt gezien.  

 

Een ‘hybride’ organisatie is nog kwetsbaarder en leidt -naast 

ook hier een periode van interne gerichtheid- tot een sterke 

afname van de synergievoordelen van de ambtelijke fusie 

waar deze samenwerking nu juist op gericht is. Bovendien 

heeft het geen draagvlak in Haarlem, en is het eerste 

opgehaalde beeld dat andere gemeenten geen taken voor 

Zandvoort kunnen c.q. willen uitvoeren.  

 

Bij beide bovenstaande scenario’s is het bovendien sterk de 

vraag of in deze arbeidsmarkt tegen de arbeidsvoorwaarden 

die Zandvoort kan bieden, voldoende gekwalificeerde 

medewerkers kunnen worden aangetrokken.  

 

De organisatie in Haarlem werkt aan een doorontwikkeling, 

onder meer om beter tegemoet te kunnen komen aan de 

wensen van zowel het bestuur van Zandvoort als dat van 

Haarlem. Sluit nadrukkelijk met de wensen vanuit Zandvoort 

aan bij deze doorontwikkeling. Net als bovenstaand punt is 

hier een momentum! 

4. Blijf investeren in het partnerschap tussen Haarlem en 

Zandvoort. De ambtelijke fusie heeft op een aantal punten 

al echt haar vruchten afgeworpen, zoals in de kwaliteit 

van stukken en de positionering in de regio. Dit kent twee 

elementen:

a. Om met elkaar op goede voet te blijven samenwerken 

is het noodzakelijk als besturen van Zandvoort en 

Haarlem gezamenlijk die koers vast te stellen en 

ook bepaalde kritieke onderwerpen aan de kaak te 

stellen, zoals bijvoorbeeld de samenwerking op ICT 

en wat hiervan de (financiële) gevolgen zijn voor 

beide gemeenten. Haarlem en Zandvoort werken naar 

aanleiding van het rapport van de geschillencommissie 

aan een gezamenlijke investeringsagenda, waarbinnen 

dit onderwerp van gesprek is.  

b. Daarnaast moet voorkomen worden dat de organisatie 

zelf onderwerp van het politieke debat wordt. Wanneer 

bestuurlijk de samenwerking wordt bekrachtigd, heeft 

de jonge ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en 

Zandvoort het nodig dat hier door beide gemeenten 

steun aan wordt gegeven. 
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Eindconclusie en centrale aanbeveling

De eindconclusie is dat de bestuurskracht is verbeterd 

doordat Zandvoort erop vooruit gegaan is op het 

gebied van organisatie, financiën en positie in de regio. 

Verbeterpunten zijn er met name in de bestuurscultuur en 

aansluiting van het bestuur op de organisatie. De gevoelde 

nabijheid van de organisatie in de dienstverlening aan de 

inwoners, ondernemers en het gemeentebestuur kan aan 

kracht winnen. Ook in de toekomst blijven de eisen aan 

de dienstverlening hoog en bovendien staat Zandvoort 

(nog steeds) voor grote ontwikkelopgaven. Dat vergt een 

organisatie die dat in capaciteit en kwaliteit aankan. Een 

nieuwe eigen organisatie vergt substantiële kosten en leidt 

af van de dienstverlening en opgaven. Ook een hybride 

organisatie zal kwetsbaar zijn en mist bovendien draagvlak 

bij de beoogde samenwerkingspartner Haarlem. 

Reden om aan te bevelen om te werken aan de 

bestuurscultuur en om met Haarlem de samenwerking 

in de organisatie door te ontwikkelen. Het aanstellen van 

enkele bestuursadviseurs ten behoeve van Zandvoort 

kunnen daarbij helpen om bij te dragen aan de verbinding 

tussen bestuur, organisatie en de gemeenschap van 

Zandvoort.



Deel 2

De hoofdstukken in dit deel geven de onderbouwing en 

achtergronden van wat we in deel 1 schetsen.



HOOFDSTUK 4

Opgaven van  
Zandvoort
In dit hoofdstuk geven we een schets van de belangrijkste opgaven en 

vraagstukken die in Zandvoort spelen. 

We geven een feitelijke weergave van de opgaven en ambities, en maken 

onderscheid met de beelden over deze uitdagingen bij verschillende 

stakeholders. Daarmee brengen we een deel van het draagvlak voor het 

aangaan van deze opgaven in kaart. Bij ieder van de opgaven en ambities 

geven we bovendien aan wat deze betekenen voor de gemeentelijke 

organisatie.
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4.1 Grote opgaven voor een dorp: 
inherente contrasten 

Dubbele vergrijzing: trekpleister voor ouderen, 

jongeren trekken weg

Zandvoort is met 17.168 de kleinste gemeente in de regio. 

De bevolking is met 46,9 jaar gemiddeld ouder dan in de 

rest van Nederland (42,3). Dit is ook terug te zien in de 

bevolkingsopbouw: het percentage ouderen in Zandvoort is 

groter dan het landelijk gemiddelde. Dit is niet ongewoon in de 

regio: er wonen relatief veel 65-plussers in verhouding tot 20-64 

jarigen. Volgens de prognose bevolkingsgroei zal de gemeente niet 

groeien, maar zien we ook geen krimp. Zandvoort kent toename 

in de groep oudere bewoners, die in de gemeente komen wonen 

vanuit de aantrekkingskracht van het wonen aan de zee. Door de 

combinatie van het ouder worden van de huidige inwoners en de 

komst van nieuwe ouderen spreken van een dubbele vergrijzing. 

De vergrijzing leidt tot nieuwe bestuurlijke opgaven bijvoorbeeld 

op het gebied van huisvesting, werkgelegenheid en voorzieningen. 

Zorgen om de sociaaleconomische situatie in 

Zandvoort Noord

Het percentage arbeidsparticipatie ligt in Zandvoort lager dan 

in de regio en de rest van het land. Zandvoort toont vanaf 2017 

een stijgende lijn, maar die is minder steil dan in de regio of 

Nederland. 

Uit de profieltaarten van Zandvoort1 blijkt dat de wijk 

Zandvoort Noord de meeste aandacht nodig heeft. Op het 

gebied van inkomen staat Zandvoort Noord er bijvoorbeeld 

relatief niet goed voor. Het aandeel (jongere) werkzoekende, 

bijstandsuitkeringen en contracten voor schuldsanering is 

groter dan in andere wijken en het aantal banen vrij klein. In 

Zandvoort Noord wonen relatief veel éénoudergezinnen en het 

aantal jonge kinderen is iets boven het gemiddelde. Men vindt 

de voorzieningen voor jongeren in Zandvoort Noord beter dan 

in andere wijken, maar het aantal delicten is in Zandvoort 

Noord naar verhouding groot. 

Zandvoort Zuid vraagt op deze onderwerpen minder 

aandacht dan Noord. Op het gebied van werk, inkomen en 

maatschappelijke participatie gaat het gemiddeld. Positief is 

het relatief grote aantal banen in deze wijk. Inwoners van 

Zandvoort Zuid voelen zich vaker dan in andere wijken onveilig 

in de buurt, hoewel het aantal delicten rond het Zandvoorts 

gemiddelde ligt. De wijk Bentveld kleurt groen en vraagt weinig 

specifieke aandacht. 

1 Profieltaarten zijn terug te vinden in het document ‘Gebieds- dorpsopgaven 
Zandvoort 2019-2023’

Een ondernemend dorp met een dynamiek van eb 

en vloed; het strand en circuit als motoren van de 

economie

Zandvoort kent meer bedrijfsoprichtingen (1.047), dan 

gemiddeld in de regio (1.024) en minder dan het landelijk 

gemiddelde (908). Ook zien we dat de bedrijfssector handel en 

horeca relatief groot is vergeleken met andere sectoren en ook 

groter is dan het landelijk gemiddelde. 

Het strand is een belangrijke stuwende kracht voor de 

ontwikkeling van de economie en toerisme. Zandvoort kent in 

de zomer een grote toestroom van toeristen, in het bijzonder 

op dagen met mooi, warm weer. Dit zorgt voor grote pieken 

in de bezoekersaantallen in Zandvoort, die niet heel precies te 

voorspellen zijn. Respondenten geven aan dat het strand een 

opgave op zich is. Als het waait zal er bijvoorbeeld vaker geveegd 

moeten worden in de straten van Zandvoort en als het een 

mooie zomerdag is, is er een groter veiligheidsrisico wat om 

meer politie vraagt om alle bezoekers in goede banen te leiden. 

Tevens geldt dat het toerisme in de winter dus ook een dal kent. 

In figuur 1 is de dynamiek van pieken en dalen in zomer en 

winter goed te zien. 

Naast de circa 8.200 woningen telt het dorp ongeveer 7.260 

toeristische verblijven. Per jaar ontvangt Zandvoort om en nabij 

de vijf miljoen dagtoeristen, waarvan meer dan een miljoen 

verblijfstoeristen. Ongeveer 60% van het aantal arbeidsplaatsen 

in Zandvoort staat in verband met het toerisme. Daarnaast is 

Zandvoort het enige officiële autosport circuit in Nederland, 

waar ook veel bezoekers zowel nationaal als internationaal op 

af komen. 
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Figuur 1.  Aantal bezoekers in Zandvoort per dag  
(Bron: Bezoekersstromen Amsterdam en Zandvoort –
Pilot gebruik mobiele telefoondata in bezoekers en 
verplaatsingsonderzoek) 
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Een gemiddeld veiligheidsprofiel in de regio 
Kijkend naar de veiligheid in Zandvoort blijkt dat het totaal 

aantal misdrijven in de gemeente ongeveer gelijk ligt aan 

Bloemendaal en Heemstede in de regio. Het aantal misdrijven 

ligt in Haarlem en Noordwijk veel hoger, maar hier moeten 

we in acht nemen dat Zandvoort de kleinste gemeente in 

de regio is. De meeste misdrijven zijn verkeersmisdrijven, 

gevolgd door vernielingen & verstoring van de openbare orde, 

gewelds- en seksuele misdrijven en drugsmisdrijven. Het valt 

op dat Zandvoort (veel) meer gewelds- en seksuele misdrijven 

en drugsmisdrijven heeft dan Bloemendaal en Heemstede. 

Wat betreft ondermijnende criminaliteit heeft Zandvoort 

niet het hoogste, maar ook niet het laagste aantal misdrijven. 

Vergeleken met de rest van de regio heeft Zandvoort een relatief 

hoog aantal gevallen wapenhandel geconstateerd. Het aantal 

verwijzingen naar bureau Halt is in Zandvoort verreweg het 

laagst in de regio. 

Omgeven door Natura2000 gebied, maar relatief lage 

scores op duurzaamheid en klimaat

Zandvoort is omgeven door internationaal beschermde 

natuurgebieden zoals Natura2000. De duinen en de zee 

vormen unieke natuurlijke biotopen. Als we naar hernieuwbare 

energie, elektriciteit, energie voor vervoer en warmte kijken, ligt 

Zandvoort ver onder het landelijk gemiddelde. Zandvoort ligt 

ook onder het gemiddelde van de regio, terwijl de regio op zijn 

beurt onder het landelijk gemiddelde ligt. Daarentegen heeft 

Zandvoort relatief veel (semi)publieke e-laadpunten vergeleken 

met de regio en het landelijk gemiddelde. In de gesprekken is 

het onderwerp duurzaamheid of energietransitie beperkt naar 

voren gebracht. 

Bereikbaarheid als opgave

Bereikbaarheid is een belangrijke opgave voor Zandvoort, 

waarbij de nadruk op de auto ligt. Zandvoort heeft slechts 

twee toegangswegen, waardoor veel van het verkeer ook door 

omliggende gemeenten komt. Dit levert knelpunten op als 

het een mooie dag is met veel strandbezoek of als er grote 

evenementen in Zandvoort plaatsvinden. De nadruk op de 

auto blijkt ook uit het aantal parkeerplaatsen: Zandvoort heeft 

vlak na Haarlem het grootst aantal reguliere parkeerplaatsen 

in parkeergarages, tegenover een fors kleiner aantal in 

andere gemeenten in de regio. Naast de twee toegangswegen 

heeft Zandvoort ook een treinverbinding. Het NS-station is 

recentelijk uitgebreid. 

Een grote woningopgave en grote ruimtelijke 

projecten die ontwikkeld moeten worden

De omgevingsadressendichtheid ligt in Zandvoort met een 

gemiddelde van 1.814 adressen per km2 boven het landelijk 

gemiddelde (1.174 adressen per km2). Uit gesprekken blijkt 

dat er een grote woningnood is voor starters, sociale huur, 

middeninkomens en ouderen. Het is voor Zandvoort lastig om 

nieuwe woningen te bouwen, doordat Zandvoort omringd is 

door het Natura2000 gebied. Uit de Provinciale Ruimtelijke 

Verordening volgt dat alle nieuwe woningbouw in principe in 

bestaand gebied moet worden gerealiseerd. Respondenten geven 

aan dat deze beperking in ruimte een grote uitdaging is. 

Toch is de ruimtelijke staat van Zandvoort in ontwikkeling. Op 

dit moment lopen er verschillende projecten voor woningbouw 

en de (her)inrichting van de openbare ruimte. Voorbeelden 

hiervan zijn de Entree Zandvoort, Watertorenplein, De 

Duinwachter en Badhuisplein. 

Een echt vissersdorp: ondernemend, praktisch en ‘ 

ons kent ons’

In gesprekken komen veelal dezelfde kenmerken naar voren 

over de Zandvoortse identiteit. Zandvoort is een hands-on dorp 

met veel MKB. De inwoners zijn praktisch ingesteld en houden 

van concreetheid. Daarnaast is het ook echt een dorp: iedereen 

kent elkaar en weet elkaar snel te vinden. Er is dan ook een 

grote gemeenschapszin in het dorp. Zandvoort is van oudsher 

autonoom; de betrokkenheid zit primair op Zandvoort zelf. 

Figuur 2.  Gemeente Zandvoort  
(Bron: Perspectievennotitie Toekomstperspectieven 
Zandvoort)
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Kenmerken en opgaven van Zandvoort: een unieke 

gemeente

 • Zandvoort is een dorp met 17.000 inwoners en tevens  

een badplaats met 5 miljoen bezoekers per jaar. Dat  

leidt tot (unieke) opgaven t.a.v. veiligheid, economie  

en toerisme. 

 • Ondanks de dorpse setting spelen in het sociaal domein 

grootstedelijke opgaven in Zandvoort-Noord. 

 • Uitdagingen vanuit de kenmerken van Zandvoort zijn  

er ten aanzien van dubbele vergrijzing, betaalbare  

woningbouw, bereikbaarheid en ontwikkeling in  

begrensde ruimte. 

 • Zandvoort is een echt dorp met een grote  

gemeenschapszin. Men weet elkaar snel te vinden.  

De focus is op concrete, zichtbare resultaten. 

4.2 Naast eigen opgaven ook actie 
nodig op (inter)nationale opgaven 
en ontwikkelingen

Geen gemeente in Nederland staat los van de (wettelijke) eisen, 

trends en ontwikkelingen die landelijk tot stand komen, ook 

Zandvoort niet. We zien de volgende relevante landelijke eisen 

en ontwikkelingen voor Zandvoort. 

 • Een belangrijke nieuw kader voor gemeenten is de 

Omgevingswet die per 01-07-2022 van start moet gaan. Het 

vaststellen van een omgevingsvisie, inclusief ruim plaats 

voor participatie, is voor gemeenten verplicht. 

 • Zandvoort heeft een concept daarvan, dat op dit moment 

in behandeling bij de gemeenteraad is. De decentralisaties in 

het sociaal domein blijven een belangrijke taak en kostenpost 

voor gemeenten. In lijn met de Nederlandse gemeenten 

nemen de kosten van het sociaal domein ook in Zandvoort 

(licht) toe, waarbij de coronacrisis naar verwachting (deels 

nieuwe) kwetsbaarheid onder doelgroepen als ouderen, 

eenzamen en sociaaleconomisch zwakkeren teweeg brengt. 

Deze crisis vraagt daarmee nog altijd grote inzet op het 

gebied van gezondheid, economie en voorzieningen, evenals 

zorg voor kwetsbare inwoners op de langere termijn.

 • Op het gebied van dienstverlening is voor gemeenten 

van belang mee te gaan in de digitale transformatie en de 

vereisten aan informatiemanagement door de wet open 

overheid. Deze eisen zijn belegd in de organisatie  

Haarlem-Zandvoort. 

 •

 • Als laatste hebben gemeenten een rol te spelen in de 

nationale verplichtingen binnen het Klimaatakkoord, 

omtrent het verminderen van de CO2-uitstoot, het 

opwekken van duurzame alternatieven voor fossiele 

brandstoffen en aardgasvrij maken van woningen. Zoals 

hierboven aangegeven heeft Zandvoort hierop een been bij 

te trekken. 

Ook regionale opgaven stellen eisen aan Zandvoort. We zien 

de volgende relevante regionale eisen en ontwikkelingen voor 

Zandvoort. 

 • Schaalvergroting van bestuurlijke samenwerking zien we 

in heel Nederland ontstaan; gemeenten zoeken regionale 

samenwerking om aan (inter)nationale vraagstukken te 

werken. Hierbij geldt voor kleinere gemeenten de uitdaging 

om aan te sluiten bij de regionale schaal, maar ook de 

lokale kennis en maatwerk te behouden. In 2020 leverden 

de Zuid-Kennemer gemeenten, waaronder Zandvoort, de 

Zuid-Kennemer Agenda op, waarin hun prioriteiten voor de 

komende vijf jaar staan opgenomen. Eén van de prioriteiten 

heeft betrekking op mobiliteit. 

 • Zandvoort is actief in de regio Zuid Kennemerland, 

waar in 2020 de Zuid-Kennemer Agenda opgesteld is. De 

prioriteiten tot 2025 hebben betrekking op versterken van 

landschap, benutten economisch kapitaal, woningbouw, 

klimaatverandering, en het verbinden van deze opgaven met 

betere bereikbaarheid van de regio. Gesprekspartners geven 

aan dat Zandvoort andere opgaven kent dan de omliggende 

gemeenten. Dit verschil manifesteert zich voornamelijk op 

het gebied van mobiliteit. Een voorbeeld is dat de regio het 

autogebruik wil terugdringen, terwijl Zandvoort dit niet wil. 

Ook Zandvoort ontsnapt niet aan grotere opgaven van 

‘buiten’

 • Net als alle andere gemeenten heeft Zandvoort te  

maken met steeds grotere eisen vanuit (inter)nationaal  

en regionaal niveau. De gemeente moet presteren op  

het gebied van sociaal domein, digitalisering, (cyber)

weerbaarheid en privacy, de gevolgen van de coronacrisis, 

de energietransitie en het klimaat. 

 • In regionaal verband neemt Zandvoort daarbij een  

eigen positie in door haar specifieke opgaven. 
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4.3 Verwachtingen van inwoners, 
organisaties en ondernemers  
zijn hoog

Dagelijkse dienstverlening overzichtelijk maar veeleisend 

De dienstverlening van de gemeentelijke organisatie is divers 

en complex. Er worden zeer uiteenlopende diensten geleverd 

en inwoners staan in verschillende hoedanigheden in contact 

met de gemeente. In Zandvoort stelt men hoge eisen aan 

de dagelijkse dienstverlening. Dit is deels te verklaren door 

het gebiedskarakter. Zoals eerder genoemd brengt het strand 

specifieke opgaven met zich mee: als het waait moeten de 

straten vaker geveegd worden.  

Ook de identiteit en schaal van Zandvoort verhogen het 

eisenniveau. Men verwacht, zo wordt ook in de gesprekken in dit 

onderzoek aangegeven, dat de gemeente en andere organisatie 

snelle en goede actie ondernemen op ‘dagelijkse’ problematiek. 

Omtrent dienstverlening heeft Zandvoort een 

dienstverleningsvisie opgesteld met aandacht voor vertrouwen, 

betrokkenheid en betrouwbaarheid, en ‘snel en simpel waar 

het kan, persoonlijk waar het hoort’. Via zandvoort.nl zet de 

gemeente in op optimalisatie van de dienstverlening.  

Waardering gemiddeld; onvrede over de aanbieder

De enquête uit 2020 laat zien dat inwoners en ondernemers 

overwegend tevreden zijn over de dienstverlening, maar 

ontevreden over de ‘aanbieder’. Uit gesprekken in het kader 

van dit onderzoek blijkt niet dat de waardering en houding 

ten aanzien van de dienstverlening sindsdien sterk zijn 

veranderd. Het onderzoeksbureau dat de enquête vorig jaar 

uitvoerde geeft aan dat dit ook niet in de rede ligt; dergelijke 

waarderingen veranderen over het algemeen langzaam in 

de tijd. In het klanttevredenheidsonderzoek van 2019 geven 

Zandvoorters de telefonie en de balie een tevredenheidsscore 

van respectievelijk een 7,5 en een 8,6. Alle diensten op het 

gebied van het sociaal domein van Zandvoort worden sinds 

de start van de decentralisaties vanuit Haarlem georganiseerd. 

Gesprekspartners geven aan tevreden te zijn over deze 

dienstverlening door Haarlem, waarbij voldoende oog is voor 

de specifiek Zandvoortse context. Ondernemers in Zandvoort 

geven aan dat de dienstverlening heel wisselend is. Zandvoort 

is een dorp met stadse problematiek en als dit zich voor doet, 

kan de dienstverlening het niet altijd aan. Na de fusie merken 

de ondernemers dat kleine dingetjes, zoals het vegen na wind, 

minder goed worden opgepakt door de organisatie. Als dit echter 

wordt gemeld bij de organisatie, wordt er snel actie ondernomen. 

Hoge eisen, wisselende waardering

In Zandvoort worden hoge eisen gesteld aan de dagelijkse 

dienstverlening. Het gebiedskarakter en de gemeenschap 

vragen om snelle, concrete acties. 

De feitelijke waardering voor de dienstverlening van 

de gemeente is hoger dan de overwegend negatieve 

beeldvorming die over de dienstverlening heerst bij 

inwoners en ondernemers. 

4.4 Hoge Zandvoortse ambities 

Ambities t.a.v. reuring versus behoud van balans 

moeilijk op één lijn te krijgen 

Het raadsprogramma en het coalitieakkoord van 2014-2018 

en 2020-2022 formuleren gezamenlijk de thema’s en ambities 

waar Zandvoort zich op wil richten. Dit zijn een zevental 

onderwerpen: 

1. Bestuur, participatie en dienstverlening:  
goed bestuur na de bestuurscrisis, versterking ambtelijke 

samenwerking met Haarlem. 

2. Welzijn, zorg, werk en inkomen:  
versterking sociale basis, maatwerkoplossingen leveren, 

stimulatie en ondersteuning van zelfredzaamheid en het 

aanpakken van groeiende armoede onder jongeren. 

3. Openbare orde, veiligheid en handhaving:  
meer handhaven omtrent toename toeristische verhuur, 

ondermijning en polarisatie in de samenleving. 

4. Wonen, woningbouw, volkshuisvesting:  
voldoende woningen creëren voor jongeren, starters, 

senioren en middeninkomens en het vergroten van 

toeristische faciliteiten. 

5. Bereikbaarheid, verkeer, mobiliteit, parkeren: 
verbeteren van de bereikbaarheid en mobiliteit. Zandvoort 

wil inzetten op toegankelijkheid van het dorp via de weg. 

6. Economie en toerisme:  
balans vinden tussen Zandvoort als badplaats en 

woonplaats in de kwaliteit van de openbare ruimte en 

minder afhankelijkheid in werkgelegenheid van toerisme. 

7. Duurzaamheid:  
in 2050 klimaatneutraal en aardgasvrij zijn, hierbij inzetten 

op circulaire economie en het verduurzamen van toerisme. 
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In de Omgevingsvisie stelt Zandvoort de ambitie 365 dagen 

per jaar aantrekkelijk te zijn voor bezoekers en inwoners. 

De verschillen tussen zonnige, warme dagen in de zomer en 

regenachtige dagen in de winter zijn groot. De gemeente wil 

Zandvoort jaarrond meer in balans brengen en de verschillen 

verkleinen. Deze balans moet plaats vinden in tijd (tussen 

zomer en winter), in ruimte (tussen badplaats en dorp) en 

in mensen (tussen bezoekers en bewoners). In de uitvoering 

van de Omgevingsvisie worden verschillende bestuurseisen 

gesteld en wordt nadrukkelijk het belang van de samenwerking 

tussen gemeente, ondernemers, bewoners en institutionele 

partners benoemd. De beleidsinzet is in vijf thema’s uitgewerkt, 

welke tot een ander ontwerp, inrichting en gebruik van de 

leefomgeving in Zandvoort leiden: 

Economie: stevige jaarronde economie: de toeristische 

economie is sterk weer- en seizoensafhankelijk. De wens is 

een robuuste en duurzame economie te realiseren, die het hele 

jaar door vitaal is. Dit vraagt verbreding naar niet-toeristische 

economische sectoren. 

 • Samenleving: sociale samenhang en ontmoeting: inzetten 

sociale samenhang en ontmoeting door voorzieningen, 

sport en een toegankelijke openbare ruimte. 

 • Ruimte: aantrekkelijk en leefbaar dorp: ruimte voor wonen 

en werken is schaars in Zandvoort. Inzetten op slimme 

en zorgvuldige oplossingen om Zandvoort aantrekkelijk, 

leefbaar en vitaal te houden. 

 • Duurzaamheid: groen en toekomstbestendig: inzetten op 

een groene en toekomstbestendige leefomgeving met meer 

ruimte voor groen, water en biodiversiteit. Kansen liggen 

vooral op het gebied van klimaatadaptatie. 

 • Mobiliteit: slimme bereikbaarheid: een goede 

bereikbaarheid is cruciaal voor Zandvoort en dit moet beter 

georganiseerd. De auto staat centraal, maar het is nodig een 

slimme mix van mobiliteitsmogelijkheden voor auto, ov en 

fiets toe te voegen. 

Respondenten in dit onderzoek kunnen zich wisselend 

identificeren met de gestelde ambities. Er spelen bij de ambities 

vele en diverse (politieke) belangen mee, die vertragend werken 

voor het realiseren van de ambities. Het is hierdoor lastig 

om ambities op één lijn te krijgen en daarop slagkracht te 

ontwikkelen. 

Vooruitgang op grote Zandvoortse ontwikkelopgaven 

beperkt 

Belangrijke gezichtsbepalende locaties in Zandvoort zijn 

eraan toe om te worden herontwikkeld. De voortgang 

daarvan verloopt traag. De huidige projecten lopen al lang 

in Zandvoort. In onderstaand kader zijn de verschillende 

ontwikkelingsprojecten opgenomen. Uit het kader wordt 

duidelijk dat sommige projecten bijna 9 jaar (Badhuisplein 

en Watertorenplein), 5 jaar (Entree Zandvoort en Nieuw 

Noord) en 3 jaar lopen (Metropoolboulevard en Curiedex). 

De voorbereidingen lopen nog langer. Dit is vrij lang voor 

ontwikkelingsprojecten in een gemeente, die daarbij beperkte 

vooruitgang toont in de opgaven.  

Gesprekspartners geven aan dat ontwikkelen in Zandvoort een 

zaak is van lange adem. Politiek-bestuurlijke ontwikkelingen 

hebben (grote) invloed op de voortgang. Investeren in de relatie 

is daarom belangrijk. Wanneer dat gebeurt, weten particuliere 

initiatiefnemers per saldo sneller resultaten te boeken dan de 

gemeente zelf.  

Lopende ontwikkelingsprojecten: 

 • Entree Zandvoort    start 2013

 • Metropoolboulevard Zandvoort  start 2019

 • Badhuisplein     start 2013

 • Watertorenplein    start 2013

 • Curiedex     start 2019

 • Herinrichting ‘Nieuw Noord’       start 2017  

en gebiedsontwikkeling Santfort    

 • De Duinwachter (voorheen Auto Strijder)

Als belangrijke komende ontwikkeling wordt ingezet op: 

 • Noord-boulevard 

 • Daarnaast spelen als grote ontwikkelingen het parkeer-

beleid, bereikbaarheid en vanzelfsprekend de Formule 1.
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Zandvoort is een dorp met een aantrekkingskracht en (mede 

dankzij de Formule 1) sterk profiel. De ligging ten opzichte van 

Amsterdam en de rest van de (groeiende) Randstad biedt een 

enorm potentieel. Gesprekspartners geven aan dat zich grote 

investeerders melden of (met name op het circuit) al bezig 

zijn om daarvan gebruik te maken. Dit maakt dat Zandvoort 

in toenemende mate tegenspel moet bieden aan sterke spelers, 

waarbij idealiter een win-win ontstaat. De ambities van 

Zandvoort zijn daarmee inderdaad in lijn, maar organisatorisch 

en bestuurlijk moet wel slagkracht aan de dag worden gelegd 

om die ambities waar te maken. Investeerders vragen om 

snelheid van besluiten, bestuurlijke stabiliteit en veiligheid 

van hun investeringen. Zandvoort moet daaraan tegemoet 

komen om gebruik te kunnen maken van de synergie die de 

samenwerking met deze partners kan opleveren. 

Grote ambities, wisselend draagvlak, trage realisatie

 • Zandvoort legt een hoog ambitieniveau aan de dag.  

De kern is de ambitie om 365 dagen per jaar aantrekkelijk 

te zijn voor bezoekers en inwoners. De omgevingsvisie is 

een belangrijke stap om in samenhang de strategische 

ambities te realiseren.

 • Grote delen van Zandvoort zijn toe aan ontwikkeling. 

Ruimtelijke ontwikkelingen hebben echter (te) lang stil 

gestaan. 

 • Ontwikkeling geschiedt vaak samen met of op initiatief 

van marktpartijen. De aantrekkingskracht van Zand-

voort is door haar ligging ten opzichte van de groeiende 

Randstad groot en is nog eens versterkt door de iconische 

uitstraling van de Formule 1. Dit leidt tot een nieuw speel-

veld en gevraagde professionaliteit. 



HOOFDSTUK 5

Bestuur
De bestuurskracht van een gemeente wordt, naast de eisen 

van de opgaven, ook bepaald door de kracht van het bestuur. In 

dit hoofdstuk gaan we in op de slagkracht van het bestuur van 

Zandvoort, oftewel van het college, de raad, het samenspel tussen 

hen beide, met de ambtelijke organisatie en met de samenleving. 

We geven feiten over college en raad en kleuring uit de beelden 

die leven binnen en omtrent het bestuur. Daarna gaan we in op 

de bestuurlijke aansluiting (buurgemeenten, provincie, regio) en 

aansluiting bij de samenleving (ondernemers, maatschappelijke 

organisaties).
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5.1 Toegenomen ‘rust’ college 
belangrijke factor in (kwetsbare) 
bestuurlijke slagkracht

Het college van Zandvoort heeft sinds de 

gemeenteraadsverkiezingen in 2018 een turbulente periode 

gekend. De raadsperiode startte met een samenwerking van alle 

partijen (m.u.v. PVV) op basis van een raad breed opgesteld 

raadsprogramma. De wethouders werden door OPZ, VVD, 

D66 en CDA geleverd. Het college kent drie grote wisselingen 

in de afgelopen vier jaar: in 2018 stapte wethouder Kuipers 

(D66) op; in 2020 stapten de wethouders Verheij-de Haas 

(VVD), Berendsen (OPZ) en Bluijs (CDA) op, waarna een 

nieuwe coalitie werd gevormd met VVD, D66, CDA en GBZ; in 

2021 trok de VVD fractie zich terug uit de coalitie, waardoor 

wederom een nieuwe coalitie werd gevormd met D66, CDA en 

steun van GL, fractie Drommel, PvdA en GBZ. 

Ook heeft er in de huidige collegeperiode een 

burgemeesterswissel plaatsgevonden. Na 12 jaar is in 

2019 burgemeester Meijer opgevolgd door burgemeester 

Moolenburgh. Na deze periode van wisselingen bestaat het 

huidige college van B&W uit Burgemeester Moolenburgh en 

drie wethouders: Verheij-De Haas (onafhankelijk), Van Haeften 

(D66) en Bluijs (CDA). Met steun van fractie-Drommel, 

Gemeente Belangen Zandvoort, PvdA en GroenLinks heeft het 

college nu een meerderheid in de gemeenteraad en geeft zij 

uitvoering aan het coalitieakkoord ‘Samen sterk door de crisis’.

Gesprekspartners geven aan afgelopen periode ervaren te 

hebben dat verhoudingen in het college erg onder spanning 

hebben gestaan, zowel tussen personen als tussen partijen. 

Het imago van de gemeente Zandvoort is door de bestuurlijke 

crisis beschadigd. Op dit moment wordt ervaren dat er rust is 

gevonden binnen het college. Er zijn verschillende elementen 

die bijdragen aan een verbetering van het functioneren 

van het huidige college. Onder meer een verbetering in de 

onderlinge communicatie: er is meer ruimte voor overleg 

en de onderlinge sfeer is beter. Het vertrouwen onderling is 

terug. Het aantreden van de nieuwe burgemeester heeft hier 

ook een positieve invloed op gehad: ondanks de coronacrisis 

die zich snel voordeed na zijn aantreden heeft hij een bijdrage 

kunnen leveren aan het opnieuw in positie brengen van de 

wethouders. Gesprekspartners geven aan dat het college meer 

duidelijkheid heeft weten te creëren over de strategische koers 

die ze wil varen. Een goed voorbeeld is het traject rondom de 

omgevingsvisie. 

Het huidige college heeft tevens de financiële situatie van 

gemeente op orde gekregen en ook dat draagt bij aan de ervaren 

rust in de gemeente. Ook geven gesprekspartners aan dat het 

contact met buurgemeenten vanuit het college is versterkt. 

In het bestuurskrachtonderzoek in 2016 werd de regionale 

positionering van Zandvoort nog als een belangrijke opgave 

benoemd, mede vanwege beperkte realisatiekracht. Door goede 

inhoudelijke voorbereiding van de organisatie en inzet vanuit 

het college om hier ook meer op te investeren, kan men actiever 

zijn in de regio. 

Gesprekspartners geven aan dat de dynamiek die rond 

verkiezingen in veel gemeenten speelt, ook in Zandvoort steeds 

meer voelbaar wordt nu maart 2022 dichterbij komt. 

Het college houdt elkaar nu vast, binnen precaire 

bestuurlijke verhoudingen

 • Na de onrustige bestuurlijke periode houdt het college, 

en als gevolg daarvan de coalitie, elkaar nu vast. Dit leidt 

tot meer rust in het bestuur en de organisatie. Ook zorgt 

dit voor verbeterde besluitvaardigheid en koersvastheid 

ten aanzien van Zandvoortse opgaven, zowel binnen 

Zandvoort als in de regio.

 • De politiek-bestuurlijke verhoudingen zijn precair. De  

bestuurscrisis is ten goede gekeerd binnen het college 

maar de mate waarin dit afhankelijk is van personen en 

geen gegeven in de Zandvoortse dynamiek, maakt  

dat de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen meer 

fragmentatie en polarisatie brengen en daarmee een 

risico vormen voor de stabiliteit van het bestuur. 

5.2 Dynamiek in de gemeenteraad 
frustreert

Coalitie en oppositie staan recht tegenover elkaar in 

gestolde verhoudingen

De gemeenteraad in Zandvoort kent 17 raadsleden. De huidige 

coalitie bestaat uit D66 (3 raadsleden), CDA (2 raadsleden), 

GroenLinks (1 raadslid), PvdA (1 raadslid), Gemeente 

Belangen Zandvoort (1 raadslid) en de Fractie Drommel 

(1 raadslid). De fracties D66 en CDA leveren beide een 

wethouder. De derde wethouder is onafhankelijk. Met 9 zetels 

kent de coalitie een nipte meerderheid in de raad. De oppositie 

bestaat uit OPZ (4 raadsleden), VVD (2 raadsleden) en PVV (2 

raadsleden); samen goed voor 8 zetels. Naast de raadsleden zijn 

in Zandvoort buitengewone raadsleden (commissieleden) actief 

ter ondersteuning van de fracties.
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De verdeling binnen de gemeenteraad met 9 zetels voor de 

coalitie en 8 zetels voor de oppositie, met daarmee dus een 

meerderheid voor de coalitie vormt volgens betrokkenen een 

zeer dominante scheidslijn binnen de raad. Er wordt vooral 

gestemd langs de lijnen van oppositie en coalitie en minder op 

basis van de inhoud van beleidsstukken of de argumenten voor 

of tegen. In een recente raadsvergadering was sprake van een 

beperkte discussie tussen coalitie en oppositie, maar werden 

de politieke verhoudingen als vaststaand feit aangeduid en 

daarmee leidend voor de besluitvorming. Sommigen spraken 

van een gepolariseerde debatcultuur in de raad. 

Vanuit de coalitie geeft men aan tevreden te zijn met deze 

ontwikkeling omdat het hen in staat stelt om voortgang 

te boeken op belangrijke opgaven en wordt een duidelijke 

verbetering van de onderlinge samenwerking ervaren. De 

oppositie geeft aan te ervaren hierdoor min of meer buitenspel 

gezet te worden. Ook wordt aangegeven dat de burgemeester 

hier een actievere rol in mag spelen. 

Een raad met een vechtcultuur, waar nieuwe 

verkiezingen een risico vormen

De cultuur in de raad wordt echter door alle partijen 

omschreven als een vechtcultuur. Discussies worden niet 

alleen op de partijpolitieke standpunten gevoerd maar worden 

ook persoonlijk gemaakt. De van oudsher aanwezige cultuur 

van een vissersdorp, waarbij men de eigen boontjes dopt en 

minder is gericht op samenwerken, wordt binnen de raad sterk 

herkend. 

De huidige versplintering in de raad, mede als gevolg van de 

bestuurscrisis van de afgelopen jaren, leidt ook tot minder 

effectiviteit, geven gesprekspartners aan. Ook is men bang dat 

deze versplintering bij de aanstaande raadsverkiezingen verder 

zal toenemen.   

Vanwege de verhoudingen die op scherp zijn gesteld lijkt men 

elkaar ook weinig te gunnen. Dit heeft ook impact op de 

ontwikkelingen in de gemeente, geven gesprekspartners aan. 

Ontwikkelingsprojecten worden tegengehouden; ambtelijke 

stukken worden teruggestuurd. Gesprekspartners buiten de 

raad geven aan dat deze dynamiek voorkomt dat er keuzes 

en besluiten worden genomen. Ook geven betrokkenen aan 

dat de standpunten van de raad veranderlijk zijn waardoor 

ontwikkeling stagneert. De besluitvorming in de raad focust 

zich met name op incidenten en korte termijn. Met de nieuwe 

verkiezingen in aantocht ziet men een groot risico voor de 

bestuurlijke rust die nog betrekkelijk recent gedurende deze 

periode intrad met de huidige coalitie, wanneer de verhouding 

tussen coalitie en oppositie opnieuw gaat verschuiven. 

Op inhoudelijke dossiers in de regio, waar het college nu een 

actievere rol op inneemt, kwam bij gesprekspartners het beeld 

naar voren dat de betrokkenheid van de raad bij regionale 

opgaven en platforms moeilijk te organiseren is. Ook de 

kennismaking met Haarlem wordt alleen op hoofdlijnen 

gedaan; de raad lijkt dit uit te willen stellen zodat de nieuwe 

raad hier verder aan kan werken. 

Positieve ontwikkeling rondom kwaliteit bestuurlijke 

informatie en zelfreflectie

Wel wordt door alle raadsfracties erkend dat de kwaliteit van 

de bestuurlijke informatie die hen toekomt is verbeterd sinds 

de samenwerking met Haarlem. In de samenwerking met de 

ambtelijke organisatie geven veel raadsfracties aan gehinderd te 

worden door wissels en onbekende gezichten op Zandvoortse 

dossiers en ook een gebrek aan sensitiviteit voor de Zandvoortse 

context. 

De gesprekken met raadsfracties en ook het laatste openbare 

raadsdebat over de begroting laten overigens wel een zekere 

mate van zelfreflectie in de raad zien. Dit biedt kansen om met 

elkaar in gesprek te gaan over de cultuur binnen de raad. 
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Cultuur in de raad belemmert de realisatiekracht op 

belangrijke dossiers

 • De verstoorde politieke verhoudingen in de dynamiek 

tussen de coalitie en oppositie (9-8) belemmeren de  

realisatiekracht van de gemeente Zandvoort. Waar die  

dynamiek in enkele gevallen zorgt voor een doorbraak, 

zorgt het er op veel andere dossiers voor dat er geen 

draagvlak is voor voortgang. 

 • Hiernaast lijkt de raad haar kaderstellende rol ten dele 

in te vullen doordat de raad vooral stuurt op incidenten, 

korte termijn en details. 

 • Ook speelt hierbij mee dat dossiers en samenwerking-

sinitiatieven worden uitgesteld tot na de gemeenteraads-

verkiezingen; waarbij een mogelijk scenario is dat de 

fragmentatie en polarisatie in de raad verder toeneemt 

en dit de besluitvorming en cultuur niet ten goede komt. 

 • De politieke verhoudingen, die ook in cultuur tot uiting 

komen die door meerdere betrokkenen als vechtcultuur 

wordt aangeduid, dragen niet bij aan reputatie bij  

inwoners en ondernemers. 

 • Sinds de ambtelijke fusie is er een kwaliteitsslag gemaakt 

in de bestuurlijke stukken, maar de Zandvoortse context 

is nog onvoldoende structureel geborgd. 

5.3 Samenspel college en organisatie 
functioneert, ondanks stappen 
vooruit, nog niet naar wens

5.3.1 Blijvende behoefte bij bestuur aan meer 
nabijheid en strategische ondersteuning  
van organisatie

Sinds 1 januari 2018 wordt het college van Zandvoort 

ondersteund door de organisatie Haarlem-Zandvoort. Deze 

ambtelijke fusie heeft voor een andere dynamiek gezorgd in 

het samenspel tussen het college en de organisatie. Uit de 

tussenevaluatie van de samenwerking Haarlem-Zandvoort komt 

met betrekking tot de bestuurlijke dienstverlening een aantal 

aandachtspunten naar voren. Allereerst werken de verschillen in 

inhoud en bestuurscultuur door op het werk dat de organisatie 

voor Zandvoort moet doen. Ook speelt hier mee dat Zandvoort 

een hoger ambitie- en opgaveprofiel heeft dan vóór de ambtelijke 

fusie werd verondersteld. Ten tweede leidt het stijlverschil tussen 

de twee gemeenten tot een wisselende waardering van de directe 

bestuursondersteuning: bestuurders zijn over het algemeen 

tevreden en zien positieve ontwikkelingen; in de raad waardeert 

men de kwaliteit van de bestuursondersteuning wisselend. Als 

laatste werd in de tussenevaluatie benoemd dat het college 

ervaart dat de ambtelijke organisatie nog te ver af staat van de 

bestuurlijke organisatie in Zandvoort. 

Met betrekking tot de staven kwam tijdens het onderzoek 

van SeinstraVandeLaar in 2019 naar voren dat het bestuur 

van Zandvoort deze ervaart als professioneel en kwalitatief 

hoogwaardig. Dit werd in dit bestuurskracht onderzoek door de 

organisatie bevestigd; de staven zijn een belangrijk onderdeel van 

het verbeterde samenspel tussen organisatie en college. Dit zorgt 

voor een gestructureerd gesprek met het college en ook informeel 

contact. 

Gesprekspartners geven aan een sterke beleidsmatige winst 

te ervaren in de ondersteuning van het bestuur. Het bestuur 

ervaart dat zij meer kan vragen van de ambtelijke organisatie. 

Op bijvoorbeeld het parkeerbeleid is Zandvoort dit jaar in staat 

geweest om goede voortgang te boeken, dankzij goede ambtelijke 

en bestuurlijke voorbereiding en inzet. Vanuit externe partners 

wordt aangegeven dat op thema’s zoals bijvoorbeeld veiligheid 

men ervaarde dat de organisatie en het bestuur in de nieuwe 

structuur aan elkaar moesten wennen, maar dat dit inmiddels 

verbeterd is. 

Vanuit het bestuur van Zandvoort wordt nog wel de behoefte 

uitgesproken om meer bredere strategische en lange termijn 

ondersteuning. Ook geldt dat door de grote organisatie van 

Haarlem-Zandvoort het bestuur geen goede coördinatie heeft 

op de aanspreekpunten voor met name afdelingsoverstijgende 

dossiers, zoals het strand of de Formule 1. Dit draagt bij aan het 

beeld dat er sinds de ambtelijke fusie meer afstand is gekomen 

tussen de bestuurders en de organisatie. In bewoording en 

beschrijving vanuit Zandvoort valt ook op dat de organisatie 

niet wordt gezien als ‘eigen organisatie’ maar vooral nog als de 

Haarlemse organisatie, waarbij Zandvoort inkoopt. 

De gewenste wendbaarheid in uitvoering en inspelen 

op Zandvoortse dossiers wordt door het bestuur nog als 

onvoldoende ervaren. De complexiteit van Zandvoortse opgaven 

zijn anders dan die in de stad Haarlem en vanuit de Zandvoortse 

zijde wordt ervaren dat de organisatie nog onvoldoende 

kan inspelen op deze opgaven. Daarnaast is de organisatie 

van Haarlem-Zandvoort een stuk bureaucratischer dan de 

gemeente Zandvoort voorheen gewend was. Dit komt volgens 

gesprekspartners de kwaliteit ten goede maar de organisatie is 

nog onvoldoende in staat om snel tot Zandvoortse oplossingen 

te komen. De korte lijnen worden hier door Zandvoort gemist, 

en tegelijkertijd geeft de organisatie aan dat er vanuit het 

Zandvoortse bestuur veel vragen op detailniveau komen die niet 

altijd direct opgepakt kunnen worden. 
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Vanuit de organisatie wordt meegegeven dat er inmiddels veel 

geïnvesteerd is op het versterken van de kennis van Zandvoortse 

opgaven en behoeften binnen de gehele organisatie. Vanuit 

de organisatie wordt meegegeven dat men graag voor beide 

gemeenten werkt en daarvoor ook inspanningen wil doen. 

De inzet voor Zandvoortse opgaven wordt wel degelijk belegd 

binnen de teams, binnen de kaders van de afspraken tussen 

Haarlem en Zandvoort, maar dit is niet altijd even zichtbaar 

voor het bestuur. Een gedeeld beeld is dat Zandvoort op het 

gebied van het sociaal domein en handhaving goed bediend 

wordt. 

Verbetering in het samenspel, maar nog geen organisatie 

‘van’ Zandvoort 

 • Het samenspel tussen college en organisatie is verbeterd 

sinds 2018. Staven vormen hier een belangrijk onderdeel 

van, alhoewel deze nog steeds voor verbetering vatbaar 

zijn. Het dossier rondom parkeren wordt hiervoor als  

goed voorbeeld gegeven, waar nu ook daadwerkelijk  

een ontwikkeling in gang is gezet. 

 • Vanuit het bestuur is er blijvende behoefte aan  

strategische en lange termijn ondersteuning vanuit  

het ambtelijk apparaat.

 • Het bestuur van Zandvoort ervaart hiernaast nog steeds 

afstand tot de ambtelijke organisatie en beschouwt de 

organisatie ook niet als ‘eigen’. De organisatie heeft wel 

geïnvesteerd in de samenwerking met het Zandvoortse 

bestuur. Met de noodzakelijke verandering binnen de 

organisatie lijkt het wendbaarder te zijn om in te  

kunnen spelen op Zandvoortse prioriteiten en ook meer 

sensitiviteit voor de Zandvoortse situatie te ontwikkelen. 

Ook moet de inzet voor Zandvoort meer zichtbaar  

gemaakt worden. Deze aandachtpunten werden bij 

vorige evaluaties ook al meegegeven.

5.3.2 Groeipijn in het gezamenlijk 
opdrachtgeverschap met Haarlem

Zoals beschreven staat in de GR ambtelijke samenwerking 

Zandvoort-Haarlem voert de gemeente Haarlem met ingang 

van 1 januari 2018 taken uit voor de gemeente Zandvoort. Uit 

de tussenevaluatie van de ambtelijke fusie komt naar voren 

dat de intenties van de gemeenten Haarlem en Zandvoort in 

2020 nog overeenkomen met die bij aanvang van de fusie. 

Aandachtspunten voor goede samenwerking tussen Haarlem en 

Zandvoort waren 1) de negatieve signalen die vanuit (politiek) 

Zandvoort werden geuit; 2) de verhouding tussen kosten en 

vergoeding. Aanbeveling hierbij was om in te zetten op een 

goede, structurele sturing op de samenwerking en te redeneren 

vanuit de publieke waarde.  

Kijkend naar de bestuurscultuur werd in de tussenevaluatie 

geconcludeerd dat de verschillen in inhoud en bestuurscultuur 

tussen Haarlem en Zandvoort groter zijn dan van tevoren 

op geanticipeerd was. Opgaven waar de gemeenten in 

verschillen zijn economie en toerisme en omgeving. Ook 

verschillen de gemeenten in hoe zij aansluiting zoeken bij de 

bevolking. Harmonisatie van beleid en de daaraan gekoppelde 

efficiencyvoordelen staan hierdoor onder druk. 

De samenwerking tussen Zandvoort en Haarlem kent nog 

steeds een aantal hobbels, geven gesprekspartners aan. De 

directie is ter verbetering van die samenwerking aan de slag 

gegaan met de aanbevelingen uit de tussenevaluatie. Een 

belangrijke stap hierin was de geschillencommissie waardoor 

tot een nieuwe verdeelsleutel van de kosten voor Haarlem en 

Zandvoort is gekomen. 

De aansturing van de dienstverlening door beide gemeenten 

gaat steeds gestructureerder en beter. Door de ambtelijke 

sturing met de twee gemeentesecretarissen beter in te vullen 

is de organisatie nu meer in staat naar de inhoud van het 

vraagstuk te kijken, in plaats van steeds de capaciteitsverdeling 

centraal te stellen. Het contact tussen de ambtelijke en 

bestuurlijke aansturing is ook verbeterd, geven betrokkenen 

aan.

De gezamenlijkheid in de bestuurlijke aansturing van de 

organisatie ontbreekt nog wel eens tussen Haarlem en 

Zandvoort, geven betrokkenen aan. Het uitspreken van waar 

de grenzen van de samenwerking liggen en hoe dingen goed 

georganiseerd kunnen worden, wordt onderling weinig gedaan. 

Waar Haarlem de organisatie ziet als ‘onze’ organisatie, lijkt 

Zandvoort het vooral als een inkoopconstructie te ervaren. 

De discussie van inzet van de organisatie en de bijbehorende 

kosten steekt ondanks de geschillencommissie nog steeds de 

kop op. De organisatie ervaart dat in het partnerschap tussen 

Haarlem en Zandvoort nog steeds onduidelijkheid bestaat over 

welke taken binnen de afspraken vallen, welke daarbuiten en 

hoe dat financieel georganiseerd moet worden. Ook bestuurlijk 

wordt aangegeven de behoefte te hebben om dit beter in zicht 

te krijgen. Een ander verschil is de politieke kleur van de 

gemeenten, wat ook kan doorwerken in andere bestuurlijke 

prioriteiten. Ook is het niet bevorderlijk dat de samenwerking 

in Zandvoort een aantal keer onderwerp van politieke discussie 

is geweest. 



Bestuurskracht en organisatorische toekomst van Zandvoort | Rapport

41

Ingewikkeld wordt de aansturing bij opgaven rondom 

automatisering waarbij er een bestuurlijke keuze per gemeente 

gemaakt kan worden, maar de organisatie met één model moet 

werken. Voor Haarlem is een belangrijk uitgangspunt ook het 

accepteren van de consequentie van de fusie waarbij Zandvoort 

in zekere mate afhankelijk is van de Haarlemse organisatie; 

goede bestuurlijke samenwerking is hierbij voor het goed 

functioneren van de organisatie cruciaal. 

Organisatiebreed wordt gezien dat bestuurders zorgen hebben 

over de uitvoeringskracht binnen de organisatie; dat geldt 

voor Zandvoort maar ook voor Haarlem. De klachten die de 

organisatie hierover ontvangt worden op een gelijke manier 

behandeld. 

Positieve ontwikkeling van de aansturing, maar noodzaak 

voor gesprek over verdere professionalisering

 • De samenwerking tussen de gemeenten Haarlem en 

Zandvoort is met betrekking tot de sturing op de  

samenwerking verbeterd sinds de start van de  

ambtelijke fusie. Een positieve impuls in de onderlinge 

dynamiek waren de stappen die Haarlem en  

Zandvoort hebben gezet naar aanleiding van de 

geschillen commissie en de tussenevaluatie van de  

ambtelijke fusie. De samenwerking is hierdoor versterkt 

en een aantal financiële knelpunten zijn opgelost. 

 • De versterkte ambtelijke aansturing door de gemeente-

secretarissen en nieuwe sleutelfiguren in de samen-

werking hebben gezorgd voor een verbetering van de 

aansluiting tussen Haarlem en Zandvoort. 

 • De gemeenten staan nu voor gezamenlijke  

professionaliseringvraagstukken met betrekking tot  

de organisatie. Het maken van heldere afspraken over  

prioriteiten en het opdrachtgeverschap richting de  

organisatie zijn nu van groot belang. Hierbij moet het 

gesprek ook gaan over de Zandvoortse ambities en de  

gezamenlijke investeringen, bijvoorbeeld rondom  

innovatie en digitalisering van de organisatie. 

 • De verbetering in de samenwerking is mede door  

persoonlijke inzet tot stand gekomen. Wisseling van  

bestuur bij de nieuwe gemeenteraadsverkiezingen  

vormt daarom een risico.

5.4 Zandvoort wordt gezien als 
serieuze partner in de regio

In het bestuurskrachtonderzoek in 2016 werd geconstateerd dat 

Zandvoort opereerde in een geïsoleerde context met een geringe 

invloed in de regio. Uit de tussenevaluatie in 2020 bleek dat 

de ambtelijke fusie een positieve stimulans gaf aan de positie 

van Zandvoort binnen samenwerkingsverbanden. De goede 

inhoudelijke voorbereiding door de ambtelijke organisatie stelt 

het bestuur in staat positie te pakken. Ook heeft Haarlem door 

de samenwerking een prominentere plaats in de regio gekregen 

waar Zandvoort van kan profiteren. Een risico dat werd gezien 

was dat de inzet in de regio door Zandvoort en Haarlem als een 

politieke speelbal zou worden gebruikt, vanwege het verschil in 

belangen tussen Zandvoort en Haarlem. 

Zandvoortse gesprekspartners geven aan dat de positie van 

Zandvoort in de regio, zowel qua ligging en bijbehorende 

opgaven (bereikbaarheid) als qua politiek klimaat, afwijkt van 

de omliggende gemeenten en dat dit de samenwerking soms 

lastig maakt. Dit wordt door regionale partners ook erkend. 

Het college ziet het als een belangrijke taak om zich staande te 

houden in die dynamiek, maar bijvoorbeeld bij de Formule 1 

was het lastig hier als regio gezamenlijk in op te trekken. 

De Zuid-Kennemer Agenda is voor Zandvoort een 

belangrijke regionale samenwerking op het gebied van 

landschap, economie, wonen, klimaat en bereikbaarheid. 

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke voorwaarde 

voor veel van de regionale opgaven, zeker voor Zandvoort 

gezien de piekmomenten in het toeristisch seizoen. In de 

bereikbaarheidsvisie van Zuid-Kennemerland zijn Zandvoortse 

prioriteiten zoals versterking van de verbinding tussen 

Zandvoort en Amsterdam via spoor en weg en een verbeterde 

HOV-verbinding in de regio opgenomen. 

De onderlinge relaties in Zuid-Kennemerland lijken verbeterd 

te zijn; tijdens de coronacrisis ging de samenwerking goed, 

geven betrokkenen aan. Regionale partners menen dat 

Zandvoort haar rol als kleine gemeente in de regio goed invult, 

zeker rondom toerisme en economie. Ook de raad vervult 

een positieve rol in de regio, waarbij wordt aangegeven dat er 

een goede verbinding moet zijn tussen wat de raadsleden in 

Zandvoort vertegenwoordigen in de regio en in de raad zelf. 
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Partners zien dat Zandvoort ook als toeristische bestemming 

voor Amsterdam een goede en natuurlijke rol vervult binnen de 

MRA. Vanuit de regio wordt meegegeven dat het investeren in 

de onderlinge verbindingen tussen bestuurders de positie van 

Zandvoort verder kan verbeteren. 

Ook speelt Haarlem een grote rol in de regio waar Zandvoort 

op kan meeliften. Gesprekspartners geven ook aan dat de 

positie van Zandvoort wordt versterkt doordat de ambtelijke 

organisatie zowel een advies voor regionale inzet voor 

Haarlem als Zandvoort opstelt, maar daarbij ook kansen door 

complementariteit benutten, zowel op inhoud als op lobby. 

Zandvoortse inbreng in de regio, mede door ambtelijke 

organisatie, versterkt

 • De positie en kwaliteit van de bestuurlijke inbreng  

van Zandvoort wordt in de regio breed gewaardeerd,  

al heeft Zandvoort een heel eigen karakter ten opzichte 

van haar buurgemeenten. 

 • Zandvoort profiteert hierbij van de ambtelijke samen-

werking, zowel door de strategische advisering als het 

samen optrekken met Haarlem in de regio op bepaalde 

dossiers.

 • Zandvoort heeft een positieve bijdrage geleverd in de 

regio Zuid-Kennemerland met de totstandkoming van  

de inhoudelijke agenda en de regionale samenwerking.  

5.5 Nog steeds in verbinding met de 
gemeenschap

Actieve inzet op de betrokkenheid van  

de Zandvoortse gemeenschap 

De gemeente Zandvoort kent een aantal initiatieven om 

het samenspel met de gemeenschap vorm te geven. Uit de 

tussenevaluatie bleek dat bijna de helft van de inwoners (45%) 

en ondernemers (44%) wel eens gehoord heeft dat de gemeente 

Zandvoort aan gebiedsgericht werken doet; waarvan een kwart 

wel eens meegewerkt heeft aan gebiedsgericht werken. Over 

het algemeen verwachten de inwoners (71%) en ondernemers 

(65%) dat gebiedsgericht werken een positief effect heeft op 

de betrokkenheid van hun buurt. Ongeveer de helft van de 

ondernemers verwacht dat gebiedsgericht werken een positief 

effect heeft op het ondernemingsklimaat. Ondernemers geven 

de samenwerking met de gemeente gemiddeld het rapportcijfer 

5,8. 

Betrokkenheid van bestuur bij de samenleving is in Zandvoort 

van belang. Het raadsprogramma 2018-2022 formuleert 

dat Zandvoort burgerparticipatie wil versterken door te 

experimenteren met diverse vormen. Een belangrijk traject is 

het Convenant Ondernemers/Innovatiefonds Zandvoort. Dit 

convenant is ontstaan uit de wens van ondernemers om een 

Ondernemers/Innovatiefonds op te richten waaraan vrijwel 

alle ondernemers met een reclame-uiting verplicht meebetalen. 

De Gemeente Zandvoort verdubbelt deze inleg jaarlijks tot 

een maximum van €75.000,-. Hierbij konden ondernemers 

reageren en meedenken op basis van een conceptversie. Ook 

bij het traject rondom het Coronaherstelplan Zandvoort zijn 

inwoners betrokken en gevraagd voorstellen in te sturen. 

Een ander groot traject waarbij maatschappelijke partners, 

ondernemers en inwoners vanuit de gemeente actief zijn 

betrokken is bij de Omgevingsvisie Zandvoort. Zandvoorters 

hebben onder andere via ateliers, ‘serious games’ en (online) 

omgevingsdialogen meegedacht over opgaven en oplossingen. 

De definitieve Omgevingsvisie is onlangs door een grote 

meerderheid in de raad (met slechts één partij tegen) 

vastgesteld. 

Over het algemeen ervaart men dat de aansluiting van het 

bestuur op de samenleving in Zandvoort goed is. Het college is 

toegankelijk en bereikbaar. Voor de ambtelijke fusie leefden er 

beelden over clientisme in Zandvoort, maar gesprekspartners 

geven aan dat dit verminderd is maar in een kleine gemeente 

een reëel risico blijft. 

Gesprekspartners geven aan dat de verbinding met 

ondernemers goed is, onder meer door de trajecten rondom het 

Convenant Ondernemers en het Coronaherstelplan. Overigens 

geven betrokkenen ook aan dat ondernemers hier in ook zelf 

veel initiatief nemen en niet de gemeente nodig hebben om 

hier het voortouw in te nemen. 

Op bepaalde dossiers ervaart de gemeente tegenkracht vanuit 

de samenleving, bijvoorbeeld door alternatieve enquêtes 

rondom parkeerbeleid. Ook op social media zijn negatieve 

berichten over de gemeente te vinden zijn. Men vermoedt 

dat de bestuurscrisis het imago van de gemeente verder heeft 

beschadigd. 
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Zicht op details door verbinding; behoefte aan de 

grote lijnen

Wel wordt in Zandvoort de verbinding tussen inwoners en 

de gemeenteraad nog steeds vooral vormgegeven op basis van 

nabije relaties. Dit leidt er ook toe dat het ‘dagelijks beheer’ 

van de gemeente zowel bij de raad als inwoners veel aandacht 

krijgt. Ook wanneer besluitvorming over (ruimtelijke) plannen 

nadelig uitpakt voor betrokkenen ervaart de gemeente hier 

hinder van in de relatie.

Maatschappelijke organisaties en ondernemers geven in 

gesprekken wel aan dat er een noodzaak is voor meer integrale 

visie op de ontwikkeling van Zandvoort omdat de daadkracht 

van de gemeente nog versterkt moet worden, in samenwerking 

met maatschappelijke organisaties en ondernemers. 

Ondernemers missen een stabiele factor in de gemeente en 

een kartrekker in de realisatie van ambities. De politiek laat 

zich bij de uitvoering van ambities voornamelijk leiden door de 

publieke opinie. Er is behoefte aan een stip op de horizon. 

Verbinding met gemeenschap op orde

 • Zandvoort zet actief in op de verbinding met de  

gemeenschap in het dorp. Het college en de raad zijn  

benaderbaar voor de inwoners, waarbij individuele 

relaties van belang zijn maar een risico is dat veel wordt 

gestuurd op de korte termijn. 

 • Er is vanuit de gemeenschap behoefte aan een meer  

integrale visie op de ontwikkeling van Zandvoort. 



HOOFDSTUK 6

Organisatie
In dit hoofdstuk beschouwen we de realisatiekracht van de 

gemeente: in hoeverre heeft Zandvoort de organisatorische capaciteit 

en middelen om deze ambities en opgaven aan te gaan? In 2018 

fuseerde de ambtelijke organisatie van Zandvoort met die van 

Haarlem. Sindsdien worden (afgezien van de griffietaken) alle taken 

voor Zandvoort vanuit de organisatie Haarlem-Zandvoort uitgevoerd. 

In 2020 vond een tussenevaluatie van deze fusie plaats. De resultaten 

van deze tussenevaluatie vormen -waar nog actueel- mede-

input voor dit hoofdstuk. Onderstaand bekijken we daarbij ook de 

ontwikkeling die sindsdien heeft plaatsgevonden. 
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6.1 Robuuste organisatie legt goede 
basis, extra aandacht Zandvoortse 
dossiers

Om een goed beeld te krijgen bij de kracht van de ambtelijke 

organisatie voor het realiseren van bestuurskracht voor 

Zandvoort brengen we in kaart hoe Zandvoort dit heeft 

georganiseerd. In de paragraven 6.2, 6.3. en 6.4 gaan we in  

op hoe dit functioneert.  

6.1.1 Ambtelijke organisatie Zandvoort-Haarlem 
voert groot deel van het gemeentelijk 
takenpakket uit

De gemeente Zandvoort heeft de taakuitvoering door de 

ambtelijke organisatie opgedragen en overgedragen aan 

verschillende samenwerkingsverbanden (zie onderstaande box). 

De ambtelijke samenwerking met Haarlem is hier de grootste in. 

Onderdelen van de ambtelijke organisatie ondergebracht 

bij verbonden partijen 

Naast de ambtelijke samenwerking met Haarlem heeft 

Zandvoort eveneens taken ondergebracht bij:

 • Gemeentebelastingen Kennemerland Zuid GKBZ:  

hier is de belastingheffing ondergebracht. 

 • Spaarnelanden N.V.: de uitvoering van taken op het  

gebied van dagelijks beheer en onderhoud van de  

openbare ruimte.

 • SRO Zandvoort B.V: het beheer en onderhoud van  

maatschappelijke accommodaties.

 • Werkpas Holding: de re-integratie, arbeidsmatige  

dagbesteding en leren en werken voor risicojongeren. 

 • Werkvoorzieningsschap Zuid-Kennemerland: uitvoering 

van de WsW.

 • Gemeenschappelijke regeling Regionale Bereikbaar-

heidsvisie Zuid-Kennemerland: taken op het gebied  

van het verbeteren van de bereikbaarheid.

 • Coöperatie Parkeerservice: taken op het gebied van  

parkeerbeheer.

 • Veiligheidsregio Kennemerland: diverse wettelijke  

taken op het gebied van veiligheid, brandweer,  

gezondheid en maatschappelijke zorg en jeugd.

 • Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en  

Voortijdig Schoolverlaten regio West-Kennemerland:  

uitvoering van de WsW en RMC-functie.

 • Omgevingsdienst IJmond; milieu- en Wabotaken  

en wettelijke taken.

 • Stichting openbaar primair onderwijs  

Zuid-Kennemerland (Stopoz). 

In de ‘Gemeenschappelijke regeling ambtelijke samenwerking 

Zandvoort-Haarlem’ (hierna: GR) is opgenomen dat de 

gemeente Haarlem ten behoeve van de gemeente Zandvoort 

taken uitvoert op gemeentelijke beleidsvelden, inclusief de 

ondersteunende processen uit. De ambtelijke organisatie 

draagt zorg voor een kwalitatief hoogwaardige, effectieve 

en efficiënte uitvoering. Voortvloeiend uit de GR is er een 

dienstverleningshandvest opgesteld, waarin nadere afspraken 

zijn gemaakt over de taakuitvoering. 

De ambtelijke samenwerking tussen Haarlem en Zandvoort 

is tot stand gekomen mede naar aanleiding van het 

bestuurskrachtonderzoek in 2016, waar geconcludeerd werd dat 

de toenmalige ambtelijke organisatie een aantal gebreken kende 

die de gemeente belemmerde om zelfstandig bestuurskracht 

te genereren (zie onderstaande box). Op basis hiervan is de 

samenwerking met Haarlem gezocht.
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 Box 2. Beeld van de ambtelijke organisatie in het 

bestuurskrachtonderzoek van 2016

In 2016 is de bestuurskracht van Zandvoort onderzocht door 

Seinstra & van de Laar (2016). Dit bestuurskrachtonderzoek 

vormde aanleiding voor de gemeente Zandvoort om de 

ambtelijke samenwerking met Haarlem vorm te geven. Ten 

aanzien van de ambtelijke organisatie van Zandvoort anno 

2016 schetsten zij het volgende beeld:

 • Een kleine en kwetsbare organisatie. Er zijn veel  

‘éénpitters’ en veel taken verenigd in één persoon.  

Er zijn weinig mogelijkheden voor vervanging waardoor 

taken blijven liggen bij ziekte, vakantie of verzuim.  

Onvoldoende financiële expertise.

 • Een bedreven organisatie in het uitvoeren van ad-hoc 

werkzaamheden. Met een goede sfeer tussen collega’s. 

 • Onvoldoende (ontwikkel)capaciteit in relatie tot de  

opgaven en ambities. Het lukt de organisatie kwantitatief 

en kwalitatief niet om de slag te maken van een  

beheersmatige gemeente naar een ontwikkelgemeente. 

 • Grote druk op de kwaliteit van uitvoeringstaken. 

 • MT heeft onvoldoende verbinding met de ambtelijke  

organisatie en een te nauwe relatie tussen college en 

ambtelijke organisatie. MT onvoldoende in staat om  

sturing te geven aan realisatie van planning. 

 • Het bestuur is kritisch op de ambtelijke organisatie: 

medewerkers worden ervaren als eigenwijs en de  

dienstverlening aan collegeleden is niet altijd van  

voldoende niveau. Ambtelijke organisatie is onvoldoende 

in positie om de kracht van het gemeentebestuur in  

de regio te versterken.

 • Het invullen van vacatures verloopt moeilijk en  

de hoge mate van inhuur is een aandachtspunt. 

 • Een jarenlang hoog ziekteverzuim en een relatief  

oude organisatie. 

 • Weinig innovatie, waardoor huisvesting en faciliteiten  

niet passen bij de wens een moderne organisatie te zijn.

De organisatiestructuur en werkwijze van de 

ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort in een 

notendop

De ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort heeft de missie 

om tegelijkertijd wendbaar, slagkrachtig, opgavegericht, 

betrouwbaar en zorgvuldig te werken aan het realiseren van 

maatschappelijke resultaten voor de inwoners van Haarlem en 

Zandvoort. De organisatie is opgebouwd langs het principe van 

een flexibele netwerkorganisatie. Dit is omschreven als ‘een 

organisatie waarin medewerkers de juiste netwerken weten te 

vormen om de opgaven waarvoor wij staan te realiseren’. De 

organisatie Haarlem-Zandvoort is opgebouwd uit 24 afdelingen 

die elkaar langs de lijnen van inhoudelijke opgaven moeten 

vinden. Deze afdelingen hebben een een-op-een relatie met 

de directie en ondersteunende afdelingen. Medewerkers die 

taken voor Zandvoort uitvoeren zijn integraal onderdeel 

van deze afdelingen. De flexibele netwerkorganisatie beoogt 

eveneens medewerkers flexibel in te zetten zodat de organisatie 

mee kan ademen met het veranderende werkpakket van beide 

gemeenten. In box 3 hebben we enkele kenmerken van de 

huidige ambtelijk organisatie opgenomen. 

Box 3. Kenmerken van de ambtelijke organisatie Haarlem

Zandvoort

 • Omvang van de organisatie: Er werken in totaal 1.472  

medewerkers voor de ambtelijke organisatie. De  

organisatie bestaat uit 1.282 FTE.

 • Dynamiek van het personeelsbestand: Het percentage 

instroom en uitstroom ligt in de ambtelijke organisatie 

gemiddeld genomen hoger dan bij ambtelijke  

organisaties van een vergelijkbare omvang (rond de 10%). 

 • Ziekteverzuimpercentage: Het gemiddelde ziekte-

verzuimpercentage van de gemeentelijke organisatie  

ligt jaarlijks ongeveer 0,5% lager dan bij ambtelijke  

organisaties van een vergelijkbare omvang. Het ziekte-

verzuimpercentage was in 2020 4,4%. 

 • Externe inhuur: Het aandeel externe inhuur van de  

ambtelijke organisatie ligt gemiddeld 5% lager dan bij 

organisaties met een vergelijkbare omvang. 

 • Salaris medewerkers: het gemiddelde bruto maand-

salaris ligt iets boven het gemiddelde van ambtelijke 

organisaties met een vergelijkbare omvang. 

 • Leeftijd van het personeelsbestand: medewerkers van 

de ambtelijke organisatie zijn gemiddeld 47,2 jaar. De 

afgelopen jaren is het medewerkersbestand verjongd.
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6.1.2 In de loop der jaren meer ‘dedicated 
functies2’ voor Zandvoort 

Vanuit de gemeente Zandvoort is in 2018, inclusief de reeds 

overgekomen formatie in het sociaal domein, 113,99 FTE 

overgekomen vanuit Zandvoort ten behoeve van de ambtelijke 

organisatie Zandvoort-Haarlem. In 2019 is de formatie met 

ongeveer 6 fte uitgebreid, waarmee de totale formatie in 2020 

+/- 120 fte bedraagt. 

Hierbij moet worden opgemerkt dat niet de gehele formatie in 

Haarlem aan tijdschrijven doet. Daarmee is de daadwerkelijke 

inzet deels gebaseerd op feitelijke gegevens van het 

tijdschrijfsysteem, maar gedeeltelijk ook op basis van een zo 

goed en betrouwbaar mogelijke inschatting van medewerkers. 

We baseren hier ons op de gegevens uit de Tussenevaluatie van 

2020. 

Onderdeel Aantal 
fte

Percentage

Primair formatie 55,74

Formatie Sociaal domein 
(reeds overgekomen in 2015)

23,79

Totaal primair 79,53 69,8%

Overhead formatie 31,79

Uitbreiding inkoop 1

Uitbreiding bestuurssecretariaat  
en communicatie

1,67

Totaal Overhead 34,46 30,2%

Totaal formatie 113,99 100%

Tabel 1  Overgekomen formatie Zandvoort

In de afspraken die tussen Haarlem en Zandvoort zijn gemaakt 

is gekozen om Haarlem ruimte te geven de personele inzet 

voor Zandvoort op maat te organiseren, naast de afspraken 

in het dienstverleningshandvest (zie onderstaande box). In de 

ontwikkeling van de samenwerking van de afgelopen jaren is 

een vervlechting van werkzaamheden ten behoeve van beide 

gemeenten ontstaan, conform de gemaakte afspraken. Dit 

wordt zoals gezegd voor veel functies niet apart bijgehouden 

door middel van tijdschrijven. Met name in het begin was 

dit een zoektocht, inmiddels begint dit zich verder door te 

ontwikkelen. 

2 Met dedicated functies bedoelen we medewerkers die minimaal de helft van hun 
tijd aan Zandvoort besteden en die toegewezen Zandvoortse taken uitvoeren. 

Op basis van de gesprekken en de beelden uit eerdere onderzoeken 

zien we dat de dienstverlening ten aanzien van Zandvoorts 

unieke opgaven ook om meer inzet vragen dan bij gemeenten 

van een vergelijkbare omvang. Daarin is het harmonica-effect 

een aandachtspunt, die inzet is namelijk niet gelijkmatig verdeeld 

over het jaar maar kan per dag verschillen. Dat vraagt er om te 

kunnen meebewegen in de inzet. Daarnaast merken medewerkers 

op dat het efficiencyvoordeel van werken voor twee gemeenten, 

slechts beperkt wordt ervaren. Juist door de politieke verschillen 

en de verschillen in de bestuurscultuur, hebben medewerkers het 

idee dat het samenwerken hen juist soms meer tijd kost. Aan de 

Zandvoortse zijde wordt soms ervaren dat Zandvoortse opgaven 

niet dezelfde prioriteit lijken te krijgen. 

Afspraken over ‘dedicated functies’ in het 

dienstverleningshandvest

 • In het dienstverleningshandvest is het volgende  

afgesproken 

 • Bestuur (college/raad), griffie en gemeentesecretaris voeren 

taken uit vanuit het gemeentehuis Zandvoort. Dit geldt 

eveneens voor de loketfuncties, bodediensten en bestuurs-

secretariaat (art. 5 Dienstverleningshandvest). Handhavers 

zijn ook (op flexplekken) in Zandvoort op het gemeentehuis 

aanwezig.

 • De gemeentesecretaris van Zandvoort is adviseur van 

het college van Zandvoort en verantwoordelijk voor alle 

zaken ter voorbereiding en uitvoering van de bestuurlijke 

besluitvorming in Zandvoort. De secretaris neemt deel 

aan directieoverleggen van de ambtelijke organisatie om 

bestuurlijke besluitvorming toe te lichten en ten behoeve 

van de behartiging van het belang van de eigenheid van de 

gemeente Zandvoort.

 • Er is een controller voor Zandvoort die het college en/of de 

gemeentesecretaris van Zandvoort gevraagd en onge-

vraagd van advies voorziet.

 • Leden van het college van Zandvoort worden ambtelijk 

ondersteund door medewerkers van de gemeente Haarlem 

op een wijze die nodig is voor het kunnen vervullen van hun 

functie in Zandvoort. De ondersteuning van het bestuur 

bestaat in elk geval uit periodieke stafoverleggen.

 • In het dienstverleningshandvest is opgenomen dat in  

Zandvoort (als één gebied met 3 wijken) uitvoering wordt 

gegeven aan het principe van gebiedsgericht werken  

(artikel 6.1). Hiertoe is een gebiedsteam Zandvoort gefor-

meerd onder leiding van een gebiedsmanager. 

 • Het team Toerisme en Economie werkt gedeeltelijk in het 

gemeentehuis Zandvoort (art. 5 Dienstverleningshandvest).
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Sinds het invoegen van de medewerkers van Zandvoort in de 

organisatie van Haarlem is gaandeweg een situatie ontstaan 

waarbij een behoorlijk aantal mensen het merendeel van hun 

tijd deel (‘dedicated’) van hun tijd besteden aan Zandvoortse 

taken en op locatie in Zandvoort werken of aanwezig zijn 

(daarmee soms ook meer dan de inzet die op voorhand was 

voorzien). De ‘dedicated3 functies en bijbehorende inzet is voor 

het merendeel niet in de begroting (en daarmee de benchmark) 

van Haarlem specifiek inzichtelijk gemaakt. De precieze 

inzet van deze dedicated functies is daarmee, zonder nader 

onderzoek, niet eenduidig vast te stellen. 

3 Met dedicated functies bedoelen we medewerkers die het merendeel van hun 
tijd aan Zandvoort besteden en die toegewezen Zandvoortse taken uitvoeren.

Op basis van de verschillende documenten die ons in het kader 

van het onderzoek beschikbaar zijn gesteld en aan de hand van 

gesprekken schetsen we een kwalitatief beeld van medewerkers 

die ‘dedicated’ in en voor Zandvoort werkzaam zijn. Het gaat in 

de basis om de structurele inzet. Incidentele inzet (bijvoorbeeld 

ten aanzien van projecten) is niet uitputtend opgenomen. 

We nemen daar waar relevant wel aandachtspunten op met 

betrekking tot deze inzet. Om de dedicated functies binnen de 

organisatie in kaart te brengen hebben we een onderverdeling 

aangebracht naar vier (beleids) domeinen. 

1. Bestuur, Dienstverlening en OOV 

2. Fysiek domein

3. Sociaal domein

4. Economie, toerisme en recreatie

Per beleidsveld hebben we in de tabel aan de linkerkant 

opgenomen welk gemeenteprogramma en beleidsvelden 

daaronder vallen. Aan de rechterkant van de tabel hebben we 

opgenomen welke dedicated functies er binnen dit domein 

specifiek op Zandvoort gericht zijn. 
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1. Bestuur, dienstverlening en OOV

Gemeenteprogramma Dedicated werkzaam voor/in Zandvoort 
(kwalitatief beeld)

Aanvullende toelichting 

Bestuursadvisering en overhead  • Gemeentesecretaris
 • Bestuursadviseur/loco-gemeentesecretaris
 • Woordvoerder/strategische communicatie
 • Controller t.b.v. Zandvoort
 • Medewerkers concerncontrol
 • Managementassistenten 

 • De gemeentesecretaris, loco-gemeentesecretaris/
bestuursadviseur, woordvoerder, controller en 
gebiedsmanager hebben een wekelijks informeel overleg 
(‘de zeester’). Tijdens dit informele overleg wordt gespard 
over de belangrijkste lopende Zandvoortse dossiers en 
(strategische) ontwikkelingen

 • Dienstverlening vanuit het KCC is in Zandvoort aanwezig. 
Medewerkers werken zowel voor Haarlem als in 
Zandvoort. Hiermee kunnen medewerkers gemakkelijk 
worden vervangen bij ziekte/uitval. 

 • In Zandvoort is meer inloop van inwoners, waarop de 
ambtelijke organisatie aanvullend inspeelt.

 • Vanuit handhaving (BOA’s) kan worden ingespeeld op 
het Harmonica-effect in Zandvoort. Indien meer/minder 
handhaving nodig is, kan dit snel worden opgeschaald/
afgeschaald. 

 • Voor vergunningverlening, toezicht en handhaving is er 
een apart team dat zich richt op Zandvoort (in verband 
met de andere eisen aan VTH in Zandvoort versus 
Haarlem).

Dienstverlening  • KCC medewerkers
 • Bodes

Openbare Orde en Veiligheid  • Handhavers/BOA’s
 • VTH-team vergunningen 
 • Medewerker OOV

2. Fysiek domein

Gemeenteprogramma Dedicated werkzaam voor/in Zandvoort 
(kwalitatief beeld)

Aanvullende toelichting 

Beheer en onderhoud (openbare 
ruimte, parkeren en overige 
beheertaken) 

 • Gebiedsmanager
 • Junior gebiedsmanager
 • Gebiedsverbinder
 • Regisseur openbare ruimte
 • Dagelijks beheerder
 • Ondersteuner gebied
 • Communicatie medewerker
 • Parkeerwachters
 • Medewerker begraafplaats 
 • Medewerker vastgoed
 • Projectleiders (inhuur)

 • Het gebiedsteam Zandvoort voert zijn taken uit vanuit 
het gemeentehuis in Zandvoort. Het gebiedsteam komt 
wekelijks samen, om en om in Zandvoort en Haarlem. 
Tijdens het ‘koffiemoment’ kunnen alle medewerkers 
die met Zandvoort van doen hebben, aanschuiven en 
delen waar zij mee bezig zijn. Ook medewerkers van 
Spaarnelanden schuiven aan.

 • Er wordt aangegeven dat het ‘dedicated’ maken van 
uitvoerend medewerkers voor de openbare ruimte voor 
Zandvoort naar verwachting niet efficiënt is. 

 • Vanuit de ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort 
(fysiek domein) is de ontwikkeling ingezet naar meer 
‘dedicated’ projectleiders voor de gemeente Zandvoort op 
fysieke projecten. 

3. Sociaal domein

Gemeenteprogramma Dedicated werkzaam voor/in Zandvoort 
(kwalitatief beeld)

Aanvullende toelichting 

Maatschappelijke participatie, 
ondersteuning en zorg en werk en 
inkomen en schulden

 • Sociaal wijkteam  • Er wordt ingezet op meer verbinding tussen het sociaal 
wijkteam en het gebiedsteam.

4. Economie, recreatie en toerisme

Gemeenteprogramma  • Dedicated werkzaam voor/in Zandvoort 
(kwalitatief beeld)

 • Aanvullende toelichting 

Ruimtelijke ontwikkeling, Toerisme 
& Economie en duurzaamheid

 • Beleidsmedewerker toerisme en economie
 • Coördinator circuit/F1 (op projectbasis)
 • Ondernemers contactfunctionaris
 • Contactpersoon strand 
 • Beleidsmedewerker duurzaamheid
 • Omgevingsjurist 

 • Het team Toerisme en Economie werkt gedeeltelijk in het 
gemeentehuis Zandvoort.

 • Er is een toegewezen ondernemerscontactfunctionaris en 
een contactpersoon ten aanzien van het strand.
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6.1.3 Hogere ‘werklast’ Zandvoort terug te zien  
in de apparaatskosten 

Op basis van de begroting van Zandvoort zijn benchmark 

gegevens verzameld ten aanzien van de apparaatskosten van 

de gemeente Zandvoort. Hierbij is in kaart gebracht wat 

de uitvoering van de verschillende taken (primair proces 

en overhead) kost voor de gemeente Zandvoort en hoeveel 

formatie en kosten gemeenten van vergelijkbare omvang 

maken. Ook wordt op basis van ruim 100 werklastindicatoren 

een relatie gelegd met de werklast van de gemeente. Hieronder 

wordt voor de verschillende domeinen in het takenpakket van 

de gemeente Zandvoort een beknopte analyse weergegeven:

Bestuur en OOV

De kosten voor openbare orde en veiligheid vallen ten 

opzichte van de referentiegroep hoger uit. Het grootste verschil 

in de kosten wordt verklaard doordat de bijdrage aan de 

veiligheidsregio Kennemerland (VRK) hoger is ten opzichte 

van de bijdrage die andere gemeenten aan de veiligheidsregio 

betalen. Uit een recent onderzoek blijkt dat de hoge kosten 

van de VRK grotendeels samenhangen met het hogere 

risicoprofiel ten opzichte van andere veiligheidsregio’s (o.a. 

door Schiphol, Tata Steel, etc.). Daarnaast zien we ook hogere 

kosten voor toezicht en handhaving in vergelijking met andere 

gemeenten. Dit kan verklaard worden door de hogere werklast 

van Zandvoort op dit terrein. In Zandvoort is er daardoor 

een grotere inzet van handhavers op het strand, die andere 

gemeenten niet/nauwelijks hebben.

De kosten van de ondersteuning door de griffie liggen hoger 

dan gemiddeld. Hetzelfde geldt voor de taken ten aanzien 

belastingen. Deze taken zijn door Zandvoort uitbesteed aan 

GBKZ. De gemeenten in de referentiegroep hebben deze taken 

ook grotendeels uitbesteed.

Fysiek domein

De kosten van de gemeente Zandvoort voor het dagelijks beheer 

en onderhoud bij verkeer, vervoer en wegen en liggen iets hoger 

dan gemiddeld in de referentiegroep. Dit lijkt voornamelijk 

verklaard te kunnen worden door het feit dat het wegennet 

van Zandvoort bewerkelijker is dan in andere gemeenten (bijv. 

vaker straatvegen in verband met zand vanaf het strand).

De kosten voor dagelijks beheer en onderhoud van groen 

(groenvoorziening) liggen lager dan gemiddeld in de 

referentiegroep. De werklast van de gemeente Zandvoort is ook 

een stuk lager dan gemiddeld. 

De kosten voor afvalinzameling en verwerking liggen hoger dan 

gemiddeld in de referentiegroep. De werklast van de gemeente 

Zandvoort voor deze taak ligt ook een stuk hoger (meer 

huishoudens). De kosten liggen precies in verhouding met deze 

werklast.  

De kosten voor de taken milieu en duurzaamheid, ruimtelijke 

ordening en volkshuisvesting en bouwgrond-exploitatie 

en GEO-informatie liggen iets lager dan gemiddeld in de 

referentiegroep, maar lijken in verhouding te liggen met de 

werklast van de gemeente.

De kosten voor Wabo (o.a. toezicht en handhaving en 

vergunningverlening) liggen hoger dan gemiddeld. We zien 

ook een hogere werklast ten opzichte van de gemeenten in de 

referentiegroep. De kosten lijken in verhouding te liggen met 

deze hogere werklast.

Sociaal domein

In 2016 zijn de gedecentraliseerde taken in het sociaal domein 

(o.a. Wmo en Jeugd) overgedragen aan de gemeente Haarlem. 

De apparaatskosten voor werk & inkomen en schuldhulp liggen 

hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. De werklast van de 

gemeente (o.a. aantallen bijstand, uitkeringen, etc.) ligt echter 

nog een stuk hoger. De kosten van de gemeente Zandvoort 

lijken hiermee relatief laag gezien de werklast. De kosten voor 

Wmo liggen iets hoger dan gemiddeld in de referentiegroep, 

hetzelfde geldt voor de werklast (aantal Wmo-cliënten). Voor 

jeugd zien we lagere kosten en een evenredig lagere werklast 

(aantal jeugd-cliënten). 

De kosten met betrekking tot volksgezondheid liggen 

aanzienlijk hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Het gaat 

hierbij voornamelijk om de kosten voor de reguliere taken die 

de GGD voor de gemeente uitvoert.

Voor de taken ten aanzien van kunst en cultuur en sport 

zien we lagere apparaatskosten. Hier staan hogere structurele 

subsidies tegenover. De gemeente Zandvoort lijkt hier iets 

andere keuzes gemaakt te hebben ten aanzien van het 

organiseren van deze taken ten opzichte van andere gemeenten.
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Economie, recreatie en toerisme

De kosten voor parkeren (parkeergarages en andere 

parkeervoorzieningen) liggen een stuk hoger dan gemiddeld in 

de referentiegroep en zijn te relateren aan de specifieke context 

van Zandvoort (o.a. het strand). Bovendien staan hier ook 

inkomsten tegenover.

Ook de kosten van recreatie en ontspanning liggen aanzienlijk 

hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Bij dit onderwerp 

zijn alle kosten van de taken ten aanzien van het strand 

meegenomen. Dit verklaart het verschil ten opzichte van andere 

gemeenten.

De kosten voor de taken ten aanzien van economie van de 

gemeente Zandvoort zijn ongeveer gelijk aan het gemiddelde 

van de referentiegroep.

Bedrijfsvoering

De kosten voor directie en management van het primair proces 

liggen iets hoger voor de gemeente Zandvoort ten opzichte van 

de referentiegroep. Het verschil lijkt voornamelijk veroorzaakt 

te worden door de ‘extra’ kosten van de gemeentesecretaris, in 

aanvulling op de kosten van het management van de ambtelijke 

organisatie van Haarlem. Ook de kosten voor financiën en 

P&O liggen iets hoger dan gemiddeld in de referentiegroep.

Daarnaast vallen de kosten van huisvesting op in vergelijking 

met andere gemeenten. De kosten voor Zandvoort liggen 

een stuk hoger dan gemiddeld in de referentiegroep. Dit 

kan verklaard worden doordat er sprake is van dubbele 

huisvestinglasten. Naast de doorbelasting van huisvesting 

door Haarlem heeft de gemeente Zandvoort nog de 

huisvestingslasten van het gemeentehuis in Zandvoort.

De kosten voor Informatisering en Automatisering vallen 

ook op, deze liggen een stuk lager dan gemiddeld in de 

referentiegroep. Het verschil in kosten zit zowel in de personele 

ondersteuning (bijv. systeem- en netwerkbeheer), maar 

ook in de materiële kosten (o.a. inventaris en servers en 

licentiekosten).

Analyse

 • Op basis van de gesprekken en de beelden uit eerdere 

onderzoeken zien we dat de dienstverlening ten aanzien 

van Zandvoorts unieke opgaven om meer inzet vragen 

dan bij gemeenten van een vergelijkbare omvang. Daarin 

is het harmonica-effect een aandachtspunt, die inzet is 

namelijk niet gelijkmatig verdeeld over het jaar maar kan 

per dag verschillen. Dat vraagt kunnen meebewegen in 

de inzet. De ambtelijke organisatie lijkt daar met de ‘dedi-

cated’ functies steeds beter toe in staat te zijn om daarop 

in te spelen. 

 • Voor de meeste onderwerpen in de benchmark geldt dat 

de kosten die de gemeente Zandvoort maakt in ver-

houding liggen met de werklast. Bij een aantal thema’s 

zien we hogere kosten, bijvoorbeeld bij afval, Wabo en 

Wmo, en tegelijkertijd een evenredig hogere werklast. De 

gemeente heeft op deze thema’s meer werk te doen dan 

gemeenten van vergelijkbare omvang. Dit zien we terug 

in de kosten, maar vanuit het perspectief van de bench-

mark zijn dit geen aandachtspunten. 

 • We zien ook een aantal onderwerpen waar de kosten 

lager liggen dan we op basis van de werklast zouden 

verwachten. Voorbeelden zijn economische zaken en 

werk & inkomen en schuldhulp. Voor economische zaken 

zien we kosten die vergelijkbaar zijn met de kosten die 

gemeenten in de referentiegroep maken, terwijl we voor 

de gemeente Zandvoort zouden verwachten dat de kos-

ten en inzet hoger zouden liggen. Voor werk & inkomen 

en schuldhulp zien we hogere kosten ten opzichte van de 

referentiegemeenten. Op basis van de werklast zouden 

we echter nog hogere kosten verwachten. 

 • Voor bedrijfsvoering valt met name informatisering en 

automatisering op. Ten opzichte van de referentiege-

meenten liggen de kosten een stuk lager, zowel voor de 

personele component als voor de materiële kosten.
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6.2 Ontwikkeling in coördinatie op 
Zandvoortse opgaven, met ruimte 
en behoefte tot verbetering

In deze paragraaf gaan we in op de wijze waarop de sturing 

en coördinatie ten behoeve van de Zandvoortse opgaven is 

ingericht en hoe deze naar beeld van de gesprekspartners 

functioneert.

Coördinatie op domein overstijgende vraagstukken in 

de ambtelijke organisatie een groot aandachtspunt

In de afspraken tussen Haarlem en Zandvoort is afgesproken 

dat de Haarlemse organisatie, processen en werkwijze leidend 

zijn in de ambtelijke sturing op de organisatie. Daarmee 

zijn de reguliere processen van de organisatie leidend. In 

de evaluatie van de ambtelijke organisatieontwikkeling van 

Haarlem-Zandvoort (2021) is geconstateerd dat de huidige 

coördinatiemechanismen niet adequaat zijn ingericht 

en daarmee ook niet goed functioneren daar waar het 

afdelingsoverstijgende vraagstukken betreft. Het sociaal domein 

vormt hierin een positieve uitzondering. 

Positie en sturing van de gemeentesecretaris 

Zandvoort ambtelijk (informeel) verstevigd 

In de organisatie Haarlem-Zandvoort vervult de 

gemeentesecretaris van Zandvoort een prominente, 

gezaghebbende maar geen hiërarchische rol. Zij zit in het 

directieteam van Haarlem maar vervult geen directeursfunctie. 

Zij stuurt niet rechtsreeks op domeinen, teams of individuele 

medewerkers. In het directieteam 

brengt zij de input van Zandvoort mee en vertaalt ze de ‘colour 

locale’. De gemeentesecretaris voelt zich goed gehoord in 

de organisatie en constateert dat men in Haarlem een grote 

bereidheid ondervindt om wensen van Zandvoort te horen 

en te vertalen naar daden. In de verbinding met de ambtelijke 

organisatie is het gebrek aan heldere aanspreekpunten een 

belangrijk aandachtspunt. 

Met de komst van nieuwe gemeentesecretarissen, zowel in 

Haarlem als in Zandvoort, zien we een (extra) positieve 

dynamiek ontstaan in de ambtelijke samenwerking 

tussen Haarlem en Zandvoort. De zichtbaarheid van de 

gemeentesecretaris in de ambtelijke organisatie is daarmee 

toegenomen. Vanuit het bestuur wordt aangegeven dat de 

gemeentesecretaris richting politiek en bestuur zichtbaarder 

kan acteren. 

‘Zeester’ voor extra coördinatie Zandvoortse zijde

Recent is een informeel coördinatiemechanisme in Zandvoort 

opgezet om af te stemmen en te sparren over Zandvoortse 

opgaven en ontwikkelingen die extra aandacht vragen 

in (integrale) samenhang en sturing. In dit wekelijkse 

informele overleg ‘de zeester’ sparren de gemeentesecretaris, 

loco-gemeentesecretaris, woordvoerder, controller en de 

gebiedsmanager over de belangrijkste lopende dossiers 

en ontwikkelingen. Door middel van dit overleg kunnen 

vastlopende dossiers of trage besluitvorming sneller worden 

opgepikt en geadresseerd binnen de ambtelijke organisatie. 

Naar het beeld van de gesprekspartners is dit een positieve 

ontwikkeling. 

Gebiedsteam

De ambtelijke organisatie werkt volgens het principe 

gebiedsgericht werken, waarbij Zandvoort een van de 

gebieden is. Er is een gebiedsteam, bestaande uit de 

functies communicatie, beheer, technische infrastructuur, 

gebiedsverbinder (beleid-bewoner), junior gebiedsmanager en 

manager.

 De gebiedsmanager stelt de gebiedsopgaven op en werkt 

met gerichte gebiedsprogramma’s aan ontwikkeling en 

vernieuwing in het ‘gebied’ Zandvoort. De gebiedsmanager 

functioneert in deze werkwijze als ambtelijk opdrachtgever. 

De functie valt onder de afdelingsmanager Programma en 

Gebiedsmanagement, met daarboven de directie van de 

organisatie Haarlem-Zandvoort. De gebiedsmanager komt 

af en toe in de Zandvoortse raad; al zijn er ook raadsleden 

die haar niet kennen . Het ambtelijk opdrachtgeverschap ten 

aanzien van specifieke projecten is een aandachtspunt. Daar is 

vaak de positie van de gebiedsmanager richting de ambtelijke 

organisatie beperkt doordat er geen adequaat mandaat is.

Het gebiedsteam komt wekelijks samen, om en om in 

Zandvoort en Haarlem. Tijdens het ‘koffiemoment’ kunnen 

alle medewerkers die met Zandvoort van doen hebben, 

aanschuiven en delen waar zij mee bezig zijn. Ook medewerkers 

van Spaarnelanden schuiven aan. Voor zijn dagelijkse 

werkzaamheden is het gebiedsteam in principe in Zandvoort 

gestationeerd, al vinden veel overleggen in Haarlem plaats. 

Naast het gebiedsteam, is er ook een sociaal wijkteam. Er wordt 

op ingezet om meer verbinding tot stand te brengen tussen deze 

beide teams.
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De verwachtingen met betrekking tot het gebiedsgericht 

werken wisselden sterk. Sommigen verwachtten voordelen, 

terwijl anderen kritiek hadden onder het motto ‘we zijn geen 

gebied van Haarlem’. In lijn met de tussenevaluatie is de 

waardering van het gebiedsteam wisselend. Zowel bestuurlijk 

in Zandvoort als voor een deel van de ambtenaren is de rol, 

positie en het takenpakket van het gebiedsteam onduidelijk. 

Meerdere betrokkenen (ook ambtenaren zelf) wijzen erop 

dat de ontmoeting tussen het gebiedsteam en bewoners en 

ondernemers (participatie) beter kan worden georganiseerd, 

evenals de profilering naar de gemeenteraad. 

Coördinatie op Zandvoortse opgaven kent een positieve 

(door)ontwikkeling, maar blijft aandacht verdienen

 • We zien dat coördinatie op overstijgende opgaven en 

vraagstukken een belangrijk aandachtspunt is voor  

de organisatie. Zowel voor Haarlemse, als voor  

Zandvoortse vraagstukken. Dat belemmert de aanpak 

van Zandvoortse opgaven. 

 • We zien eveneens dat er met de komst van de nieuwe 

gemeentesecretaris en de ‘zeester’ een aantal goede 

stappen zijn gezet om de regie op Zandvoortse opgaven 

in relatie tot de ambtelijke organisatie te versterken.  

Dat zie we als een positieve ontwikkeling. 

 • De rol, taak en positionering van het gebiedsteam  

blijft nog steeds voor veel betrokkenen (zowel bestuurlijk 

als ambtelijk) onduidelijk. 

6.3 Winst in kwaliteit en 
kwetsbaarheid, vraag om meer 
slagkracht en wendbaarheid

Kwetsbaarheid sterk afgenomen, kwaliteit van  

beleid toegenomen. 

De gemeente Zandvoort beschikt over een organisatie met 

ruim 1.200 fte. Daarmee is ze een stuk minder kwetsbaar 

geworden. Het aantal ‘éénpitters’ is afgenomen en ze kan 

beschikken over meer specialistische expertise. Daarnaast is 

ook de onderlinge vervangbaarheid toegenomen. Bijvoorbeeld 

bij taken zoals handhaving leidt dit ertoe dat de continuïteit 

van dienstverlening geborgd blijft, maar stelt de organisatie de 

gemeente Zandvoort ook in staat om mee te bewegen met het 

zogenaamde ‘harmonica-effect’ dat past bij de Zandvoortse 

opgaven zoals rondom het strand. 

Waar in 2016 de financiële expertise nog onvoldoende breed in 

de organisatie aanwezig was en ook niet genoeg aandacht voor 

was, kan Zandvoort nu een ambtelijke organisatie benutten 

waar deze expertise stevig geborgd is. De concerncontroller 

speelt hierin een belangrijke rol. Hier is veel tevredenheid over. 

Daarnaast constateren we ook dat de kwaliteit van het beleid 

en de ondersteuning sinds de ambtelijke samenwerking (sterk) 

is toegenomen. Breed onder de gesprekspartners wordt gedeeld 

dat de kwaliteit van het beleid en de informatievoorziening 

aan de gemeenteraad sinds de ambtelijke samenwerking is 

verbeterd. Uit tabel 3 komt dit beeld van de geïntensiveerde 

informatievoorziening ook duidelijk naar voren. Vergeleken 

met de start van de samenwerking in 2018 zien we dat 

het aantal raadsvragen, maar ook de informatiebrieven en 

informatienota’s zijn toegenomen. 

Alhoewel de doorloop van processen aanzienlijk langer is 

dan voorheen, profiteert de organisatie van de kwaliteit van 

de ambtelijke organisatie, mede omdat de organisatie op 

verschillende plekken meer (specialistische) deskundigheid 

heeft. Met name de bestuurlijke stukken rond de P&C-cyclus, 

de jaarrekening, begroting en bestuursrapportages zijn van een 

hoger niveau dan voorheen. Ten aanzien van de kwaliteit van 

beleid zijn er ook aandachtspunten. Dat betreft oog voor details 

die te maken hebben met de Zandvoortse ‘couleur locale’ en de 

integraliteit van stukken. 

2018 2019 2020 2021  
(tot 1-12-21)

Ingekomen raadsvragen 
(mondeling en schriftelijk)

17 44 79 62

Raadsinformatiebrief 168 219 206 178

Informatienota 7 14 17 19

Tabel 1.  Raadsvragen en brieven sinds de ambtelijke 
samenwerking

Slagkracht en wendbaarheid belangrijk 

aandachtspunt 

Een van de doelstellingen van de ambtelijke samenwerking 

met Haarlem was om los te komen van de meer beheersmatige 

aanpak van de gemeente Zandvoort, maar om ook echt tot 

ontwikkelingen te komen op verschillende dossiers. Destijds 

ontbrak het aan de kwantitatieve en kwalitatieve capaciteit 

hiervoor en werd de capaciteit opgeslokt door dagelijkse 

‘brandjes’. 
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Alhoewel we constateren dat de gemeentelijke organisatie waar 

Zandvoort nu op kan bouwen in kwalitatieve en kwantitatieve 

zin een stuk beter geëquipeerd is om deze ontwikkelopgaven op 

te pakken, zien we dat dit desondanks de afgelopen jaren nog 

niet naar wens en behoefte van de grond is gekomen. Daarin 

speelt de eerder beschreven politiek-bestuurlijke context een 

belangrijke rol. Maar ook de ambtelijke organisatie slaagt er 

nog onvoldoende in om slagkracht te bieden die nodig is om 

echt tot ontwikkeling te komen. Daarvoor geldt dat Haarlem 

hier tegen dezelfde uitdaging aanloopt. We zien wel in het 

afgelopen jaar een aantal positieve ontwikkelingen, bijvoorbeeld 

rondom het parkeerbeleid maar ook rondom het Badhuisplein. 

De gewenste wendbaarheid in uitvoering en inspelen op 

Zandvoortse dossiers verdient ook verdere aandacht. In 

Zandvoort worden hoge eisen gesteld aan de dagelijkse 

dienstverlening. Het gebiedskarakter en de gemeenschap 

vragen om snelle, concrete acties. Het ontbreekt de robuuste, 

maar tegelijkertijd ook ‘logge’ en bureaucratische ambtelijke 

organisatie, aan (snelle) wendbaarheid om daarop in te spelen. 

Aantrekkelijk perspectief voor werknemers om zowel 

voor Zandvoort als voor Haarlem te kunnen werken

Vanuit de organisatie wordt meegegeven dat men graag voor 

beide gemeenten werkt en daarvoor ook inspanningen wil 

doen. Het wordt als leuk gezien om ook gedeeltelijk voor 

Zandvoort te kunnen werken, juist vanwege de andere aard 

van de opgaven. De ambtelijke organisatie kan eveneens hogere 

salarissen en functies bieden, waarmee ook meer geïnvesteerd 

kan worden in de kwaliteit van medewerkers. 

Organisatie moet zich verder ontwikkelen om 

(vergelijkbare) knelpunten voor zowel Haarlem als 

Zandvoort op te lossen. 

De invoering van de ambtelijke samenwerking tussen 

Haarlem en Zandvoort per 1 januari 2018 viel samen met 

een interne structuurwijziging van Haarlem, waarbij in de 

bedrijfsvoering een grote verandering werd doorgevoerd 

met nieuwe teams en afdelingen. Uit de evaluatie van de 

organisatieontwikkeling van de gemeentelijke organisatie 

(2021) is geconstateerd dat de ontwikkeling van de organisatie 

nog niet ‘is afgemaakt’. Uit de evaluatie komt sterk naar voren 

dat de gemeentelijke organisatie van Haarlem robuust en 

betrouwbaar is. Maar dat deze voor zowel de gemeente Haarlem 

als de gemeente Zandvoort belangrijke ontwikkelstappen te 

zetten heeft ten aanzien van de wendbaarheid, slagkracht 

en domeinoverstijgende samenwerking. De volgende 

aandachtspunten voor de ontwikkeling van de ambtelijke 

organisatie worden zowel in Haarlem als in Zandvoort ervaren:

Er is behoefte aan heldere aanspreekpunten.  
Bij domeinoverstijgende onderwerpen zijn er geen heldere 

aanspreekpunten (niet naar bestuur, maar ook niet in de 

ambtelijke organisatie). Rollen, taken en verantwoordelijkheden 

onderling zijn niet helder. 

Er is behoefte aan samenhang en integraliteit op 
overstijgende opgaven. De sturing op de organisatie is 

gefragmenteerd georganiseerd en komt niet goed bij elkaar. De 

afdelingen werken nog teveel langs elkaar heen en activiteiten 

worden niet vanzelfsprekend in samenhang opgepakt. 

Integraliteit in de aanpak van opgaven is een belangrijk 

aandachtspunt.

Er is behoefte aan meer integrale slagkracht en 
wendbaarheid. De organisatie is stroperig en bureaucratisch. 

Er is beperkte flexibiliteit in de aanpak van opgaven om in te 

kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen. Processen duren 

vaak lang en vraagstukken kunnen lang in de organisatie 

blijven hangen. 

Het directieteam van Haarlem-Zandvoort, waar de 

gemeentesecretaris van Zandvoort deel van uit maakt, geeft op 

dit moment vorm aan de doorontwikkeling van de organisatie 

met een programma waar bovengenoemde knelpunten worden 

aangepakt.

De kracht van de ambtelijke organisatie is aanzienlijk 

verbeterd, maar vraagt verdere versterking op slagkracht 

en wendbaarheid

 • De Zandvoortse organisatie staat er, ten opzichte van  

het beeld dat in 2016 van de organisatie geschetst werd, 

naar onze taxatie een stuk beter voor in termen van  

kwaliteit en kwetsbaarheid. 

 • Dat laat onverlet dat er nog wel serieuze aandachts-

punten zijn. Die zitten met name in slagkracht en  

wendbaarheid. De ‘belofte’ van de voordelen van de  

ambtelijke samenwerking zijn op die punten nog niet 

naar potentie waargemaakt. 

 • We constateren dat de knelpunten waar Zandvoort  

qua ambtelijke organisatie tegenaan loopt vergelijkbaar 

zijn met de knelpunten waar Haarlem tegenaan loopt.  

In die zin wordt het Zandvoortse niet heel anders  

benaderd dan het Haarlemse. 



Bestuurskracht en organisatorische toekomst van Zandvoort | Rapport

55

6.4 Nabijheid en betrokkenheid met 
(stakeholders in) Zandvoort kan 
krachtiger worden vormgegeven

We hebben in hoofdstuk 4 geconstateerd dat de dienstverlening 

naar burgers als voldoende wordt gewaardeerd. Als we kijken 

naar de betrokkenheid en verbinding met inwoners dan zien  

we dat er ruimte voor verbetering is. 

Burgers, ondernemers en belanghebbenden staan in Zandvoort 

als kleinere gemeente dicht op het bestuur en zijn nauw 

bij de politiek betrokken. Juist in die context is het ook 

belangrijk dat de ambtelijke organisatie nabijheid heeft tot 

deze inwoners, om goed op de signalen in te kunnen spelen. 

Deze nabijheid is naar het beeld van de gesprekspartners 

een belangrijk aandachtspunt. Dat zit hem met name in 

herkenbare en zichtbare ambtelijk aanspreekpunt(en) waarmee 

snel geschakeld kan worden en die kunnen helpen om te 

navigeren door logge en trage organisaties (Spaarnelande, 

Omgevingsdienst, ambtelijke organisatie). We zien dat, juist 

wanneer dit is ingeregeld, dit positief gewaardeerd wordt. Zo 

is er veel waardering voor de ondernemersmanager en het 

aanspreekpunt voor de strandwachters. 

Naast nabijheid kan ook de inzet op betrokkenheid van burgers, 

maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven bij beleid worden 

versterkt. De kennis van bevolking en ondernemers kan op 

die manier beter worden benut, wat eveneens bij kan dragen 

aan de kracht van Zandvoort als gemeente. Er is namelijk veel 

bereidheid en ondernemerschap in de gemeente. Een positief 

voorbeeld in de verbinding tussen de ambtelijke organisatie en 

de gemeenschap is het corona-herstelfonds, maar daarnaast 

ook het convenant dat recent met ondernemers is afgesloten. 

Analyse

We zien dat de aansluiting tussen de ambtelijke organisatie 

en de gemeenschap verder kan worden versterkt. Ook bij 

inwoners en ondernemers is er behoefte aan heldere en 

herkenbare aanspreekpunten. We zien dat hier ook de 

afgelopen jaren positieve stappen zijn gezet waarop verder 

doorgebouwd kan worden.



HOOFDSTUK 7

Financiën 
De financiële component vormt een belangrijke factor in de vraag of en in 

hoeverre een gemeente de uitdagingen aankan. In dit hoofdstuk kijken we 

achtereenvolgens naar: 

• De ontwikkeling programmabegroting en programmarekening  

in 2019 en 2020.

• De geprognosticeerde ontwikkeling van de programmabegroting in de 

periode 2021-2024.

• De ontwikkeling van de balans in de periode 2019-2024.

• Ontwikkeling financiële kengetallen Zandvoort 2019-2024.
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7.1 Verschillen programmabegroting 
en programmarekening in 2019 
en 2020 vooral door resultaten 
grondexploitaties

In de volgende tabel is de (gewijzigde) begroting en de 

jaarrekening van de gemeente Zandvoort voor de jaren 2019 en 

2020 gepresenteerd.

Programma’s BG 19 BG 19 JR 19 JR 19 BG 20 BG 20 JR 20 JR 20

Bedragen (x 1.000) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1. Maatschappelijke participatie € 6.203 € 187 € 6.697 € 697 € 5.258 € 197 € 5.219 € 193

2. Ondersteuning en Zorg € 7.135 € 152 € 7.716 € 147 € 8.365 € 211 € 7.803 € 202

3. Werk inkomen en Schulden € 9.239 € 5.838 € 9.252 € 5.814 € 15.145 € 11.787 € 14.971 € 11.844

4. RO, Toerisme & Economie € 4.945 € 173 € 6.638 € 1.827 € 10.439 € 5.305 € 6.912 € 1.675

5. Beheer en onderhoud € 13.171 € 12.921 € 12.656 € 12.716 € 15.908 € 11.885 € 16.265 € 12.180

6. Burger, bestuur en veiligheid € 6.110 € 917 € 5.994 € 1.326 € 5.425 € 835 € 5.317 € 913

7. Algemene middelen & overhead € 6.785 € 32.351 € 7.272 € 32.508 € 8.156 € 51.321 € 7.750 € 51.759

Overhead € 6.463 € 3 € 6.177 € 16 € 6.405 € 3 € 6.418 € 31

Algemene middelen € 322 € 31.348 € 1.095 €32.492 € 1.751 € 51.318 € 1.332 51.728

Totaal voor bestemming € 53.588 € 52.539 € 56.226 € 55.035 € 68.697 € 81.541 € 64.237 € 78.767

Saldo voor bestemming -€ 1.049 -€ 1.191 € 12.844 € 14.529

Mutaties reserves € 5.498 € 6.709 € 6.752 € 7.307 € 24.380 € 10.698 € 25.191 € 10.829

Totaal na bestemming € 59.086 € 59.248 € 62.978 € 62.342 € 93.077 € 92.239 € 89.428 € 89.596

Saldo na bestemming € 162 -€ 637 -€ 838 € 167

Tabel 1:  Programmabegroting en programmarekening   
Zandvoort 2019 en 2020

Bron:  Jaarrekening 2019 Zandvoort (p. 167) en Jaarrekening  
2020 Zandvoort (p. 176)

De tabel laat het volgende zien:

 • Zowel de totale baten als de totale lasten voor bestemming 

in 2019 wijken niet veel af van de bijgestelde begroting. De 

totale lasten vallen ongeveer € 2,6 miljoen euro en de totale 

baten € 2,5 miljoen hoger uit. Deze verschillen zijn voor het 

grootste gedeelte te verklaren door de resultaten binnen de 

grondexploitaties in het programma Ruimtelijke Ordening, 

Toerisme en Economie. Zo waren de baten en lasten 

respectievelijk € 1,7 miljoen en € 2,2 miljoen euro hoger 

dan begroot. Redenen voor deze afwijkingen zijn: hogere 

sloop- en verwervingskosten met name gerelateerd aan 

het Badhuisplein en Entree Palaceplein en een financiële 

actualisatie.4 

4  Jaarrekening 2019 Zandvoort (p. 216)

 • Overige verschillen kunnen verklaard worden door een 

lastenoverschrijding van € 584.000 in programma 2 

(Ondersteuning en Zorg) door een groei van het aantal 

jongeren dat gebruik maakt van jeugdzorg; daarnaast zijn 

er extra inkomsten uit de WABO-leges en het beleidsveld 

parkeren. 

 • In het jaar 2020 vallen de baten en lasten respectievelijk  

€ 2,8 en € 4,5 miljoen lager uit dan begroot. De lagere 

baten en lasten worden wederom verklaard door de 

resultaten op de grondexploitaties, waarbij zowel de lasten 

(€ 3,3 miljoen) als de baten (€ 3,6 miljoen) lager uitvielen. 

Dit lag met name aan tegenvallende opbrengsten van het 

Watertorenpleinproject. Dit is het gevolg van de keuze voor 

een ander plan en de eis om 30% sociale huur op te nemen 

in het plan.5 De overige verschillen kunnen verklaard 

worden door een financiële meevaller van € 353.000 op 

de maatwerkvoorzieningen jeugd en een voordeel in de 

voorziening dubieuze debiteuren. 

5  Jaarrekening 2020 Zandvoort (p. 226) en Meerjarenperspectief Grondexploitaties 
2021 (p. 4)
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7.2 Meerjarenbegroting 2021-2024 is 
sluitend; opvallende daling van 
totaal begroting

In de vorige paragraaf keken we naar het verleden, in deze 

paragraaf kijken we naar de toekomst. In de volgende tabel zijn 

de baten en lasten in de begroting van de gemeente Zandvoort 

voor de jaren 2021-2024 gepresenteerd. 

Programma’s BG 21 BG 21 BG 22 BG 22 BG 23 BG 23 BG 24 BG 24

Bedragen (x 1.000) Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten

1. Maatschappelijke participatie € 5.368 € 146 € 5.295 € 146 € 5.249 € 146 € 5.170 € 146

2. Ondersteuning en Zorg € 8.766 € 165 € 8.567 € 165 € 8.637 € 165 € 8.707 € 165

3. Werk inkomen en Schulden € 10.092 € 6.370 € 9.469 € 5.502 € 9.448 € 5.502 € 9.451 € 5.502

4. RO, Toerisme & Economie € 5.664 € 1.555 € 6.739 € 2.886 € 5.751 € 2.290 € 4.302 € 840

5. Beheer en onderhoud € 14.272 € 13.963 € 13.981 € 13.670 € 13.793 € 13.523 € 14.032 € 13.622

6. Burger, bestuur en veiligheid € 6.231 € 1.167 € 5.931 € 840 € 5.666 € 790 € 5.586 € 624

7. Algemene middelen & overhead € 8.017 € 34.579 € 8.106 € 34.353 € 7.942 € 34.289 € 7.863 € 34.318

Overhead € 6.461 € 3 € 6.474 € 3 € 6.277 € 3 € 6.275 € 3

Algemene middelen € 1.556 € 34.576 € 1.633 € 34.351 € 1.665 € 34.287 € 1.589 € 34.316

Totaal voor bestemming € 58.410 € 57.944 € 58.089 € 57.562 € 56.487 € 56.704 € 55.112 € 55.216

Saldo voor bestemming -€ 466 -€ 527 -€ 218 € 104

Mutaties reserves € 725 € 1.219 € 725 € 1.272 € 455 € 372 € 355 € 372

Totaal na bestemming € 59.135 € 59.163 € 58.814 € 58.834 € 56.942 € 57.076 € 55.467 € 55.588

Saldo na bestemming € 29 € 19 € 134 € 121

Tabel 2:  Programmabegroting Zandvoort 20212024

Bron:  Begroting 2021 Zandvoort (p. 29)

In de programmabegroting 2021 wordt een negatief 

resultaat, voor bestemming, van ongeveer € 466.000 

geraamd. Na mutaties van reserves wordt een bescheiden 

begrotingsoverschot van € 29.000 voorzien. Wat opvalt is  

dat het totaal van de begroting (zowel baten als 

lasten) aanzienlijk daalt in de periode 2021. De totale 

programmalasten, voor bestemming, dalen van € 58,4 miljoen 

in 2021 naar € 55,1 miljoen in 2024. De meest opvallende 

verschillen zitten in de volgende programma’s:

 • Werk, inkomen en schulden: de lasten dalen van  

€ 10,0 miljoen in 2021 naar € 9,5 miljoen in 2024.  

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de (incidentele) 

extra baten en lasten vanwege coronamaatregelen (met  

name door uitvoering van de TOZO en TONK) in 2020 

binnen het onderdeel ‘inkomen’.

 • RO, toerisme en economie: lasten dalen van € 5,7 miljoen 

in 2021 naar € 4,3 miljoen in 2024. Dit wordt voornamelijk 

veroorzaakt doordat de lasten van de F1-races tot en met 

2023 in de begroting zijn opgenomen. Daarna is er een 

optie met uitbreiding van 2 races, maar deze kosten zijn 

nog niet in de begroting verwerkt. Daarnaast is er in 2021 

sprake van aanvullende (incidentele) lasten vanwege 

coronamaatregelen. 

 • Burger bestuur en veiligheid: de lasten dalen van  

€ 6,2 miljoen in 2021 naar € 5,6 miljoen in 2024.  

Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een aantal 

incidentele kosten posten in de begroting 2021, zoals 

investeringen in de Zandvoortse reddingsbrigade en extra 

inzet van capaciteit van integrale handhavers.

Alleen voor de jaarschijf 2024 is een sluitende begroting 

voorzien, met een bescheiden resultaat voor bestemming van 

€ 104.000. In de overige jaarschijven, 2021-2023 wordt vóór 

resultaatbestemming een negatief resultaat begroot. Na inzet 

van reserves wordt in deze jaren steeds een bescheiden positief 

resultaat voorzien.
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7.3 Stijging balanstotaal 2019-2024 
vooral dankzij verkoop  
Eneco-aandelen

In de volgende tabel is de ontwikkeling van de balans van de 

gemeente Zandvoort gepresenteerd voor de periode 2019-2024. 

Bedragen (x1.000) 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Vaste activa € 55.036 € 56.160 € 59.888 € 65.073 € 70.374 € 74.891

Vlottende activa € 14.288 € 24.761 € 23.813 € 16.298 €   9.641 €   8.965

Totaal activa € 69.324 € 80.921 € 83.701 € 81.371 € 80.015 € 83.856

Reserves € 22.117 € 35.844 € 38.106 € 37.588 € 37.691 € 37.808

Resultaat boekjaar €  -637 €      167 €        29 €        19 €      134 €      121

Voorzieningen €   3.925 €   3.998 €   4.721 €   5.135 €   5.529 €   5.817

Vaste schuld € 34.589 € 31.881 € 29.655 € 27.437 € 25.470 € 28.920

Totaal vaste passiva € 59.994 € 71.890 € 72.510 € 70.180 € 68.824 € 72.665

Vlottende passiva €   9.330 €   9.031 € 11.191 € 11.191 € 11.191 € 11.191

Totaal passiva € 69.324 € 80.921 € 83.701 € 81.371 € 80.015 € 83.856

Tabel 3:  Balans (reserves en voorzieningen) 20192024

Bron:  Jaarrekening 2020 Zandvoort (p. 176/177) en   
Begroting 20212024 (p. 33)

Op basis van de tabel vallen de volgende zaken op:

 • Het totaal van de balans neemt in de periode 2019-2024 

toe van ongeveer € 69 miljoen in 2018 naar ongeveer 

€ 84 miljoen in 2024. Met name tussen 2019 en 2020 

is een duidelijke stijging zichtbaar, van € 69 miljoen 

naar € 81 miljoen. Deze stijging heeft met name te 

maken met de vorming van bestemmingsreserves voor 

de compensatie van het Eneco-dividend (€ 2,6 miljoen) 

en het duurzaamheidsfonds (€ 5,5 miljoen). Daarnaast 

is de reserve Coronafonds per saldo met € 8,4 miljoen 

toegenomen.  

 • De gemeenteraad heeft besloten tot het instellen van een 

Coronafonds ter grootte van € 10 miljoen. Dit fonds wordt 

ingezet voor drie bestemmingsrichtingen: financiële gaten 

voor inwoners, ondernemers en instellingen (€ 3 miljoen); 

Investeringen om Zandvoort sterk uit de crisis te laten 

komen (€ 3 miljoen) en compensatie van wegvallende 

gemeentelijke inkomsten (€ 4 miljoen). In 2020 is 1,6 

miljoen aan dit fonds onttrokken.6  

6  Jaarrekening 2020 Zandvoort (p. 14-15)

 

 • € 5,5 miljoen van de totale opbrengst van de verkoop 

van de Eneco-aandelen is in een duurzaamheidsfonds 

gestort. Met bijdragen uit het fonds kunnen initiatieven 

worden gerealiseerd om de energietransitie te versnellen en 

duurzaamheid te bevorderen.7

 • De stand van de voorzieningen stijgt in de periode 2018 tot 

en met 2024 van € 3,9 miljoen naar € 5,8 miljoen. 

 • De vaste schuld daalt van € 34,5 miljoen in 2019 tot € 

28,9 miljoen in 2024. Deze daling wordt voornamelijk 

veroorzaakt door de verkoop van Eneco-aandelen (€ 16 

miljoen). Door deze financiële buffer lijkt het tot en met 

2023 niet nodig om aanvullende langlopende leningen aan 

te gaan.

7  Jaarrekening 2020 Zandvoort (p. 202)
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7.4 Goede ontwikkeling financiële 
kengetallen; onzekerheid rond 
GREXen 

In de volgende tabel is de ontwikkeling van de financiële 

kengetallen van de gemeente Zandvoort gepresenteerd voor de 

periode 2019-2024. 

Kengetal Streefnorm JR19 JR20 BG21 BG22 BG23 BG24

1a. Netto schuldquote <100% 64% 28% 39% 39% 45% 56%

1.b Netto schuldquote (gecorrigeerd) <95% 62% 27% 37% 36% 43% 54%

2. Solvabiliteitsratio >20% 31% 45% 46% 46% 47% 45%

3. Structurele exploitatieruimte >0% 2% 1% 2% 2% 2% 2%

4. Grondexploitatie 0% 10% 8% 10% 0% 3% 0%

5. Gemeentelijke belastingcapaciteit <100% 100% 103% 98% 97% 97% 97%

Tabel 4:  Financiële kengetallen Zandvoort 20192024

Bron:  Jaarrekening 2019 Zandvoort (p. 125), Jaarrekening 2020 
Zandvoort (p.138), Begroting 2021 Zandvoort (p.153154), 
Begroting 2022 (p. 31). 

Op basis van de tabel met kengetallen van de gemeente 

Zandvoort kunnen de volgende conclusies worden getrokken:

 • De netto schuldquote is relatief laag, maar laat over de 

periode 2020-2024 een stijgende trend zien. Wanneer 

de netto schuldquote gecorrigeerd wordt voor verstrekte 

leningen is de netto schuldquote iets lager, maar komt er 

hetzelfde beeld naar voren. Het valt op dat in de periode 

2019-2020 de netto schuldquote sterk afneemt. Dit valt te 

verklaren door een forse toename van 62% in de reserves 

(zoals hiervoor besproken) en een aanzienlijke reductie 

van de vaste schuld. Ten opzichte van de streefwaarde die 

door de VNG gehanteerd wordt (130%) heeft de gemeente 

Zandvoort een relatief lage schuldpositie. Indien de 

stijgende lijn zich verder voortzet in de jaren na 2024 is  

dit wel een aandachtspunt. De schuldquote blijft in de 

huidige ambities wel onder de 100 procent van de baten.

 • De solvabiliteitsratio van de gemeente Zandvoort is in 2020 

gestegen naar 45% (van 31% in 2019). In de jaren na 2021 

neemt de solvabiliteitsratio af na het niveau van 2019. 

In alle jaren zit de solvabiliteitsratio boven de streefnorm 

van de gemeente Zandvoort van 20%. Deze waarden zijn 

berekend op basis van het verloop van de reserves zoals 

door Zandvoort in de begroting gepresenteerd. De stijging 

in 2020 en 2021 wordt voornamelijk veroorzaakt door de 

verkoop van de Eneco-aandelen.

 

 

 

 

 

 • De kosten met betrekking tot grondexploitaties blijven 

oplopen, wegens onvoldoende zicht op spoedige bestuurlijke 

besluitvorming, waardoor de grondexploitaties een 

financiële last voor de gemeente gaan vormen. Bovendien is 

het onzeker of verwachte opbrengsten worden gerealiseerd. 

In 2022 komt naar verwachting een opbrengst binnen, 

wat leidt tot een fors lagere boekwaarde in 2023. De 

boekwaarde wordt niet geheel goedgemaakt. Hier heeft 

de gemeente Zandvoort reeds verliesvoorzieningen voor 

getroffen. 

 • De gemeentelijke belastingcapaciteit van Zandvoort lag 

in 2019 en 2020 op of net boven de 100%. Dit geeft aan 

dat de belastingdruk in de gemeente in deze jaren iets 

boven het landelijk gemiddelde ligt. In de jaren vanaf 2021 

is begroot dat de belastingcapaciteit zakt naar 96% van 

het landelijk gemiddelde. Hier lijkt nog enige structurele 

financiële ruimte in de begroting te zitten. In de berekening 

van de gemeentelijke belastingcapaciteit worden de OZB, 

afvalstoffenheffing en rioolheffing meegenomen. 
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7.5 Weerstandsvermogen boven  
de norm

Het is voor een gemeente van vitaal belang dat zij in staat 

is om een financiële tegenvaller op te kunnen vangen. 

De mate waarin een gemeente in staat is niet begrote 

financiële tegenvallers op te vangen wordt uitgedrukt in het 

weerstandsvermogen. Dit kengetal geeft de verhouding weer 

tussen de beschikbare weerstandscapaciteit (hoeveel middelen 

kan men vrij maken) en de benodigde weerstandscapaciteit 

(hoeveel middelen dient men mogelijk vrij te maken). In de 

begroting van 2021-2025 geeft de gemeente Zandvoort aan dat 

haar beschikbare weerstandsvermogen € 9,6 miljoen bedraagt. 

De benodigde weerstandscapaciteit is € 4,6 miljoen. 

Vanaf een weerstandsvermogen van boven de 1,0 is 

een gemeente naar verwachting voldoende in staat om 

financiële tegenvallers voldoende op te vangen (Nota 

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2017). Het beleid 

van de gemeente Zandvoort is dat de weerstandscapaciteit 

voldoende moet zijn om 150% van de risico’s af te dekken 

(ratio >1,5). Met een weerstandsratio van ongeveer 2,1 komt de 

gemeente Zandvoort ruim boven de eigen normwaarde. 

De algemene reserves nemen toe van € 5,0 miljoen naar € 6,0 

miljoen en de onbenutte belastingcapaciteit is ook gestegen van 

€ 2,3 miljoen in 2019 naar € 3,3 miljoen in 2020, waardoor 

het weerstandsvermogen stijgt van 1,5 naar 1,8 van de 

jaarrekening 2019 naar de jaarrekening 2020. 

De grootste risico’s die in de begroting genoemd worden zijn:

 • Onzekerheid saldo grondexploitaties strategische projecten. 

Het risico zit hier met name in oplopende kosten als gevolg 

van vertraging in projecten en/of door bestuurlijke kaders. 

Dit risico wordt geraamd op een bedrag van € 5,0 miljoen 

met een kans van 25%.

 • De ambtelijke samenwerking met Haarlem wordt niet 

gecontinueerd. De incidentele frictiekosten, om de 

ambtelijke organisatie te ontvlechten uit Haarlem en een 

eigen organisatie op te richten worden geraamd op € 5,0 

miljoen met een kans van 10%. Het bedrag van € 5,0 

miljoen betreft een globale inschatting van de incidentele 

kosten. Inmiddels is de post in de begroting aangepast naar 

‘p.m.’, omdat er op dit moment een preciezere inschatting 

wordt gemaakt. 

Ook heeft de gemeente Zandvoort een aantal specifieke risico’s 

afgedekt met specifieke middelen. Zo is de reserve Coronafonds 

gevormd voor de Corona-gerelateerde risico’s. Voor eventuele 

tegenvallers in de ambtelijke samenwerking met Haarlem is een 

stelpost van € 0,2 miljoen in de begroting verwerkt.  

7.6 Conclusie: financiële situatie 
gemeente Zandvoort verbeterd

Ten aanzien van de financiële positie van de gemeente 

Zandvoort komen wij tot de volgende conclusies:

 • De meerjarenbegroting van de gemeente Zandvoort is 

sluitend. In 2024 wordt zowel voor als na bestemming een 

positief resultaat begroot. In de overige jaren, 2021-2023, 

wordt een tekort begroot vóór bestemming. Na inzet van 

reserves wordt steeds een bescheiden overschot voorzien.

 • De vermogenspositie van de gemeente Zandvoort is 

aanzienlijk verbeterd in de afgelopen jaren, voornamelijk 

door de verkoop van de Eneco-aandelen. Hierdoor is 

de gemeente Zandvoort goed in staat om incidentele 

tegenvallers op te vangen. Dit is ook terug te zien in de 

weerstandsratio, die met een ratio van 2,1 ruim boven de 

normwaarde van 1,5 zit.

 • De vaste schuld van de gemeente neemt in de periode 

2021-2021 af, en in de periode na 2021 weer toe. De 

geprognosticeerde netto schuldquote neemt toe tot 76% in 

2024. Dit is ruim onder de streefwaarde van 130% die de 

VNG hanteert, maar als deze trend zich blijft voortzetten 

wel een aandachtspunt voor de gemeente. De schuldquote 

blijft in de huidige ambities wel onder de 100 procent van 

de baten. 

Het algehele beeld dat hieruit volgt, is de gemeente Zandvoort 

hiermee de financiën op orde heeft. De gemeente is, mede door 

de incidentele opbrengsten als gevolg van de Eneco-aandelen, 

goed in staat om op korte termijn eventuele financiële 

tegenvallers op te vangen. Voor de middellange en lange termijn 

is het financiële beeld onzekerder. Tegelijkertijd lijkt er sprake 

van een onbenutte belastingcapaciteit. Wel constateren we 

dat de gemeente een hoog ambitie- en opgavenniveau heeft. 

Het wordt een uitdaging om voor al deze ambities financiële 

dekking te vinden. Dit geldt overigens ook voor veel andere 

gemeenten.



HOOFDSTUK 8

Toekomstmogelijkheden 
voor de organisatie en 
hun gevolgen
Dit onderzoek bevat zowel elementen van terugkijken, als een 

voorzet voor het vooruitkijken in de vorm van een aantal mogelijke 

scenario’s. Dit hoofdstuk gaat over die toekomstmogelijkheden: 

voortzetting van de huidige volledige ambtelijke samenwerking met 

Haarlem, een volledig eigen organisatie van de gemeente Zandvoort 

en een hybride vorm met een kleine organisatie voor Zandvoort 

en uitbesteding van (de meeste) werkzaamheden. Per scenario 

analyseren we de consequenties, kansen en risico’s aan de hand  

van meerdere criteria. 
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8.1 Vooraf: verschillende meningen 
over een keuze met consequenties

Voordat we inzoomen op de toekomstmogelijkheden, 

geven we hier een aantal wensen en opmerkingen weer 

die in gesprek met betrokkenen naar voren zijn gekomen. 

De toekomstmogelijkheden zijn zowel met raadsleden, het 

college van Zandvoort, de organisatie Haarlem-Zandvoort en 

ondernemers en maatschappelijke organisaties in Zandvoort 

besproken.  

Wensen voor de toekomst lopen uiteen

Samengevat horen we in de interviews verschillende voorkeuren 

over de toekomst van de organisatie van Zandvoort. Hieronder 

staan de belangrijkste voorkeuren en aandachtspunten voor de 

toekomstmogelijkheden beschreven.

 • De politieke voorkeuren voor toekomstscenario’s in de 

gemeenteraad lopen sterk uiteen en de fracties hebben 

verschillende aandachtspunten. Vanuit fracties wordt 

aangegeven dat specifieke (beleids/strategische) expertise 

t.a.v. strand en toerisme wordt gemist. Dit verschilt, zo 

geven fracties aan, wezenlijk van de strategische capaciteit 

en focus die hiervoor in Haarlem nodig is, gegeven de 

andere aard van de economie/toerisme.

 • Het college geeft aan meer regie en aansluiting bij de 

organisatie te willen, met name op domeinoverstijgende 

thema’s en onderwerpen die specifiek zijn voor de 

Zandvoortse situatie. 

 • Ondernemers en maatschappelijke organisaties die we 

hebben gesproken, missen regelmatig medewerkers die 

gevoel voor of kennis hebben van de specifieke situatie 

in Zandvoort. Er is onder hen een brede behoefte aan 

het snel(ler) inspelen op signalen, deze op te pakken 

en interventies te plegen. Aan de andere kant horen we 

waardering voor het kwaliteitsniveau van de huidige 

medewerkers. 

 • Meerdere betrokkenen (ook ambtenaren zelf) wijzen erop 

dat de ontmoeting tussen het gebiedsteam en bewoners en 

ondernemers (participatie) beter kan worden georganiseerd. 

Daarnaast is er behoefte aan meer zichtbaarheid en 

duidelijkheid rond de taak en rol van het gebiedsteam. 

 • Er wordt al langdurig (sinds 2015) binnen het sociaal 

domein samengewerkt tussen Haarlem en Zandvoort. Dit 

loopt naar het beeld van de gesprekspartners naar wens. 

 • De ambtelijke organisatie werkt momenteel aan de 

ontwikkeling van de organisatie. Verschillende knelpunten 

waar Zandvoort tegen aanloopt in het functioneren van de 

ambtelijke organisatie gelden zowel voor Haarlem als voor 

Zandvoort. Haarlem geeft zowel ambtelijk als bestuurlijk 

aan vol op die doorontwikkeling in te willen zetten. 

 • Desgevraagd heeft de directie van de organisatie in Haarlem 

aangegeven wat in haar ogen haalbaar zou zijn en op haar 

draagvlak zou kunnen rekenen. Hier ligt een duidelijke 

voorkeur voor het doorontwikkelen van de huidige 

samenwerking. De beide andere scenario’s, dus ook die van 

een hybride organisatie, kunnen niet op steun vanuit de 

directie rekenen. 

Keuze ligt juridisch open, maar heeft wel (financiële) 

consequenties

Het is juridisch mogelijk om de ambtelijke fusie voort te zetten 

in de huidige vorm. Om de fusie voort te zetten hoeft niets te 

gebeuren; de huidige centrumregeling geldt voor onbepaalde 

tijd. De centrumregeling kan formeel worden aangepast als de 

colleges, burgemeesters en raden van de beide gemeenten het 

daar over eens zijn. Voor het Dienstverleningshandvest geldt 

dat de beide gemeenten het met wederzijds goedvinden op elk 

willekeurig moment kunnen aanpassen. 

Als Haarlem en Zandvoort gezamenlijk besluiten de centrum-

regeling te beëindigen moet sprake zijn van een gelijkluidend 

besluit van de bestuursorganen (colleges, burgemeesters) 

en moeten beide raden toestemming geven. Als Zandvoort 

eenzijdig besluit uit te treden, moet (alleen) de raad van 

Zandvoort toestemming geven. Opheffen kan (behoudens 

bijzondere omstandigheden) na vijf jaar na het treffen van 

de regeling; dat is per 4 juli 2022. In de praktijk duurt het 

proces van ontvlechten en het opbouwen van een nieuwe 

organisatie minimaal een jaar. In deze beide opheffingsvarianten 

is de procedure hetzelfde: de colleges en burgemeesters van 

Haarlem en Zandvoort geven gezamenlijk een onafhankelijke 

registeraccountant de opdracht om een opheffingsplan op te 

stellen. Dat plan voorziet in ieder geval in de verplichtingen 

van de gemeente Zandvoort tot deelneming in de financiële 

en personele gevolgen van de opheffing. Het college van de 

gemeente Haarlem is belast met de uitvoering. 

De directe reële schade als gevolg van de uittreding wordt daarbij 

niet alleen door Zandvoort maar ook door Haarlem gedragen. 

In welke verhouding is nog geen uitgemaakte zaak, maar per 

saldo zal een variant waarin Zandvoort besluit eenzijdig uit te 

treden voor Zandvoort tot (fors) hogere kosten leiden dan als 

Haarlem en Zandvoort gezamenlijk besluiten de centrumregeling 

te beëindigen. 
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8.2 Doorgaan met de huidige 
samenwerking, een eigen 
organisatie of een tussenvorm?

In dit onderzoek hebben we een drietal scenario’s uitgewerkt 

voor de toekomstige organisatievorm. In het kort betreffen 

het de volgende scenario’s, waarbij in het eerste scenario 

(doorontwikkeling) twee varianten zijn uitgewerkt. 

Scenario’s voor de ambtelijke organisatie 

Scenario 1:  
Voortzetting van de huidige volledige ambtelijke samenwerking  
met Haarlem
 • Variant A: Doorontwikkelen om de samenwerking te verbeteren  

vanuit bestaande formatie
 • Variant B: Doorontwikkeling om de samenwerking te verbeteren  

met uitbreiding Kernteam Zandvoort 

Scenario 2:  
Een hybride vorm met een kleine organisatie voor Zandvoort en 
uitbesteding van (de meeste) werkzaamheden

Scenario 3:  
Een volledig eigen organisatie gemeente Zandvoort

Elk van de scenario’s hebben we gescoord op verschillende 

criteria. In een bijlage hebben we hiervan een overzicht 

opgenomen. 

Scenario 1: Voortzetting van de huidige volledige 
ambtelijke samenwerking met Haarlem
In dit scenario wordt de gemeenschappelijke regeling met 

het dienstverleningshandvest voortgezet en belegt Zandvoort 

de ambtelijke werkzaamheden bij de gemeente Haarlem. 

Het uitgangspunt voor de verdere doorontwikkeling betreft 

dat verder gewerkt wordt vanuit de huidige afspraken en 

ontwikkelrichting. Dat betekent dat de inzet van de ‘dedicated’ 

ambtenaren, die het grootste deel van hun tijd aan Zandvoort 

besteden, in dit scenario wordt gecontinueerd en verder wordt 

doorontwikkeld. 

We onderscheiden daarin twee varianten. In variant A wordt 

doorontwikkeld binnen de huidige formatie en ontwikkeling 

van de organisatie. In Variant B wordt de samenwerking 

doorontwikkeld met een uitbreiding van de ‘dedicated’ 

ambtenaren voor Zandvoort. Er komt een kernteam Zandvoort 

die wordt uitgebreid met 2-3 bestuursadviseurs (nieuwe 

formatie). Beide varianten kunnen vormgegeven worden vanuit 

de huidige gemeenschappelijke regeling. 

Variant A: Doorontwikkelen om de samenwerking te 

verbeteren vanuit bestaande formatie

De voortzetting van de samenwerking is niet onveranderlijk; 

diverse leerpunten en ontwikkelingen moeten leiden tot 

verbetering. We spreken daarom liever over een scenario van 

doorontwikkeling. Die doorontwikkeling baseert zich met name 

op de volgende leermomenten:  

De tussenevaluatie van deze samenwerking leidde tot een 

aantal aandachtspunten en aanbevelingen. Deze zijn nadien 

opgepakt. We gaan ervan uit dat Zandvoort en Haarlem de 

verbeterpunten verder implementeren en voortzetten.

De geschillencommissie adviseerde om de financiële afspraken 

aan te scherpen en de governance te verbeteren. Ook deze 

adviezen worden opgepakt.

De ontwikkeling van de Haarlemse organisatie is geëvalueerd; 

ook hier zijn aandachtspunten en aanbevelingen uit 

voortgekomen die nu worden opgepakt en uitgewerkt. 

Met de bouwstenen uit bovengenoemde leermomenten wordt 

vanuit de huidige formatie ingezet op het verstevigen van 

de coördinatie van Zandvoortse dossiers, de relatie tussen 

bestuur en ambtelijke organisatie, de nabijheid met inwoners 

en het vergroten van de slagkracht en wendbaarheid van de 

organisatie. 
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Criterium Kwalitatieve toelichting score 

Publieke waarde

Kwaliteit 
dienstverlening 
aan inwoners en 
ondernemers.

De grotere organisatie ten opzichte van 2016 biedt de mogelijkheid tot het aanbieden van hogere kwaliteit van (specialistische) 
dienstverlening. Ook kunnen de kwaliteitsinvesteringen op deze schaal beter worden gedragen. Bovendien kan met een grotere 
organisatie het ‘harmonica-effect’ van sommige opgaven van Zandvoort worden opgevangen op momenten dat dit nodig is. 
Doordat ambtenaren voor twee gemeenten werken is er wel een risico dat zij onvoldoende kennis over een van de gemeenten 
hebben om optimaal te kunnen aanslui ten bij inwoners en ondernemers of bij het integraal benaderen van specifieke opgaven 
zoals het strand in Zandvoort. 

Kwaliteit van 
dienstverlening aan 
raad en college.

Een grotere organisatie ten opzichte van 2016 biedt de mogelijkheid tot verbetering van de kwaliteit van dienstverlening aan het 
bestuur. De hoeveelheid en kwaliteit van de raadsstukken en overige raadsinformatie is toegenomen ten opzichte van 2016. In 
de regio heeft het Zandvoortse bestuur een goede positie, mede dankzij de ambtelijke ondersteuning (waar capaciteit en kennis 
voor kan worden ingezet) en de korte lijnen met het bestuur van Haarlem. Wel is het zaak dat er een goede aansluiting is tussen 
bestuur en organisatie. Daar worden verbeterslagen in gemaakt ten opzichte van de tussenevaluatie, maar het blijft in de ogen van 
meerdere betrokkenen (met name in de raad) een aandachtspunt. Een (klein) aantal medewerkers rond de gemeentesecretaris 
van Zandvoort zet zich hier met de gemeentesecretaris voor in; bovendien maakt de gemeentesecretaris van Zandvoort deel uit 
van het directieteam. Dit laatste zorgt voor meer directe aansluiting van de directie en het Zandvoortse bestuur.

Kwaliteit van beleid. Een grotere organisatie en specialistische medewerkers kunnen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van de 
strategische kwaliteit. Ook bij ontwikkelingen en eisen van bovenlokaal niveau (denk aan privacy en informatieveiligheid) biedt een 
grotere organisatie meer specialistische kennis en capaciteit. De doelstelling van synergie vraagt (voor zover omstandigheden en 
politieke wensen dit toelaten) om harmonisering van beleid van de beide gemeenten. Dit kan een spanningsveld opleveren. Aan 
de andere kant is er ook kruisbestuiving mogelijk met een kwalitatief hoogwaardiger beleid tot gevolg. 

Financiën In dit scenario is geen sprake van incidentele frictiekosten om te komen tot een nieuwe organisatievorm. Wel is het zaak om, in 
lijn met de aanbevelingen van de geschillencommissie, goede afspraken te maken over uitbreiding van toekomstige structurele 
organisatiekosten. Te denken valt aan investeringen in de bedrijfsvoering, die ook de dienstverlening aan Zandvoort raken. Goede 
communicatie en afstemming hierover zijn essentieel. Door Zandvoort aan de voorkant te betrekken en het bestuur in positie te 
brengen, om hierbij de voorkeuren aan te geven en keuzes te maken, wordt invulling gegeven aan een professioneel partnerschap. 
Hierdoor wordt bovendien voorkomen dat Zandvoort (het gevoel krijgt) voor een voldongen feit gesteld te worden.

Organisatie

Opdrachtgever- 
schap naar de 
organisatie. 

Een constructie waarin de gemeente Zandvoort haar opgaven moet realiseren via een organisatie die ook voor een andere 
gemeente werkt, vergt duidelijk opdrachtgeverschap van het bestuur en responsief opdrachtnemerschap van de ambtelijke 
organisatie. Prioritering in opdrachten vanuit Zandvoort is noodzakelijk vanuit het begrip dat de organisatie niet alleen voor 
Zandvoort werkt en daarmee haar tijd moet verdelen. Tegelijkertijd is belangrijk dat de organisatie in staat is ook snel in te 
kunnen spelen op bijvoorbeeld politieke ontwikkelingen in Zandvoort. 

Kwetsbaarheid De grotere organisatie is minder kwetsbaar voor gebrek aan capaciteit en/of kwaliteit door verloop, verzuim of gebrek aan 
specifieke kennis en kunde. Dat vergt in deze constructie wel dat medewerkers in staat en bereid zijn om daadwerkelijk voor 
twee gemeenten te werken; als binnen de organisatie een tweedeling ‘Haarlem’ en ‘Zandvoort’ optreedt is opnieuw sprake van 
kwetsbaarheid. Ook moet überhaupt voldoende capaciteit inzetbaar zijn. Een doorontwikkeling van de organisatie moet hier op 
de langere termijn een positief effect op gaan hebben; op dit moment ervaren medewerkers een hoge werkdruk. 

Efficiëntie Een verdere harmonisatie van werkprocessen en verbetering van huidige coördinatie met een doorontwikkeling van de 
organisatie kan bijdragen aan efficiëntie en/of inzetbaarheid van medewerkers. 

Gevolgen voor 
medewerkers 

De ambtelijke fusie is nu bijna vier jaar een feit; nagenoeg alle oud-medewerkers van Zandvoort die in de organisatie Haarlem-
Zandvoort werken hebben hun plek gevonden. Medewerkers van de organisatie kunnen zich richten op de beide gemeenten 
en de doorontwikkeling van de organisatie. Bestuurlijke rust en duidelijk opdrachtgeverschap kunnen daarbij behulpzaam zijn. 
Daarnaast zijn in het aantrekken van nieuw personeel de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt in dit scenario gunstiger. 

Draagvlak

Democratische 
legitimiteit

In termen van formele democratie kunnen burgemeester, college en raad hun bevoegdheden democratisch gelegitimeerd 
uitoefenen in Zandvoort als zelfstandige gemeente. Zo heeft de raad van Zandvoort het volledige budgetrecht over de 
begroting. Wel wordt ervaren dat de organisatie op (fysieke) afstand van de raad staat en geldt het bovenstaande over 
opdrachtgeverschap. In termen van participatieve democratie moet worden gewaakt voor een goede aansluiting van 
ambtenaren bij de gemeenschap van Zandvoort. 

Draagvlak Zandvoort  In de politiek is er wisselend draagvlak voor doorontwikkeling van de huidige constructie. Voorliggend onderzoek moet 
dienstbaar zijn aan de verdere gedachteontwikkeling en een keuze hieromtrent. In de gemeenteraad zijn er zorgen 
uitgesproken over het tempo waarin de doorontwikkeling beslag krijgt. 
Bestuurlijk is men voorstander van de voortzetting en doorontwikkeling van de huidige organisatie. Er zijn wel door het bestuur 
specifieke ontwikkelbehoeften meegegeven waarop actie ondernomen dient te worden. 

Draagvlak Haarlem De directie van Haarlem heeft vertrouwen in de weg die is ingeslagen met de ontwikkeling van de organisatie. Dit scenario kan 
op draagvlak rekenen. De directie ziet ook kansen om nog meer uit de samenwerking te halen en is hier over in gesprek met 
beide colleges.

Stabiliteit en 
toekomst bestendig-
heid

Het huidige model kan organisatorisch nog jaren mee; de organisatie kan verder bouwen op de huidige samenwerking en 
binnen het huidige model de benodigde kwaliteitsslagen maken. Het is afhankelijk van de bestuurlijke context in hoeverre 
het model stabiel kan functioneren. De sleutel tot succesvol samenwerken en doorontwikkeling van de organisatie ligt bij 
uitgesproken wederzijds draagvlak vanuit de beide besturen. 

Tabel 5.  Score op de criteria scenario 1: Voortzetting van de huidige 
volledige ambtelijke samenwerking met Haarlem 
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Variant B: Doorontwikkelen om de samenwerking te 

verbeteren met uitbreiding Kernteam Zandvoort

In deze variant wordt de doorontwikkeling van de organisatie 

doorgezet conform variant 1A, maar wordt het aantal 

sleutelfiguren dat zich bezig houdt met Zandvoort uitgebreid. 

Daarmee ontstaat een ‘Kernteam Zandvoort’, dat zetelt in 

het gemeentehuis van Zandvoort maar waarvan de leden 

ook regelmatig in Haarlem zijn. De doelstelling van dit team 

is het borgen van de bestuurlijke eigenheid van Zandvoort, 

de ondersteuning van het bestuur en vooral het zorgen voor 

productieve verbinding tussen het gemeentebestuur, de 

Zandvoortse gemeenschap en de ambtelijke organisatie  

Haarlem-Zandvoort.  

De belangrijkste functies zijn die van een kernteam ten behoeve 

van het bestuur van Zandvoort: bestuursondersteuning, beleids-

inhoudelijke strategie, communicatie en control. Aanvullend op 

de huidige sleutelfiguren betreft dit een bestuursadviseur fysiek 

domein en een bestuursadviseur economie, toerisme en recreatie. 

Zij kunnen in de ‘haarvaten’ van de ambtelijke organisatie 

opereren en snel schakelen. 

In tabel 6 is een overzicht van de functies binnen het Kernteam 

weergegeven. Het is een compacte eenheid middenin de 

dynamiek van organisatorische en maatschappelijke kwesties. 

Het Kernteam voert niet zelf taken uit, maar zorgt vooral dát 

zaken gebeuren vanuit het specifieke karakter en de specifieke 

wensen van Zandvoort. Dat kan met het leggen en benutten van 

interne en externe contacten, integrale inhoudsontwikkeling, 

en/of financial en beleidscontrol. Het Kernteam werkt onder 

verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris van Zandvoort. 

Om te voorkomen dat zij als persoonlijk assistenten worden 

gezien, zijn zij niet 1:1 gekoppeld aan collegeleden maar aan 

onderwerpen. De medewerkers zijn formeel in dienst van de 

ambtelijke organisatie Haarlem; de middelen hiervoor worden 

doorbelast aan Zandvoort. Alle ondersteuning (personeelszaken, 

ICT etc) vindt plaats vanuit Haarlem.

Samenstelling kernteam

Functie FTE 

Gemeentesecretaris 1

Loco/bestuursadviseur 1

Controller 1

Gebiedsmanager 1

Communicatieadviseur/woordvoerder 1

Bestuursadviseur Fysiek domein: ontwikkelopgaven  1

Bestuursadviseur Economie, strand, toerisme en recreatie 1

Totaal 7

Tabel 6. Samenstelling kernteam Zandvoort

Bestuur
Zandvoort

Kernteam
Zandvoort

Gemeenschap
Zandvoort

Ambtelijke organisatie 
Haarlem-Zandvoort

Figuur 2.  Kernteam Zandvoort  

Box 2. Profielschets van de functie bestuursadviseur: 

De bestuursadviseur is schakel tussen bestuur, organisatie 

en (vertegenwoordigers van) de samenleving. De 

bestuursadviseur adviseert het bestuur en de ambtelijke 

organisatie op inhoud, proces en integraliteit op 

portefeuilleonderdelen. De bestuursadviseur bewaakt 

kwaliteit van College- en Raadsvoorstellen en brengt risico’s 

en politiek-bestuurlijke gevoeligheden bij complexe en 

politiek-gevoelige onderwerpen in kaart. Daarnaast bewaakt 

de bestuursadviseur de bestuurlijke besluitvorming en 

monitort de voortgang op relevante dossiers. Hij zorgt 

ervoor dat de gemeentelijke taken gebeuren, zonder het  

zelf te doen.

De bestuursadviseur ondersteunt ook het bestuur in 

zijn taak visies en beleid op en met de samenleving 

te ontwikkelen. De adviseur helpt het bestuur zo een 

prominente rol in maatschappelijke verbanden te  

vervullen. Hij onderhoudt maatschappelijke contacten  

en legt verbindingen tussen de gemeente en de burgers  

of tussen burgers onderling. 
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Criterium Kwalitatieve toelichting score 

Publieke waarde

Kwaliteit 
dienstverlening 
aan inwoners en 
ondernemers.

Boven de huidige dienstverlening kan het Kernteam eraan bijdragen dat ambtenaren over meer kennis beschikken om optimaal 
te kunnen aanslui ten bij Zandvoortse inwoners en ondernemers. Ook kan het team ernaar streven dat specifieke opgaven 
voor Zandvoort meer integraal worden benaderd door de organisatie, bijvoorbeeld die rond het strand en de uitvoering van de 
omgevingsvisie. Het Kernteam kan vraagstukken vroegtijdig signaleren en de organisatie helpen om in te spelen op wisselende 
omstandigheden (harmonica-effect). 

Kwaliteit van 
dienstverlening 
aan raad en 
college.

Het Kernteam kan bijdragen aan een kortere (gevoelde) afstand tussen organisatie en bestuur (zowel college als raad). Ook 
ondersteunt het Kernteam de bestuurders direct. Wanneer het Kernteam bestuurders ook ondersteunt in hun opereren in de regio, 
kan dit bijdragen aan een eigenstandige regionale positie van Zandvoort terwijl tegelijkertijd een verbinding wordt gehouden met 
Haarlem. 

Kwaliteit van 
beleid.

Het Kernteam kan bijdragen aan een verdere ontwikkeling van de (strategische) kwaliteit ten behoeve van Zandvoort. Er kan sterker 
worden geacteerd op de specifiek Zandvoortse opgaven. Het Kernteam wordt immers actief om het Zandvoortse verhaal in de 
organisatie over het voetlicht te brengen. Dit kan leiden tot een scherpere scheidslijn tussen beleidsontwikkeling voor Zandvoort en 
voor Haarlem. Daarmee kunnen ook verschillen in belangen of politieke kleur sterker aan de oppervlakte komen, met het risico op 
frictie. 

Financiën In dit scenario is sprake van een uitbreiding van het aantal medewerkers dat voor Zandvoort werkt. Uitgaande van twee extra 
medewerkers in schaal 11 op basis van een fulltime aanstelling komen de aanvullende structurele kosten uit op ongeveer € 254.000. 
Dit is inclusief de opslag voor overhead dienstverlening (€ 37.000 per fte) die door Haarlem conform de vigerende afspraken zal 
worden doorbelast. Incidenteel moeten er kosten worden gemaakt voor werving en selectie om geschikte kandidaten te werven. 

Organisatie

Opdrachtgever-
schap naar de 
organisatie

Het grootste risico dat kan optreden, is dat het Kernteam gaat optreden c.q. zich gaat ontwikkelen als een alternatief opdrachtgever 
naast het bestuur van Zandvoort. Dit kan leiden tot verwarring, dubbel werk en frustratie. 

Kwetsbaarheid Omdat Zandvoort voor het grootste deel gebruik blijft maken van de organisatie Haarlem-Zandvoort, leidt dit scenario niet tot een 
kwetsbare organisatie. Dat geldt wel voor het Kernteam zelf.

Efficiëntie Wanneer vanuit het Kernteam een sterke impuls uitgaat naar meer ‘couleur locale’ voor Zandvoort en minder harmonisatie, kan dit 
ten koste gaan van efficiëntie. Dat effect kan optreden als het Kernteam, zoals hierboven geschetst, zich ontwikkelt tot alternatief 
opdrachtgever. 

Gevolgen voor 
medewerkers 

Voor medewerkers kan het Kernteam een verbinder worden tussen Zandvoort met haar specifieke karakter en wensen en de 
organisatie. Dat kan bijdragen aan (positief gewaardeerde) resultaten en daarmee het werkplezier. Daarnaast zijn in het aantrekken 
van nieuw personeel de mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt in dit scenario gunstiger.

Draagvlak

Democratische 
legitimiteit

In termen van formele democratie blijft Zandvoort een zelfstandige gemeente met bestuursorganen met volledige eigen 
bevoegdheden. Bovendien kan het Kernteam bijdragen aan een directere aansluiting van het bestuur op de organisatie.  
In termen van participatieve democratie kan het Kernteam een rol spelen in het verbinden van de gemeenschap aan de organisatie 
en het bestuur.  

Draagvlak 
Zandvoort

In de politiek in Zandvoort wordt wisselend gedacht over elk scenario. Een groot deel van de respondenten acht een variant 
denkbaar waarin een kern van ambtenaren meer dedicated voor Zandvoort werkt, waarbij de focus op toerisme en economie en 
het fysiek domein verstevigd wordt. Dit geldt eveneens voor het bestuur. 

Draagvlak 
Haarlem

De directie ziet dit scenario als een reëel optie voor de invulling van de samenwerking en dit kan op draagvlak rekenen. Daarin geeft 
de directie enkele aandachtspunten mee ter overweging en voor nader gesprek. 
Koppelen van de bestuursadviseurs aan de portefeuille van de verschillende wethouders om meer synergie met de organisatie en 
bestuur op alle onderwerpen te organiseren. Daarmee is er minder kans op dubbelingen met de gebiedsmanager en de ambtelijk 
opdrachtgever fysieke projecten. 
Een nadere omschrijving en invulling van de rol bestuursadviseur is nodig. Het inpassen van deze functie vraagt nader gesprek 
tussen Haarlem en Zandvoort. 

Stabiliteit en 
toekomst-
bestendig heid

Ook met deze toevoeging van een Kernteam kan het model van ambtelijke fusie organisatorisch nog jaren mee. Het is afhankelijk 
van de bestuurlijke context in hoeverre het model stabiel kan functioneren. 

Tabel 7.  Score op de criteria scenario 1 variant B
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Scenario 2: Een hybride vorm met een kleine 
organisatie voor Zandvoort en uitbesteding van 
(de meeste) werkzaamheden: kernorganisatie 
Zandvoort 
Dit scenario kent een hybride vorm waarbij er een kleine 

ambtelijke organisatie voor Zandvoort is voor regie en strategie 

en eigen beleidscapaciteit. Alle overige werkzaamheden worden 

uitbesteed aan een of meer andere organisaties; met name aan 

de gemeente Haarlem. De aanname is hier dat deze aanpassing 

gebeurt met wederzijds goedvinden van de beide gemeenten 

en dat medewerkers vrijwillig bestaande en/of nieuwe functies 

gaan bekleden. Daarmee is geen sprake van juridische 

consequenties of frictiekosten. 

In dit scenario is het Kernteam zoals aangegeven in scenario 

1 variant B uitgebreid met directe capaciteit ten behoeve van 

voor Zandvoort specifieke, voor deze gemeente karakteristieke, 

onderwerpen. Dit noemen we de Kernorganisatie Zandvoort. 

De uitbreiding ten behoeve van Zandvoortse onderwerpen 

betreft het domein economie, strand en toerisme en het 

domein fysiek domein. Deze Kernorganisatie is gehuisvest 

in het gemeentehuis van Zandvoort. Dat maakt frequent 

functioneel en informeel contact en overleg tussen het 

Kernteam en de bestuurders mogelijk. 

De medewerkers in de Kernorganisatie vallen als apart team 

onder de organisatie Haarlem-Zandvoort en onder directe 

aansturing van de gemeentesecretaris van Zandvoort. In dit 

scenario wordt een deel van de reeds bestaande ‘dedicated 

functies’ naar de Zandvoortse kernorganisatie overgeheveld en 

wordt deze op onderdelen kwalitatief versterkt. Deze dedicated 

functies, die nu minimaal 50% van hun tijd voor contacten 

Zandvoort werken, worden in dit scenario 100% dedicated 

functies voor Zandvoort. De gemeentesecretaris wordt in haar 

managementtaak ondersteund door een teamcoördinator, 

die wordt toegevoegd aan het kernteam. De medewerkers in 

de kernorganisatie hebben geen directe relatie meer met de 

Haarlemse afdelingen.

De standplaats van de Kernorganisatie is Zandvoort en 

bestuurlijk functioneert deze voor de bestuurders van 

Zandvoort. De kosten van deze dienstverlening maken 

onderdeel uit van de financiële bijdrage van Zandvoort aan 

Haarlem. 

Deze kernorganisatie bestaat uit de volgende functies:

Kernorganisatie

Functie Aantal 
FTE

Kernteam

Gemeentesecretaris 1

Loco/bestuursadviseur 1

Controller 1

Gebiedsmanager 1

Communicatieadviseur/woordvoerder 1

Bestuursadviseur Fysiek domein 1

Bestuursadviseur Economie, strand, toerisme en recreatie 1

Subtotaal kernteam 7

Kernorganisatie

Teamcoördinator 1

Domein economie, strand en toerisme

Beleidsmedewerkers economie en toerisme 
(incl. contactfunctionaris)

3-4

Coördinator circuit F1 1

Domein fysiek

Gebiedsteam
 • Gebiedsmanager (opgenomen in kernteam)
 • Junior gebiedsmanager
 • Gebiedsverbinder
 • Gebiedsregisseur openbare ruimte
 • Dagelijks beheerder
 • communicatiemedewerker

5

Beleidsmedewerker omgevingsvisie 1

Beleidsmedewerker bereikbaarheid 1

Beleidsmedewerker duurzaamheid 1

Projectleiders fysieke projecten 2

Subtotaal kernorganisatie 15-16

Subtotaal kernteam + kernorganisatie 22-23

Tabel 8.  Overzicht functies binnen kernorganisatie Zandvoort
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Criterium Kwalitatieve toelichting score 

Publieke waarde

Kwaliteit 
dienstverlening 
aan inwoners en 
ondernemers.

De Kernorganisatie beschikt over de lokale en vakinhoudelijke kennis om optimaal te kunnen aanslui ten bij inwoners en 
ondernemers. Ook kunnen vanuit de Kernorganisatie specifieke opgaven voor Zandvoort meer integraal worden benaderd, 
bijvoorbeeld die rond het strand. De nabijheid van de Kernorganisatie kan er ook aan bijdragen dat inwoners en ondernemers 
meer direct worden bediend. Dat kan er echter wel toe leiden dat de organisatie wordt overvraagd. 

Kwaliteit van 
dienstverlening 
aan raad en 
college.

In dit scenario beschikken raad en college over ‘eigen’ beleidscapaciteit op die onderwerpen waarop Zandvoort specifieke 
kenmerken en/of eisen heeft. Wanneer de Kernorganisatie zich ook bezig gaat houden met onderwerpen waarop Zandvoort 
regionaal acteert, kan dit bijdragen aan een meer eigenstandige positie van Zandvoort. Wel is het in dit scenario de vraag hoeveel 
ruimte de medewerkers hebben om ook de meer lange termijn en strategische vraagstukken op te pakken, waar vanuit raad en 
college wel behoefte aan is.

Kwaliteit van 
beleid.

De specifieke (strategische) kwaliteit van (integraal) beleid ten behoeve van Zandvoort kan met dit scenario aan kracht winnen. Er 
kan sterk worden gestuurd op specifiek Zandvoortse opgaven. Tegelijkertijd is er risico op kwaliteitsverlies van het beleid omdat 
het beleid op verschillende aspecten door ‘éénpitters’ wordt opgesteld, die ook minder inhoudelijk kunnen sparren met collega’s. 
Daarmee wordt je sterker afhankelijk van de kwaliteit van de beleidsmedewerker dan dat nu het geval is in een grotere organisatie.   

Financiën In dit scenario is sprake van een uitbreiding van het aantal medewerkers dat voor Zandvoort werkt. Dit betreft, in lijn met scenario 
1b, de uitbreiding van het kernteam. Uitgaande van twee extra medewerkers in schaal 11 komen de aanvullende structurele kosten 
uit op ongeveer € 254.000. Dit is inclusief de opslag voor overhead dienstverlening (€ 37.000 per fte) die door Haarlem conform de 
vigerende afspraken zal worden doorbelast. 
 • Daarnaast verwachten we dat aanvullend hierop er in dit scenario kosten moeten worden verwacht voor de volgende elementen:
 • Voor de inhoudelijke en procesmatige aansturing van de kernorganisatie verwachten we dat er coördinerende 

managementcapaciteit noodzakelijk is. Het takenpakket van de gemeentesecretaris is in de huidige werkwijze al vol. De directe 
inhoudelijke en procesmatige aansturing van een kernteam vraagt aanvullende management capaciteit. 

 • De kwalitatieve eisen aan de beleidsmedewerkers zijn hoog. Ze moeten eigenstandig, integraal en coördinerend kunnen 
acteren. Dat doet een beroep op kwaliteit, kennis en competenties. Afhankelijk van de formatie die overkomt is hier mogelijk een 
(aanvullende) kwaliteitsimpuls op nodig. 

 • Op dit moment maakt Zandvoort gebruik van de projectenpool van de ambtelijke organisatie of huurt zij extern in. Projectleiders 
worden bij projecten ingezet. Deze kosten worden in principe op de projecten geboekt, de projectleiders ‘verdienen zichzelf 
terug’. Wanneer Zandvoort zelf projectleiders in dienst neemt, zorgt dit voor een risico. Als er op bepaalde momenten niet 
voldoende projecten voorhanden zijn, drukken de kosten van deze projectleiders (deels) op de exploitatie van de gemeente 
Zandvoort. 

 • De ‘dedicated functies’ die in dit scenario worden overgeheveld zitten op dit moment ook al in de ambtelijke organisatie 
Haarlem-Zandvoort en werken voor minimaal 50% van hun tijd voor Zandvoort. Wanneer deze dedicated functies worden 
overgeheveld naar de kernorganisatie Zandvoort, en de medewerkers 100% van hun tijd dedicated voor Zandvoort gaan werken, 
vraagt dit mogelijk aanvullende inzet. Het precieze aantal fte dat op dit moment met de ‘dedicated functies’ is gemoeid is 
namelijk, om meerdere redenen, niet helder:
 • Er wordt binnen de organisatie niet precies bijgehouden welke inzet er voor Zandvoort of Haarlem wordt geleverd. 

Medewerkers binnen de organisatie werken voor beide besturen. Er is geen specifieke onderverdeling in gemaakt.  
De inzet van de ‘dedicated functies’ is daarom niet exact te destilleren. 

 • De doorbelasting van Haarlem aan Zandvoort is hierdoor niet naar de specifieke inzet van personen toe te vertalen. 
 • Het is niet gezegd dat de medewerkers bereid zijn om een volledige functie ten behoeve van alleen Zandvoort te aanvaarden. 

Wanneer dit leidt tot overtolligheid, zijn daar kosten mee gemoeid, Zie hiervoor het hierna volgende scenario.  
 • Bij ziekte of uitval zal er sneller (extern) moeten worden ingehuurd (zie ook onderdeel ‘kwetsbaarheid’). 
 • Incidenteel moeten er kosten worden gemaakt voor werving en selectie om geschikte kandidaten te werven. 

Organisatie

Opdrachtgever-
schap naar de 
organisatie

De Kernorganisatie is een aparte groep beleidsambtenaren die een directe relatie hebben met het bestuur van Zandvoort. 
Het opdrachtgeverschap richting de Kernorganisatie op de domeinen fysiek en toerisme en recreatie verloopt direct via de 
gemeentesecretaris. Tegelijkertijd is er ook nog de reguliere ambtelijke organisatie Haarlem-Zandvoort waar een deel van de 
andere taken zijn belegd. Wanneer er dubbelingen of afhankelijkheden zijn tussen beide organisatieonderdelen betekent dit 
aanvullende coördinatielast, zowel aan Haarlemse als Zandvoortse zijde. Daarnaast moet goed worden afgebakend welk deel van 
de organisatie waarvoor aan de lat staat. Dat leidt ook tot aanvullende coördinatie en sturingsvragen. 

Voor de gemeentesecretaris betekent dit dat zij, mits niet ondersteund door een teamcoördinator, veel extra managementtaken 
krijgt. Dit kan ten koste gaan ten aanzien van de tijd die zij kan investeren in de bestuurlijke advisering en de relatie met de directie 
van Haarlem, die ook van groot belang is aangezien een deel van de domeinen nog steeds binnen de organisatie Haarlem-
Zandvoort ondergebracht blijft. 

Kwetsbaarheid De Kernorganisatie bevat veel ‘éénpitters’ en zal kwetsbaar zijn voor gebrek aan capaciteit en/of kwaliteit door verloop en/of 
verzuim.

Efficiëntie Ten opzichte van een organisatievorm waarbij alle beleid in één organisatie is ondergebracht, is de Kernorganisatie minder 
efficiënt. Er ontstaat meer coördinatielast en afbakeningsvraagstukken. Daarnaast kan bij nieuwe beleidsontwikkelingen maar ook 
bij het schrijven van (beleids)nota’s en collegestukken minder efficiëntie worden behaald. Zowel voor Zandvoort als voor Haarlem 
nemen de synergievoordelen af. 
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Gevolgen voor 
medewerkers 

In dit scenario wordt er een sterkere splitsing gemaakt tussen de medewerkers die zich bezig houden met Zandvoortse 
vraagstukken en de rest van de ambtelijke organisatie. Dit kan enerzijds meer helderheid voor medewerkers creëren (ze hoeven 
niet meer voor twee besturen te werken), maar anderzijds maakt dit voor medewerkers het werk mogelijk ook minder interessant. 
In de gesprekken hebben we veel gehoord dat medewerkers op verschillende beleidsfuncties juist de combinatie van Haarlem 
en Zandvoort interessant te vinden. Enkel en alleen voor Zandvoort werken, met een minder sterke verbinding met de Haarlemse 
organisatie, wordt door verschillende ambtelijke gesprekspartners niet als een wenselijk perspectief gezien. 

Draagvlak

Democratische 
legitimiteit

In termen van formele democratie blijft Zandvoort een zelfstandige gemeente met bestuursorganen met volledige eigen 
bevoegdheden. Bovendien kan de Kernorganisatie bijdragen aan een directere aansluiting van het bestuur op de organisatie.  
In termen van participatieve democratie kan de Kernorganisatie inspelen op specifieke wensen en kenmerken van de 
gemeenschap en maatschappelijke spelers in Zandvoort. 

Draagvlak 
Zandvoort

Politiek is er wisselend draagvlak, zoals voor elk van de scenario’s. Mede op basis van dit rapport zal verdere gedachtewisseling 
plaatsvinden. Bestuurlijk ziet men liever een betere aansluiting bij de bestaande organisatie. 

Draagvlak 
Haarlem

Geen draagvlak van de directie van Haarlem. Dit scenario zal grote impact hebben op de realisatiekracht van de organisatie. 
Het zal gepaard gaan met meer coördinatiemechanismen. Dit scenario voelt als cherry picken, waarmee de hele basis onder de 
samenwerking in een ander daglicht komt te staan. De directie ziet dit scenario niet als een begaanbaar pad. 

Stabiliteit en 
toekomst-
bestendig heid

Met de toevoeging van een Kernorganisatie kan het model van ambtelijke fusie organisatorisch nu nog functioneren, maar zien 
we grote risico’s op de langere termijn waaronder het verder uit elkaar drijven van de twee organisaties en een sterke afname 
van de synergievoordelen van de ambtelijke fusie. Het is afhankelijk van de bestuurlijke context in hoeverre het model stabiel kan 
functioneren.

Tabel 6.  Score op de criteria scenario 2

Scenario 3: Een volledig eigen organisatie van  
de gemeente Zandvoort
In dit scenario wordt de centrumregeling beëindigd en vormt de 

gemeente Zandvoort een eigen ambtelijke organisatie zoals die 

er was tijdens de bestuurskrachtmeting in 2016. 

De consequenties van deze vorm zijn tweeledig. In de eerste 

plaats moet de huidige gezamenlijke organisatie met Haarlem 

worden ontvlochten en bouwt Zandvoort tegelijkertijd een 

nieuwe eigen organisatie op. Ten tweede bekijken we de 

gevolgen op de langere termijn wanneer de Zandvoortse 

ambtelijke organisatie zelfstandig functioneert.  

Wat er gebeurt bij de ontvlechting en opbouw van 

een nieuwe organisatie

 • Zoals in de Gemeenschappelijke regeling is bepaald, kan 

de regeling niet eerder dan vijf jaar na het treffen van 

de regeling worden opgeheven, behoudens bijzondere 

omstandigheden die beide gemeenten dan moeten 

erkennen. Dat betekent dat de regeling niet eerder dan 4 

juli 2022 kan worden opgezegd. Er is geen termijn bepaald 

tussen opzeggen en het daadwerkelijk beëindigen. 

 • Het tijdpad van een ontvlechting hangt af van twee cruciale 

elementen: het moment waarop een van beide gemeenten 

zou besluiten uit te treden en de bereidheid van beide 

gemeenten om in het traject intensief samen te werken. 

 • Met een tijdspad waarbij Zandvoort onmiddellijk na de 

gemeenteraadsverkiezingen aangeeft dat het voornemens 

is om deze stap te nemen, zou 2022 en een deel van 2023 

moeten worden benut om de huidige fusie te ontvlechten, 

een nieuwe organisatie in Zandvoort op te bouwen 

en tegelijkertijd de dienstverlening door te laten gaan. 

Voorwaarde daarbij is dat de beide gemeenten snel met 

elkaar tot afspraken komen over aanpak, planning en 

spelregels bij een gezamenlijke ontvlechting en zich aan 

deze afspraken houden gedurende het strakke tijdspad dat 

nodig is om de ontvlechting in de eerste helft van 2023 

gerealiseerd te hebben.

Over de toekomstige ‘eigen’ organisatie van 
Zandvoort
In 2016 werden de taken op het gebied van het sociaal domein 

vanuit de gemeente Haarlem uitgevoerd. In dit scenario 

gaan we er vanuit dat óók deze taken worden ontvlochten 

en terug gaan naar Zandvoort. Het signaal vanuit de directie 

van Haarlem is namelijk dat het onwenselijk is om delen van 

deze afdeling te ontvlechten en andere delen bij Haarlem te 

laten. Onderwijs en welzijn zijn een belangrijke pijler in de 

sociale basis van het hele sociaal domein. Dit ontvlechten 

geeft in de beleidsuitvoering ongewenste effecten en nodeloos 

ingewikkelde coördinatievraagstukken. De directie vindt het 

daarom onwenselijk om bij een ontvlechting deze knip in het 

sociaal domein te maken en een deel bij Haarlem achter te 

laten.
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Verder wordt vanuit Haarlem aangegeven dat het geen haalbare 

optie is om de ICT blijvend in Haarlem te beleggen. Dit zou 

betekenen dat er een vorm van een Shared Service Center 

ontstaat, waarbij Haarlem diensten verleent aan Zandvoort. Dit 

vraagt andere competenties van de bedrijfsvoeringsorganisatie 

dan die nu gevraagd worden. Competenties en werkzaamheden 

waar de organisatie niet op is ingericht en die risico’s voor 

Haarlem met zich meebrengt. 

Op basis van de benchmarkgegevens van gemeenten met een 

gelijk inwoneraantal kunnen we een inschatting maken van de 

benodigde omvang van de formatie van de gemeente Zandvoort 

in dit scenario. Zoals aangegeven gaat deze exercitie uit van 

een situatie waarin ook de taken met betrekking tot het sociaal 

domein (o.a. Werk & inkomen en schuldhulp, Wmo en Jeugd) 

door Haarlem worden overgedragen aan Zandvoort. De taken 

die nu bij Spaarnelanden zijn belegd worden wel meegenomen 

in de inventarisatie. 

Bestuur & OOV

Het gaat hier onder andere om de taken met betrekking tot 

burgerzaken, openbare orde en veiligheid en belastingen. 

Ook de ondersteuning vanuit de griffie wordt onder dit 

onderdeel meegenomen in de vergelijking. De groep van 

referentiegemeenten zet gemiddeld ongeveer 12 fte in voor 

deze taken. Het takenpakket en de werklast van de gemeente 

Zandvoort wijkt op een aantal onderwerpen af van deze 

referentiegemeenten. Zo heeft Zandvoort meer inzet nodig voor 

toezicht en handhaving (o.a. strand) en is de werklast van de 

taken met betrekking tot belastingen hoger. Hiervoor is qua inzet 

in totaal ongeveer 5 fte extra nodig voor de gemeente Zandvoort 

in vergelijking met de referentiegemeenten. Daarmee komt de 

benodigde formatie voor Zandvoort uit op ongeveer 17 fte. 

Fysiek

Bij dit onderdeel gaat het onder andere om taken met 

betrekking tot dagelijks beheer van de openbare ruimte 

(wegen, groenvoorziening, riolering en afval). Ook milieu 

en duurzaamheid, RO, grondexploitaties en Wabo vallen 

onder deze categorie. De groep van referentiegemeenten zet 

gemiddeld ongeveer 33 fte in voor deze taken. Het takenpakket 

en de werklast van de gemeente Zandvoort wijkt op een aantal 

onderwerpen af van deze referentiegemeenten. De gemeente 

Zandvoort heeft een lagere werklast met betrekking tot de 

groenvoorziening (kleiner areaal). Voor verkeer, vervoer 

en wegen, afval en Wabo heeft Zandvoort juist een grotere 

werklast. Per saldo heeft de gemeente Zandvoort ongeveer 2 fte 

meer nodig dan de referentiegemeenten. De benodigde formatie 

komt daarmee uit op ongeveer 36 fte.

Sociaal

Het grootste deel van de binnen het sociaal domein (o.a. werk 

& inkomen en schuldhulpverlening, Wmo en jeugd) wordt 

sinds 2016 door Haarlem uitgevoerd. Binnen dit scenario wordt 

verondersteld dat ook deze taken worden ontvlochten en dat 

de gemeente Haarlem deze weer overdraagt aan Zandvoort. 

De overige taken die onder het sociaal domein geschaard 

worden zijn onderwijs, kunst, cultuur en oudheidkunde, sport, 

maatschappelijke opvang en welzijn en volksgezondheid. 

De groep van referentiegemeenten zet gemiddeld ongeveer 

23 fte in voor de taken in het sociaal domein. De gemeente 

Zandvoort heeft de taken met betrekking tot kunst, cultuur 

en oudheidkunde en maatschappelijk opvang en welzijn 

grotendeels door middel van subsidies georganiseerd. Hierdoor 

heeft Zandvoort iets minder formatie nodig dan de gemeenten 

in de referentiegroep, die deze taken (deels) in eigen beheer 

uitvoeren. Naar schatting heeft Zandvoort qua formatie 

ongeveer 2 fte minder nodig voor deze taken. Voor de taken 

Werk & inkomen en schuldhulp en Wmo heeft de gemeente 

Zandvoort een hogere werklast, en daarom ook meer fte’s 

nodig. Naar schatting gaat het om ongeveer 3 fte meer ten 

opzichte van vergelijkbare gemeenten. De benodigde formatie 

komt daarmee uit op ongeveer 24 fte.

Economie, recreatie & toerisme

Binnen deze categorie worden de taken ten aanzien van 

parkeren, economie en recreatie en ontspanning meegenomen. 

Hier vallen veel taken die te maken hebben met het strand 

van Zandvoort onder. Gemiddeld gezien zetten gemeenten 

in de referentiegroep ongeveer 4 fte in voor deze taken. Deze 

gemeenten hebben over het algemeen geen voorzieningen 

als het strand, en ook veel lagere ambities ten aanzien van 

parkeren. Voor de aanvullende werklast van de gemeente 

Zandvoort is op basis van de benchmark ongeveer 6 fte extra 

nodig. Hiermee komt de benodigde formatie uit op ongeveer 10 

fte voor deze taken.

Bedrijfsvoering

Het gaat hier om alle taken die ondersteunend zijn aan het 

primair proces van de gemeente. Hierbij valt te denken aan 

management, financiën, P&O, communicatie, maar ook 

informatisering en automatisering. De gemeenten in de 

referentiegroep zetten gemiddeld ongeveer 36 fte in voor deze 

taken. De inschatting op basis van de benchmark is dat de 

benodigde inzet voor Zandvoort op een aantal aspecten iets 

hoger is, omdat het aantal fte in het primair proces iets hoger 

ligt dan gemiddeld. De inschatting is hiervoor 2 fte extra nodig 

is voor de ambtelijke organisatie van Zandvoort. Hiermee komt 

de benodigde formatie uit op ongeveer 38 fte.
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Inschatting formatie ambtelijke organisatie 

Zandvoort

In de voorgaande passage is per cluster een inschatting gemaakt 

van de benodigde formatie van de ambtelijke organisatie 

van de gemeente Zandvoort op basis van de gegevens uit 

de benchmark. Gemiddeld gezien zetten gemeenten van de 

omvang van Zandvoort ongeveer 108 fte in voor het uitvoeren 

van alle gemeentelijk taken (primair proces en overhead). 

Uit de analyse is gebleken dat de gemeente Zandvoort op de 

meeste clusters een groter takenpakket en werklast heeft dan 

gemeenten van gelijke omvang. Wanneer hiervoor wordt 

gecorrigeerd komt de totale benodigde formatie uit op ongeveer 

125 fte. 

Score op de criteria

Criterium Kwalitatieve toelichting score 

Publieke waarde

Kwaliteit 
dienstverlening 
aan inwoners en 
ondernemers.

Voor de korte termijn, dat wil zeggen tijdens het ontvlechtingsproces, bestaat het risico dat de dienstverlening lijdt onder de 
bestuurlijke en organisatorische perikelen die onlosmakelijk met een ontvlechting verbonden zijn, zoals een organisatie die naar 
binnen is gekeerd. Na ontvlechting zijn in de nieuwe, kleinere gemeentelijke organisatie de lijntjes korter. Dat kan er ook voor 
zorgen dat zaken van inwoners sneller opgepakt worden. Ook verlenen medewerkers hun diensten in en vanuit de gemeente 
Zandvoort de en is laagdrempelig contact tussen inwoners en ambtenaren mogelijk. Verschillende betrokkenen geven aan dat zij 
op dit moment deze nabijheid missen.  
Daarentegen zet de toegenomen kwetsbaarheid van de kleinere organisatie (de continuïteit van) de dienstverlening onder druk. 
De inwoners en ondernemers van Zandvoort zijn veeleisend; een betere bereikbaarheid geeft onvermijdelijk een grotere druk 
op de (dan kleinere) organisatie. Naar verwachting zorgt dit ervoor dat de focus (nog) sterker komt te liggen op de dagelijkse 
dienstverlening en aandacht op de Zandvoortse opgaven meer naar de achtergrond verdwijnt. Bovendien is minder specialistische, 
hoogwaardige capaciteit beschikbaar voor complexe vragen. Ook kan de kleinere organisatie het harmonica-effect van sommige 
opgaven in Zandvoort minder goed opvangen. Er ligt een groot risico dat de knelpunten zoals deze zich in 2016 voordeden (zie ook 
deel 2 van dit onderzoek), zich in dit scenario opnieuw gaan voordoen. 

Kwaliteit van 
dienstverlening 
aan raad en 
college.

Ook op dit vlak treden in het ontvlechtingsproces eerst negatieve effecten op. Bovendien zal het gemeentebestuur in het begin 
moeten wennen aan de geringere (flexibiliteit in de) capaciteit en specialistische kwaliteit. 

In de nieuwe situatie kennen bestuur en organisatie elkaar beter en zijn er tussen hen kortere lijntjes. Daardoor worden bestuurders 
- zeker bij eenvoudige zaken directer geholpen; bij complexere zaken kan bij de kleinere organisatie de snelheid of strategische 
kennis onvoldoende zijn. Ook zullen medewerkers (op termijn) meer gevoel hebben bij de gemeentelijke ‘couleur locale’ en 
bestuurscultuur. 
 
In de regio heeft het Zandvoortse bestuur een meer eigenstandige positie ten opzichte van Haarlem. 

Kwaliteit van 
beleid.

Door de lagere salarisschalen die kunnen worden geboden voorzien we een vermindering van de kwaliteit van het strategisch 
beleid en het acteren op complexe opgaven. Specialistische inzet (bijv. fiscaal, juridisch, privacy, etc.) zal moeten worden ingehuurd. 
Sturing op specifiek Zandvoortse opgaven gaat meer vanzelfsprekend omdat de organisatie volledig op Zandvoort gericht is. 

Financiën Wat het betreft het criterium kosten gaan we in op de incidentele (frictie)kosten (van overgang van de huidige naar de nieuwe 
situatie) en de structurele kosten (in de nieuwe situatie). 

 • Incidenteel: raming tussen de €8,7 – €10,4 miljoen
 • Structureel: hogere kosten externe inhuur, lagere kosten huisvesting. Totaal benodigde formatie 125 fte. 

Dit wordt nader uitgewerkt na deze tabel. 

Organisatie

Opdrachtgever-
schap naar de 
organisatie

Het opdrachtgeverschap naar de organisatie gaat soepeler omdat het direct binnen de ‘eigen’ organisatie plaatsvindt. 
Opdrachtgeverschap op verbonden partijen, waaronder de gemeente Haarlem voor het sociaal domein, wordt vanuit de eigen 
organisatie ingevuld.

Kwetsbaarheid De nieuwe kleinere organisatie met relatief veel ‘éénpitters’ zal kwetsbaar zijn voor verlies aan capaciteit en/of kwaliteit door verloop, 
verzuim of gebrek aan specifieke kennis en kunde. De bedrijfsvoering wordt waarschijnlijk ook kwetsbaarder; denk aan de ICT-
systemen die waarschijnlijk niet van dezelfde kwaliteit kunnen blijven. 
Doordat het salarisgebouw is gebaseerd op het inwoneraantal, kan Zandvoort lagere salarisschalen bieden dan de grotere 
gemeenten in de regio. Ook zijn er minder doorgroeimogelijkheden voor medewerkers. Om goede medewerkers aan te trekken zal 
de gemeente het in deze concurrerende arbeidsmarkt moeten hebben van ‘zachte’ factoren als een positieve hands-om cultuur en 
veel generalistische functies met veel eigen verantwoordelijkheid. 

Efficiëntie In de transitieperiode naar een nieuwe organisatie zal de efficiëntie afnemen door de interne gerichtheid op het ontwikkelen en 
inrichten van nieuwe processen.  
De nieuwe organisatie kan door haar geringere omvang minder schaalvoordelen (bijvoorbeeld in de inkoop) realiseren. Daar staat 
tegenover dat efficiëntieverlies door interne coördinatie wegvalt.  

Gevolgen voor 
medewerkers 

De ontvlechting van de huidige fusieorganisatie en overgang naar de nieuwe organisatie brengt in eerste instantie onzekerheid 
onder medewerkers teweeg. Het principe ‘medewerker volgt werk’ betekent dat een deel van de formatie over zal (moeten) gaan 
naar Zandvoort, al zullen de medewerkers die zijn overgegaan naar Haarlem niet automatisch weer terug moeten naar Zandvoort. 
Medewerkers vervullen meer generieke functies in een kleinere organisatie. Afhankelijk van de persoonlijke voorkeur, kan dat een 
kans bieden.
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Draagvlak

Democratische 
legitimiteit

In de ontvlechting kan een grotere gerichtheid komen op de identiteit van de eigen gemeente: wat voor gemeente zijn we, en wat 
voor organisatie willen we bouwen om daaraan invulling te geven?

In termen van formele democratie blijft Zandvoort een zelfstandige gemeente met bestuursorganen met volledige eigen 
bevoegdheden. Bovendien is hier een directe aansluiting van het bestuur op de organisatie. 

In termen van participatieve democratie is de gemeente in de nieuwe situatie mogelijk herkenbaarder doordat de gemeente en 
de organisatie volledig ‘overlappen’. Het bestuur heeft meer ruimte om de eigen identiteit terug te laten komen in het beleid en de 
uitvoering. De keerzijde is echter dat een directere verbinding met de gemeenschap (inclusief ondernemers) van Zandvoort veel 
tijd en energie vereist van de gemeente zelf. Het organiseren, faciliteren en ondersteunen van participatie kost vaak meer tijd dan 
het vormgeven en uitvoeren van beleid binnen de organisatie. Participatie kan dus worden ingezet ter verbetering van het beleid 
en de uitvoering, maar niet ter verlichting van de werkdruk binnen de gemeentelijke organisatie. Het reële risico bestaat dat er 
binnen de gemeentelijke organisatie onvoldoende capaciteit is voor het betrekken van inwoners, ondernemers en organisaties.

Draagvlak 
Zandvoort

Er is net zoals voor elk van de scenario’s wisselend draagvlak. Een deel van de respondenten geeft aan het belangrijk te vinden dat 
bedrijfsvoering en ICT in dit scenario blijvend in Haarlem kunnen blijven belegd. 

Draagvlak 
Haarlem

Voor wat betreft het ontvlechtingsscenario in zijn algemeenheid, ziet de directie dit niet als een te adviseren optie. Mocht Zandvoort 
hier toch voor kiezen, dan is een volledige ontvlechting het enige begaanbare pad. Een scenario om terug te keren naar de situatie 
in 2016 achten zij onwenselijk. Evenmin zien zij het verzorgen van de ICT voor Zandvoort als haalbaar. 

Stabiliteit en 
toekomst-
bestendig heid

Zeker nu de opgaven groter worden, de eisen (zowel vanuit de eigen samenleving als door landelijke ontwikkelingen) hoger liggen 
en er steeds meer wordt gedecentraliseerd, leidt dit scenario er waarschijnlijk toe dat Zandvoort op zoek zal moeten gaan naar 
(andere) manieren om haar organisatiekracht te borgen. Taken en inzet voor bijvoorbeeld de regio die nu door de strategische 
capaciteit van de organisatie Haarlem-Zandvoort kon worden opgepakt, kan Zandvoort niet allemaal zelf uitvoeren en daaruit zal 
een behoefte ontstaan met andere (bestuurlijke) partners samen te gaan werken

Uitwerking financiële kosten scenario 3
Wat het betreft het criterium kosten gaan we in op de 

incidentele (frictie)kosten (van overgang van de huidige naar 

de nieuwe situatie) en de structurele kosten (in de nieuwe 

situatie). 

Incidentele (frictie)kosten

In dit scenario is er sprake van aanzienlijke incidentele kosten 

vanwege het opbouwen van een eigen ambtelijke organisatie 

voor Zandvoort en de benodigde ontvlechting uit de Haarlemse 

organisatie. De exacte hoogte van de incidentele kosten hangt 

af van diverse nog te maken keuzes in combinatie met op 

dit moment nog onbekende factoren. Om desalniettemin de 

gedachten te bepalen over de omvang van de incidentele kosten 

bij dit scenario komen wij in het vervolg van deze paragraaf tot 

een indicatie, inclusief een onderbouwing. Hierbij maken we 

gebruik van (per definitie) onzekere en daarmee voor discussie 

vatbare aannamen en uitgangspunten. 

Deze indicatie is gebaseerd op onze eerdere ervaringen bij 

ontvlechting van ambtelijke samenwerkingsverbanden en 

ambtelijke fusies. We houden daarnaast rekening met de 

specifieke context van de ambtelijke samenwerking van 

Haarlem en Zandvoort. Deze casus verschilt namelijk 

in onze visie op één cruciaal punt van sommige andere 

ontvlechtingscasussen. In de situatie dat Zandvoort eenzijdig de 

samenwerking met Haarlem zou opzeggen achten wij het heel 

aannemelijk dat Haarlem alle te maken incidentele kosten bij 

Zandvoort in rekening zal willen brengen. Het gaat dan niet 

alleen om out-of-pocket kosten voor externe inhuur, maar 

om de uren die de eigen ambtenaren zullen moeten maken 

om de ontvlechting tot een succes te maken. Bij veel andere 

ontvlechtingscasussen werd de tijd van eigen ambtenaren niet 

als onderdeel van de incidentele kosten gezien (en dus ook niet 

in rekening gebracht). 

Totaaloverzicht incidentele kosten

De volgende tabel bevat het totaaloverzicht van de (indicatieve) 

incidentele kosten voor de belangrijkste kostencomponenten.8 

Een belangrijke onzekere post is het aantal fte wat 

bovenformatief zou worden. Hiervoor hebben we -om de 

gedachten te bepalen- een bandbreedte aangehouden van 5 

fte versus 10 fte bovenformatief. Verder merken we op dat de 

ICT gerelateerde categorie op PM staan. Van de omvang van 

deze categorie kosten is namelijk op dit moment in het geheel 

geen indicatie te geven; in het vervolg lichten wij dit nader toe. 

De bedragen in de onderstaande tabel zullen bij een eventuele 

keuze voor dit scenario dus nog verhoogd moeten worden met 

de ICT kosten. 

8  Alle genoemde bedragen in deze paragraaf zijn exclusief eventuele btw. 
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Categorie Bedrag (5 fte bovenformatief) Bedrag (10 fte bovenformatief)

Projectorganisatie € 4.375.000 € 4.375.000

Personeel & organisatie € 450.938 € 450.938

ICT (applicaties/ processen/ automatisering) PM PM

Communicatie € 100.000 € 100.000

Overige projectkosten € 345.000 € 345.000

Impact going concern (gedurende ontvlechting en opstart) € 437.500 € 437.500

Onvoorzien (25% van de projectbegroting) € 1.427.109 € 1.427.109

Totaal (excl. PM posten) € 7.135.547 € 7.135.547

Personele frictiekosten: 5 fte vs. 10 fte bovenformatief € 1.605.000 € 3.210.000

Totaal (excl. PM posten ICT) € 8.740.547 € 10.345.547

In het vervolg zullen we de verschillende onderdelen van 

de tabel nader toelichten en aangeven welke aannames en 

uitgangspunten we hebben gehanteerd bij de berekening. 

Kosten projectorganisatie

De nu volgende tabel bevat een becijfering van de kosten van de 

projectorganisatie. 

Projectorganisatie Indicatie kosten

Externe inhuur projectleider ontvlechting € 125.000

ICT deelprojectleider € 150.000

P&O deelprojectleider € 100.000

Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers t.b.v. 
inrichting organisatie Zandvoort 

€ 320.000

Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers t.b.v. 
ontvlechting Haarlem

€ 3.680.000

Totaal kosten projectleiding € 4.375.000

Bij deze kosten gaat het om externe inhuur, waarvan een deel 

benodigd is om de inzet van eigen medewerkers van Haarlem te 

compenseren.9 We lichten de gehanteerde aannamen nader toe 

met behulp van de onderstaande tabel. Deze tabel laat steeds 

het dagtarief zien, het aantal personen wat wordt ingehuurd, 

de inzet qua aantal dagen in de week en het aantal weken. De 

aanname hierbij is dat het ontvlechtingsproject binnen één 

jaar afgerond zal worden na eventuele besluitvorming voor dit 

scenario; vandaar dat als aanname 40 weken is gehanteerd. 

9 Als eigen medewerkers van Haarlem worden ingezet, zullen zij geen productie 
meer kunnen leveren voor hun eigenlijke functie. Er zal dan extern ingehuurd 
moeten worden om het werk van de betreffende medewerkers over te nemen. 

Projectorganisatie Tarief 
per dag

Aantal Dagen Weken

Externe inhuur projectleider 
ontvlechting € 1.250

1 2,5 40

ICT deelprojectleider € 1.200 1 3 40

P&O deelprojectleider € 1.200 1 2 40

Externe inhuur vrijspelen 
sleutelspelers t.b.v. inrichting 
organisatie Zandvoort € 800

4 2,5 40

Externe inhuur vrijspelen 
sleutelspelers t.b.v. ontvlechting 
Haarlem € 800

46 2,5 40

De grootste post is ‘externe inhuur vrijspelen sleutelspelers 

t.b.v. ontvlechting Haarlem’. De gehanteerde aannamen 

voor deze specifieke post zijn als volgt. In de huidige situatie 

is sprake van een gezamenlijke ambtelijke organisatie van 

beide gemeenten, waarbij de werkprocessen, de gebruikte 

applicaties en de functies van Zandvoort en Haarlem met 

elkaar vervlochten zijn. Dat betekent, eenvoudig gezegd, dat 

er niet één bepaalde groep medewerkers alleen werkzaam is 

voor Zandvoort (of alleen voor Haarlem). Dit heeft tot gevolg 

dat bij een eventuele ontvlechting er een enorme opgave ligt 

om alle werkprocessen en functies van beide gemeenten uit 

elkaar te halen. Voor deze ontvlechting is ambtelijke inzet 

(van eigen medewerkers) nodig. Om ervoor te zorgen dat de 

productie geleverd kan blijven worden, zal deze inzet van eigen 

medewerkers opgevangen moeten worden via externe inhuur. 
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De omvang hiervan becijferen wij als volgt: 

 • De gezamenlijke ambtelijke organisatie kent 23 afdelingen. 

De aanname is dat per afdeling gedurende 40 weken 2 

medewerkers ieder een halve werkweek nodig hebben om 

de processen en de functies te herijken bij een eventuele 

ontvlechting van Zandvoort. Dit leidt tot de volgende 

aanname qua in te huren personen: 2 medewerkers maal 23 

afdelingen is 46 medewerkers. 

 • Om het werk wat hierdoor niet gedaan kan worden op 

te vangen, zal externe inhuur plaats moeten vinden; de 

aanname is dat dit mogelijk is voor een dagtarief van 

gemiddeld € 800. 

 • De berekening van het benodigde bedrag is dan: € 800 per 

dag maal 46 medewerkers maal 2,5 dagen in de week maal 

40 weken is € 3.680.000.

Personeel & organisatie

Onderstaande tabel gaat in op de verschillende P&O 

gerelateerde posten. 

Personeel & organisatie Indicatie 
kosten

Extern advies organisatieontwerp  
Zandvoort/ inrichtingsplan 

€ 75.000

Extra kosten OR’en € 15.000

Kosten plaatsingscommissie (externe leden,  
zoals van de vakbond etc.)

€ 25.000

Functiewaardering € 23.438

Extra opleidingskosten personeel € 87.500

Personele frictiekosten bovenformatief personeel PM: zie 
verderop

Personele frictiekosten lagere inschaling  
medewerkers die overgaan

€ 300.000

Totaal personeel € 450.938

We lichten de verschillende posten in de tabel als volgt nader 

toe: 

 • Bij ‘extern advies organisatieontwerp Zandvoort/ 

inrichtingsplan’ gaat het om extern advies inzake de hoofd- 

en fijnstructuur van de zelfstandige organisatie. 

 • Bij ‘extra kosten OR’en’ gaat het om kosten voor opleiding, 

ondersteuning en begeleiding (2 dagen opleiding, een dagje 

op de hei en beperkte begeleiding/ extern advies). Dit is 

exclusief ambtelijke ondersteuning.  

 • De post ‘kosten plaatsingscommissie’ betreft een vergoeding 

voor vergaderingen etc. van externe leden (zoals van de 

vakbond).

 • De post ‘functiewaardering’ berekenen wij als volgt: 

aantal nieuwe functies = circa 125 fte/ 4 = 31,25 functies. 

Waarderen kost 0,5 dag tegen een tarief van € 1.500.   

 

 • Voor ‘extra opleidingskosten personeel’ gaan we uit van 1% 

opslag op de personele kosten (van in totaal 

 • € 8.750.000). 

 • Bij ‘personele frictiekosten bovenformatief personeel’ 

gaat het om outplacement kosten voor medewerkers die 

bovenformatief worden in de Haarlemse organisatie (en dus 

niet meegaan naar de Zandvoortse organisatie. Verderop in 

deze paragraaf geven wij een indicatie wat omvang van deze 

kosten is bij 5 fte en 10 fte bovenformatief.  

 • De post ‘personele frictiekosten lagere inschaling 

medewerkers die overgaan’ betreft medewerkers die 

overgaan en in de Zandvoortse organisatie lager ingeschaald 

worden dan in de Haarlemse organisatie. De aanname 

hierbij is dat het gaat om 10 fte die in de Zandvoortse 

organisatie gemiddeld € 500 per maand lager ingeschaald 

worden voor een periode van gemiddeld 5 jaar. De aanname 

is hiermee dat de betreffende medewerkers incidenteel 

gecompenseerd voor deze lagere inschaling gedurende een 

periode van 5 jaar. Uiteraard bestaat pas zekerheid over dit 

bedrag na onderhandeling met de vakbonden.    
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Communicatie

De nu volgende tabel geeft inzicht in het bedrag wat voor 

communicatiekosten is becijferd. 

Communicatie Indicatie 
kosten

Communicatiekosten (incl. communicatieadviseur(s)) € 75.000

Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; 
etc. 

€ 25.000

Totaal communicatie € 100.000

We lichten dit als volgt nader toe: 

 • Bij de ‘communicatiekosten’ gaat het om kosten voor 

interne en externe communicatie met medewerkers, 

inwoners en regio-organisaties. Onderdeel hiervan is het 

opstellen van een communicatieplan door een (externe) 

communicatie adviseur.

 • Voor medewerkersdagen, nieuwsbrieven en dergelijke is een 

budget van € 200 per medewerker gereserveerd. Bij circa 

125 medewerkers voor de nieuwe organisatie komt het 

benodigde bedrag uit op € 25.000. 

ICT

Alle ICT gerelateerde posten hebben we op PM gezet (behalve 

de ‘ICT deelprojectleider’; deze hebben we meegenomen bij 

de projectorganisatie). Met ICT bedoelen we in dit kader de 

applicaties en de bijhorende processen, de automatisering 

(werkplekken, servers en netwerk) en telecommunicatie. Voor 

ICT geldt dat er sprake is van teveel onzekere factoren om tot 

een indicatie te komen. Samengevat gaat het om de volgende 

posten. 

ICT: applicaties/ processen/ automatisering  Indicatie 
kosten

Europese aanbesteding van o.a. applicaties (uitvoeren 
aanbestedingsprocedures) 

PM

Conversiekosten (splitsen) naar twee verschillende 
applicatieomgevingen (circa 200 applicaties)

PM

Kosten (her)inrichting applicatie(s)  PM

Kwaliteitsverbetering over te dragen taken/bestanden 
(‘schoon over’)

PM

Inrichting en migratie eigen werkplek/hardware 
omgeving

PM

Totaal ICT PM

De tabel lichten we als volgt nader toe:

 • Het applicatielandschap van Zandvoort en Haarlem is in 

de huidige situatie met elkaar vervlochten. Uit een eerste 

inventarisatie blijkt dat Zandvoort circa 200 applicaties 

gebruikt. Zandvoort zal bij een zelfstandige organisatie eigen 

licenties moeten aanschaffen. Onzekere factoren hierbij zijn:

 - In hoeverre is voor elke individuele applicatie een 

Europese aanbesteding noodzakelijk? Voor die 

applicaties waarvoor een Europese aanbesteding in 

de markt gezet zal moeten worden, zal specialistische 

juridische expertise ingehuurd moeten worden om 

de aanbesteding te begeleiden. Daarnaast kost een 

Europese aanbesteding ook tijd van de senioren uit het 

betreffende team om het traject -inhoudelijk gezien- te 

begeleiden. 

 - Voor die applicaties waarvoor een Europese 

aanbesteding nodig is, is de vervolgvraag: hoe groot is de 

kans dat de huidige leverancier/ applicatie als winnaar 

uit de aanbesteding komt? Bij een andere leverancier 

is de conversie van data van de huidige applicatie naar 

de nieuwe (andere) applicatie een stuk ingewikkelder 

(en daardoor kostbaarder en risicovoller). Bovendien 

kan dan de huidige inrichting van de applicatie niet 

overgenomen worden van Haarlem. Dat betekent dat 

er aanvullend kosten gemaakt zullen moeten worden 

om de betreffende applicaties in te richten. Tot slot 

moet bij nieuwe applicaties rekening gehouden worden 

met opleidingskosten voor het team wat deze applicatie 

gebruikt. 

 • De servers waarop de applicaties draaien zullen opnieuw 

ingericht moeten worden, inclusief de bijbehorende data. 

De Zandvoortse data zullen hierbij ontvlochten moeten 

worden van de data van Haarlem. Complicerende factor 

hierbij is dat een deel van de applicaties in de cloud draait. 

Dat maakt het noodzakelijk om een nieuwe, Zandvoort 

specifieke applicatie- en netwerkarchitectuur te ontwerpen, 

inclusief een plan om van de huidige ICT omgeving te 

migreren naar de nieuwe omgeving. Hiervoor zal een 

(externe) ICT architect geraadpleegd moeten worden, die 

ook de migratie kan begeleiden.  

 • Bij sommige applicaties kan er sprake zijn van 

achterstanden in de verwerking van gegevens. Deze 

achterstanden hoeven bij de reguliere productie niet tot 

problemen te leiden. Bij een eventuele ontvlechting zullen 

de achterstanden echter eerst weggewerkt moeten worden.10

10 Dit wordt ook wel ‘opwerken van de bestanden’ genoemd om ‘schoon over’  
te kunnen gaan naar de zelfstandige organisatie. 
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 • De huidige ICT werkplekomgeving van de gezamenlijke 

ambtelijke organisatie gaat uit van tijd en plaats 

onafhankelijk werken. Zeker in de tijd van en na corona 

is dit een belangrijke eis. Hoe dit principe, in combinatie 

met de benodigde telecommunicatie voorzieningen, 

toegepast zal worden in de situatie met een eigen ambtelijke 

organisatie voor Zandvoort zal ook met behulp van een 

ICT architect ontworpen en vervolgens geïmplementeerd 

moeten worden. Wellicht kan hierbij de conclusie zijn dat 

er ook voor de hardware omgeving Europese aanbestedingen 

moeten plaatsvinden. 

Opvangen impact op going concern

De ervaring leert dat een ontvlechtings- en opbouwproces 

tot gevolg kan hebben dat bepaalde medewerkers zullen 

gaan vertrekken, dat het ziekteverzuim stijgt en dat er in de 

transitieperiode minder efficiënt gewerkt wordt als gevolg van 

alle veranderingen. Bij de transitieperiode gaat het niet alleen 

om het ontvlechtingsjaar, maar juist ook om de eerste twee 

opstartjaren waarin de zelfstandige Zandvoortse organisatie 

haar draai weer zal moeten vinden.  

Om in deze periode van circa drie jaar de productie c.q. de 

going concern op peil te houden (‘de winkel blijft immers 

open’) is inhuurbudget nodig. Hiervoor hebben wij als 

aanname gehanteerd een bedrag van 5% van de loonsom. 

De loonsom van het Zandvoortse deel van de gezamenlijke 

ambtelijke organisatie is (bij benadering) € 8.750.000; 5% 

hiervan is € 437.500. 

Opvangen impact op going concern  
(gedurende ontvlechting en opstart)

Indicatie 
kosten

Extra inhuur a.g.v. vertrek personeel/ inefficiency/ 
hoger ziekteverzuim 

€ 437.500

Totaal extra inhuur t.b.v. opvangen impact  
op going concern

€ 437.500

Overige kosten

De nu volgende tabel laat de overige projectkosten zien. 

Overige projectkosten Indicatie kosten

Verhuiskosten € 20.000

Kosten liquidatie GR (incl. opstellen 
opheffingsplan)

€ 75.000

Juridisch (fiscaal) advies € 250.000

Totaal overig € 345.000

De onderste twee posten in de tabel lichten we als volgt nader 

toe: 

 • De huidige gemeenschappelijke regeling (GR) zal 

geliquideerd moeten worden. Een accountant zal hiervoor 

een opheffingsplan moeten schrijven en implementeren. 

 • Voor de juridische advieskosten voor de ontvlechting 

gaat het -naast de ontvlechting van de gezamenlijke 

ambtelijke organisatie- ook om de ontvlechting van 

Zandvoort uit Spaarnelanden. De invlechting van 

Zandvoort in Spaarnelanden bracht destijds incidentele 

juridische kosten van circa € 200.000 met zich mee. Een 

complicerende factor was bijvoorbeeld de inbreng van 

activa door Zandvoort; er moest bij de invlechting een 

schatting gemaakt worden van de waarde van deze activa. 

De verwachting is dat er vergelijkbare kosten gemaakt 

moeten worden om Zandvoort weer te ontvlechten uit 

Spaarnelanden.  

Personele frictiekosten bovenformatief personeel

Op dit moment is onbekend in hoeverre er sprake zal zijn van 

bovenformatieve medewerkers. Om de gedachten te bepalen 

om welke bedrag het hierbij kan gaan, hebben we dit becijferd 

voor 5 fte en voor 10 fte. Deze inschatting van de aantallen 

voor de outplacement kosten is mede gebaseerd op de casus 

Amstelveen-Aalsmeer. Op basis hiervan ziet de berekening er 

als volgt uit: 

 • Per fte gaan we uit van een gemiddeld salarisbedrag van  

€ 70.000. Dit bedrag wordt vermenigvuldigd met een 

bedrag voor overhead van € 37.000 per fte. Daarmee komt 

het totaal bedrag per fte uit op € 107.000. In de casus van 

Amstelveen-Aalsmeer werd gerekend met een periode van 

3 jaar. Daar gaan wij ook vanuit Per bovenformatieve fte 

komt het bedrag dan uit op (gemiddeld) € 321.000. 

 • 10 fte maal € 321.000 is € 3.210.000 en 5 fte maal  

€ 321.000 komt uit op € 1.605.000. 
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Overige aannamen en uitgangspunten

Tot slot hebben we bij de becijfering van de incidentele kosten 

de volgende aannamen en uitgangspunten gehanteerd:

 • Alle kosten inzake huisvesting -zoals herinrichting van het 

huidige gemeentehuis- worden geactiveerd. Dit betekent 

dat deze kosten als een investering worden gezien, waarop 

gedurende een aantal jaren wordt afgeschreven. Er is in dat 

geval geen sprake van incidentele kosten. Er is voldoende 

ruimte in het huidige gemeentehuis van gemeente 

Zandvoort voor de medewerkers die deel gaan uitmaken 

van de zelfstandige ambtelijke organisatie. Hierbij wordt 

ook rekening gehouden met medewerkers die (deels) thuis 

werken.  

 • De aanname is dat er geen vergoeding komt voor reistijd 

en reiskosten voor de medewerkers die overgaan (als gevolg 

van de wijziging van standplaats Haarlem naar Zandvoort). 

In de praktijk kan blijken dat één of meer van deze aannamen 

en uitgangspunten niet haalbaar is; dit kan meerkosten tot 

gevolg hebben. 

 • Verder vraagt de directie Haarlem aandacht voor het 

kwantificeren van de investeringen in tijd en geld die 

niet aan Zandvoort zijn toegerekend, omdat dit om een 

investering in toekomstig rendement gaat. Ontvlechten 

betekent dat deze toekomstige rendering van de 

samenwerking niet ‘uitbetaalt’ en kan leiden tot hogere 

ontvlechtingskosten. 

Tot slot is het nog van belang te benoemen dat dit een indicatie 

betreft van de totale incidentele kosten. Een vervolgvraag is 

hoe deze kosten verdeeld zullen worden tussen Zandvoort 

en Haarlem. Een juridische analyse leert dat de ‘directe reële 

schade als gevolg van de uittreding’ niet alleen door Zandvoort 

maar ook door Haarlem gedragen wordt. In welke verhouding 

is daarmee uiteraard nog geen uitgemaakte zaak maar per saldo 

zal een variant waarin Zandvoort besluit eenzijdig uit te treden 

voor Zandvoort tot (fors) hogere kosten leiden dan als Haarlem 

en Zandvoort gezamenlijk besluiten de centrumregeling te 

beëindigen.

Box 1. Ervaringen elders

UW Samenwerking

Bij het opheffen van de ambtelijke fusieorganisatie UW 

Samenwerking IJsselstein-Montfoort (zijnde een openbaar 

lichaam in de zin van art. 8, lid 1, Wgr), waarbij IJsselstein 

eenzijdig is uitgetreden, was de omvang van de gemeenten 

leidend voor de toedeling van de kosten en is aangesloten 

bij de bestaande verdeelsleutel. Dat de gemeente IJsselstein 

eenzijdig is uitgetreden, heeft geen gevolgen gehad voor 

de verdeling van de kosten (anders dan dat het resterende 

bedrag van € 100.000 in het openbaar lichaam aan 

Montfoort beschikbaar is gesteld). 

De totale omvang van de incidentele kosten voor de 

ontvlechting van UW Samenwerking bedraagt, op basis van 

de door een accountant gecontroleerde liquidatie rekening, 

€ 1,06 miljoen. Uit de jaarstukken van beide gemeente 

blijkt dat er nog aanvullende kosten zijn gemaakt voor 

de ontvlechting. Ook zijn de claims van beide gemeenten 

voorafgaand aan de ontvlechting, in totaal € 1,6 miljoen niet 

opgenomen in de begroting. Hierdoor is de exacte hoogte 

en opbouw van de incidentele kosten niet precies bekend

Bestuursdienst OmmenHardenberg

Bij het opheffen van de ambtelijke fusieorganisatie 

Bestuursdienst Ommen-Hardenberg (zijnde een openbaar 

lichaam in de zin van art. 8, lid 1, Wgr) heeft Hardenberg wel 

een uittreedsom moeten betalen, namelijk van € 1.300.000, 

aangezien Hardenberg de samenwerking heeft opgezegd. 

Het was niet te achterhalen hoe dit bedrag is berekend en 

hoeveel dit bedraagt van de totale ontvlechtingskosten. Wel 

was al in de gemeenschappelijke regeling bepaald dat bij 

uittreding het Algemeen Bestuur de financiële verplichting 

van de uittreding regelt.

AmstelveenAalsmeer

De ambtelijke samenwerking tussen Amstelveen en 

Aalsmeer is herijkt. Dit heeft geleid tot een verrekening 

van 9 fte bovenformatief. Volgens de eerder beschreven 

berekeningswijze kwam het bedrag voor bovenformatieve 

medewerkers uit op 9 maal € 279.000 maal 3 jaar is  

€ 2.511.000. De verdeling van deze kosten tussen beide 

gemeenten was als volgt: Aalsmeer 67% en Amstelveen 33%.
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Structurele kosten

In dit scenario is sprake van een aantal structurele kosten 

componenten:

 • Huisvesting. Om de ambtenaren van een eigen ambtelijk 

apparaat te kunnen huisvesten zullen substantiële 

investeringen in het gemeentehuis van Zandvoort gedaan 

moeten worden. Deze investeringen kunnen worden 

geactiveerd en hierdoor meerjarig in de begroting worden 

verwerkt. Dit zorgt voor een stijging van de structurele 

kosten. Hier staat een daling tegenover met betrekking tot 

de bijdrage aan de gemeente Haarlem. In deze bijdrage is 

een opslag opgenomen voor de huisvestingskosten van de 

medewerkers die vanuit Zandvoort zijn overgedragen aan 

Haarlem. In dit scenario valt deze kostencomponent weg. 

 • Externe inhuur. In dit scenario is sprake van een kleine, 

compacte, ambtelijke organisatie. Dit zorgt mogelijk voor 

extra kosten voor externe inhuur bij het wegvallen van 

‘éénpitters’ in de organisatie. Er kan niet langer worden 

teruggevallen op de grote ambtelijke organisatie van 

Haarlem. Daarnaast moeten er mogelijk aanvullende 

kosten gemaakt worden voor de inhuur van specialistische 

dienstverlening (bijv. fiscale, juridische of I&A-expertise), 

welke nu door Haarlem wordt geleverd.



Bijlagen
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BIJLAGE 1: 

Ontvlechting van de fusie en opzetten 
van een nieuwe organisatie

Binnen dit scenario analyseren we de situatie waarin de 

gemeente Zandvoort haar gemeentelijke taken (afgezien van 

het sociaal domein, zoals in 2016 het geval was) bij Haarlem 

weghaalt en deze grotendeels onderbrengt in een nieuwe eigen 

gemeentelijke organisatie. In dit scenario bouwt Zandvoort 

(dus) een ambtelijke organisatie op die een groot deel van haar 

ambtelijke taken gaat uitvoeren, die nu door gemeente Haarlem 

worden uitgevoerd.

In dit scenario zal derhalve (een deel van) de taken die de 

gemeente Haarlem nu voor de gemeente Zandvoort uitvoert, 

ontvlochten moeten worden. 

Personele en organisatorische consequenties  
Wij gaan ervan uit dat de formatie die gemoeid is met de taken 

die voor gemeente Zandvoort worden uitgevoerd, ongeveer 105 

fte betreft. Dit is een inschatting op basis van onze benchmark; 

in latere stadia zal een takenanalyse moeten plaatsvinden om 

de daadwerkelijke omvang te kunnen bepalen.

Duidelijk is dat elke ontvlechting vanuit organisatieperspectief 

complex is. Omdat de afgelopen jaren de werkzaamheden voor 

de gemeenten Zandvoort en Haarlem grotendeels geïntegreerd 

zijn, voert een groot gedeelte van de medewerkers taken voor 

beide gemeenten uit. Aan taken die worden ontvlochten kan 

daardoor wel formatie worden toegewezen, maar geen specifieke 

medewerkers.

Een ontvlechting zal ertoe leiden dat er overtolligheid van 

personeel bij de gemeente Haarlem ontstaat, nu taken en 

formatie verdwijnen. Het is in het belang van beide gemeenten 

dat de ontvlechting leidt tot zo min mogelijk boventalligheid, 

zowel vanuit de principes van goed werkgeverschap, als ook om 

de financiële impact en de impact op de dienstverlening zoveel 

mogelijk te beperken. Dit vraagt om afspraken tussen Haarlem 

en Zandvoort en/of andere gemeenten waar taken naartoe 

worden overgedragen inzake overname van personeel. Indien 

dit niet gebeurt, bestaat er een groot risico op boventalligheid 

met potentieel hoge kosten.

Als er medewerkers boventallig zouden worden, geldt het ‘van 

werk naar werk’ beleid; zie ook de CAO Gemeenten hoofdstuk 

9. Dit beleid houdt in dat gedurende een periode van maximaal 

twee jaar medewerkers worden begeleid naar een nieuwe baan 

(intern of extern). Pas na deze periode mogen -als het niet lukt 

passend werk te vinden- medewerkers ontslagen worden.

Op basis van de taken die ontvlochten worden, zal de gemeente 

Haarlem moeten inventariseren hoeveel formatie en welke 

functies met betreffende taken gemoeid zijn. Startpunt 

daarvoor vormen de generieke HR21-functies, waar Haarlem 

mee werkt. Voor die functies moet een analyse worden gedaan 

van de feitelijke werkzaamheden, om zo de uitwisselbaarheid 

te bepalen en inzicht te hebben in de hoeveelheid tijd die 

medewerkers besteden aan het uitvoeren van taken voor 

enerzijds de gemeente Zandvoort en anderzijds de gemeente 

Haarlem.

De arbeidsrechtelijke kaders waarbinnen de ontvlechting 

gebeurt zijn complex. Op 1 januari 2020 is de Wet 

Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking 

getreden, waardoor het arbeidsrecht voor ambtenaren is 

veranderd. Hierdoor is ook de Wet Overgang Onderneming 

van toepassing op gemeenten. Deze wet is van toepassing als 

taken van één organisatie overgaan naar een andere organisatie 

waarbij ‘qua aantal en deskundigheid een wezenlijk deel van 

het personeel’ (een economische eenheid) meegaat, ongeacht 

de manier waarop dit gebeurt. Daar waar de Wet Overgang 

Onderneming van toepassing is, geldt het principe ‘medewerker 

volgt werk’ wat betekent dat medewerkers van rechtswege 

overgaan met behoud van functie en arbeidsvoorwaarden. 

In de praktijk vraagt de personele ontvlechting om een sociaal 

plan. Over dit sociaal plan zullen afspraken met vakbonden 

gemaakt moeten worden. Aangezien de ontvlechting een 

belangrijke wijziging in de organisatie zal betreffen, zal hierover 

aan de medezeggenschap advies moeten worden gevraagd. 
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Toekomst van de medewerkers 

Daar waar taken worden ontvlochten, zal dat leiden tot 

veranderingen voor medewerkers die in de betreffende teams 

zitten. Daarbij zal de impact het grootste zijn op medewerkers 

die nu deze taken voor Zandvoort uitvoeren, maar ook de 

andere medewerkers zullen waarschijnlijk te maken krijgen 

met het herschikken van taken waardoor functies gedeeltelijk 

veranderen.

Bestuurlijke, juridische en organisatorische 
procedure van ontvlechting
Opheffen c.q. uittreden

De regeling kan worden opgeheven met een gelijkluidend 

besluit van de colleges en burgemeesters van de gemeenten, óf 

het college en burgemeester van één van de gemeenten nemen 

een besluit tot uittreden. Voor beide besluiten is toestemming 

nodig van de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

Aan het eind van de bovenstaande procedure geven de colleges 

van de gemeenten dus gezamenlijk een onafhankelijke 

registeraccountant opdracht om een opheffingsplan op te 

stellen. Het college van Haarlem is belast met de uitvoering 

van het opheffingsplan. Vanaf dit moment is Haarlem dus 

bestuurlijk leidend.

Proces van opheffen: drie trajecten

Vanaf het moment dat het bestuurlijke besluit tot opheffing c.q. 

uittreding is genomen, vangt het brede opheffingsproces aan. In 

onze ervaring (IJsselstein-Montfoort) vraagt het soepel en snel 

realiseren van een nieuwe werkelijkheid voor beide gemeenten 

om het onderscheiden van drie trajecten of lijnen:

 • De ‘Lijn Transformatie’ is belast met de vormgeving 

en uitvoering van het ontvlechtingsproces en met de 

aansluiting daarvan bij de inrichting van de nieuwe 

ambtelijke organisatie van Zandvoort. 

 - In Zandvoort betekent deze lijn dat een nieuwe 

organisatie wordt ontworpen en van daaruit wordt 

vastgesteld welke taken de gemeente zelf gaat doen 

en welke taken eventueel bij andere gemeenten of 

organisaties worden belegd. Dit laatste is uiteraard 

afhankelijk van de wil en mogelijkheden daartoe bij 

deze andere gemeenten of organisaties; ook moeten 

hierover concrete afspraken worden voorbereid en 

vastgelegd. Vervolgens moet in Zandvoort de nieuwe 

organisatie worden opgezet, inclusief huisvesting in het 

gemeentehuis van Zandvoort en dergelijke.

 - In Haarlem betekent deze lijn dat taken aan Zandvoort 

worden overgedragen. De organisatorische en personele 

consequenties en andere zaken (zoals met name ICT) 

moeten daarbij in beeld worden gebracht. Vervolgens 

krijgt de ontvlechting gestalte.

 • De ‘Lijn Operatie’ zorgt ervoor dat de dienstverlening 

naar gemeenschap en bestuur van zowel Zandvoort 

als Haarlem op peil blijft, totdat de nieuwe situatie is 

gerealiseerd. Belangrijk is dat de dienstverlening aan 

inwoners en ondernemers geen hinder ondervindt van het 

ontvlechtingsproces.

 • De ‘Lijn Onderhandeling’ richt zich tot slot op de 

juridische en financiële kaders waarbinnen de ontvlechting 

dient te worden gerealiseerd. IJkpunt van deze lijn is het 

bovengenoemde opheffingsplan.

De drie lijnen worden apart bemenst en voor de drie lijnen 

worden aparte overleggen ingericht met als doel duidelijkheid 

en continuïteit.

Kritisch tijdpad op hoofdlijnen

Het tijdpad van een ontvlechting hangt af van twee cruciale 

elementen: het moment waarop een van beide gemeenten zou 

besluiten uit te treden en de bereidheid van beide gemeenten 

om in het traject intensief samen te werken.

Om de organisatie zo min en zo kort mogelijk te belasten met de 

ontvlechting is het zaak die zo spoedig mogelijk te effectueren. 

Om dat te realiseren is het van belang dat beide gemeenten snel 

afspraken maken over de aanpak en de planning.

Gegeven de centrumregeling is het niet mogelijk om zonder 

wederzijds goedvinden de centrumregeling te beëindigen 

vóór 4 juli 2022. Immers, voor die tijd moeten bijzondere 

omstandigheden gelden waarvan sprake is als hierover tussen de 

bestuursorganen van de gemeenten overeenstemming bestaat. 

Wanneer Zandvoort en/of Haarlem hiertoe zouden besluiten, 

kan de regeling dus vanaf 4 juli formeel worden opgeheven. 

Het besluit om uit te treden c.q. op te heffen kan al daarvóór 

worden genomen. Vanaf dat moment rekenen we met 

een periode van ongeveer een jaar om de bovenstaande 

drie trajecten te doorlopen. Randvoorwaardelijk voor deze 

tijdsperiode is dat beide gemeenten snel met elkaar tot 

afspraken komen over aanpak, planning en spelregels bij een 

gezamenlijke ontvlechting, en zich aan deze afspraken houden 

gedurende onderstaand strakke tijdspad.
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De stappen zien er als volgt uit, uitgaande van een start  

in januari 2022:

Stap A:  Uittreedbesluit / opheffingsbesluit   
  Maart/April 2022
Zandvoort, Haarlem of beiden besluiten om uit te treden c.q. de 

regeling op te heffen. We gaan er hierbij van uit dat dit besluit 

na de verkiezingen wordt genomen, gezien de noodzaak dat het 

college het formele besluit moet nemen en daar op dit moment 

geen steun voor opheffen bestaat. 

Als eerste stap bepaalt Zandvoort vervolgens de ontwerpeisen 

van de nieuwe organisatie.  

Verder wordt in overleg door beide gemeenten een set aan 

(procesmatige en inhoudelijke) spelregels ontwikkeld en 

afgesproken voor het ontvlechtingsproces. Dit is inclusief een 

opdracht aan een registeraccountant om een opheffingsplan op 

te stellen.

Stap B:  Koersvertaling     
  Mei-juli 2022
Nadat beide gemeenten overeenstemming hebben bereikt over 

de spelregels, volgt een opdracht aan een  stuurgroep om de 

koers te vertalen via de bovengeschetste lijn ‘Transformatie’. 

Deze lijn heeft twee ‘poten’ in beide gemeenten. In Zandvoort 

wordt een inrichtingsplan voor de nieuwe organisatie opgesteld 

en op basis daarvan een gedetailleerde inventarisatie gemaakt 

van de ‘soll’-situatie. Het gaat dan met name om personele, 

organisatorische, huisvestings- en ICT-vereisten. In samenhang 

daarmee wordt in Haarlem een inventarisatie (takenanalyse) 

gemaakt van hetgeen ‘over’ zou moeten; met name in termen 

van personele capaciteit maar ook bijvoorbeeld rondom de ICT. 

Vervolgens moet een analyse worden gedaan van de feitelijke 

werkzaamheden van medewerkers. Haarlem moet ook bepalen 

of en in hoeverre er eigen organisatorische consequenties zijn 

aan de transformatie.

Deze stap resulteert in een concept inrichtingsplan voor 

Zandvoort en een concretere invulling van de taken die 

naar Zandvoort overgaan. De personele consequenties 

worden ingekaderd in een sociaal plan (zie boven). De 

medezeggenschap zal in deze fase nauw moeten worden 

betrokken. 

Nu komt scherper in beeld wat de financiële scope van 

de transformatie zal zijn; dit vormt ook input voor het 

opheffingsplan in de lijn ‘Onderhandeling’.

Stap C:  Besluitvorming over nieuwe  
  samenwerking     
  Juni-september 2022

In deze fase vindt rond de zomer besluitvorming plaats 

door de colleges, raden en medezeggenschap. In deze fase 

ligt ook het opheffingsplan voor dat door de onafhankelijk 

registeraccountant is opgesteld. Gegeven de termijnen zal dit 

rond de zomer plaatsvinden; er moet echter rekening worden 

gehouden met termijnen, bijvoorbeeld voor de inbreng van de 

medezeggenschap, waardoor deze fase (flink) kan uitlopen.

Stap D:  Ontvlechting en implementatie   
  Oktober 2022 – Februari 2023

Als de besluiten zijn genomen, bestuurlijke overeenstemming is 

bereikt en de plannen aan de medezeggenschap zijn voorgelegd 

met een positief advies als uitkomst, kan verder worden gegaan 

met de uitvoering van de ontvlechting. 

De ontvlechting is een wisselwerking tussen de beide 

gemeenten. In Zandvoort wordt de organisatie ingericht. 

Haarlem zal het sociaal plan implementeren, dat onder meer 

ziet op de ‘overgang van onderneming’ van de geïdentificeerde 

taken en daarmee de medewerkers. 

Verschillende (deel)plannen moeten, inclusief waar relevant 

een begroting, ter besluitvorming worden voorgelegd aan de 

colleges van respectievelijk Zandvoort en Haarlem. De raden 

moeten zich, vanwege hun budgetrecht, buigen over de plannen 

die financiële consequenties hebben.

Stap E:  Afronding      
  Maart 2023 en verder 
In deze maanden vindt afronding plaats zoals het 

daadwerkelijke overplaatsen van mensen en (mogelijk) 

materiaal. Ook vindt ontvlechting van systemen en migratie 

van gegevens plaats. 

Met bovenstaand tijdspad voorzien we dat halverwege 2023 de 

huidige taken van Zandvoort uit Haarlem ontvlochten kunnen 

zijn, en ondergebracht in een nieuwe gemeentelijke organisatie 

voor Zandvoort.

Dit tijdspad kent een beperkte tijd voor een verkenning door 

Zandvoort van andere mogelijke samenwerkingsvormen in 

de regio, aangezien eind maart de koersbepaling helder moet 

zijn. Dit betekent dat dan duidelijk moet zijn welke taken 

waar ondergebracht gaan worden: in de eigen organisatie of 

eventueel in een andere (gemeentelijke) organisatie.
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Projectorganisatie

Kosten 
(excl. 
BTW)  

Tarief per 
dag Aantal

Dagen in 
week

Aantal 
weken

Externe inhuur projectleider ontvlechting € 125.000   € 1.250 1 2,5 40

Inhuur overige specialistische expertise PM   € 800 4 2,5 40

Externe inhuur vrijspelen sleutelspelers t.b.v. inrichting organisatie 
Zandvoort en ontvlechting Haarlem

€ 320.000 
 

Totaal kosten projectleiding € 445.000  

             

Personeel & organisatie   Toelichting      

P&O deelprojectleider € 75.000  • Uitvoeren deelproject P&O (o.a. organisatieontwerp 
Zandvoort, takenanalyse Haarlem en begeleiden 
plaatsingsprocedure)

 • Dit betreft extern advies inzake de hoofd- en 
fijnstructuur van de zelfstandige organisatie

 • Deze kosten hebben betrekking op opleidingskosten, 
ondersteuning en begeleiding (2 dagen opleiding,  
een dagje op de hei en beperkte begeleiding/extern 
advies). Dit is exclusief ambtelijke ondersteuning. 

 • Vergoeding vergaderingen etc. externe leden, zoals van 
de vakbond etc.

 • We berekenen deze post als volgt: aantal nieuwe 
functies = circa 125 fte/ 4 = 31,25 functies.  
Waarderen kost 0,5 dag tegen een tarief van €1.500. 

 • We gaan voor deze post uit van 1% opslag op de 
personele kosten. 

 • Betreft outplacement kosten voor medewerkers die 
bovenformatief worden in de Haarlemse organisatie  
(en dus niet meegaan naar de Zandvoortse organisatie)

 • Betreft medewerkers die overgaan en in de Zandvoortse 
organisatie lager ingeschaald worden dan in  
de Haarlemse organisatie

 • Betreft bijvoorbeeld reiskostenvergoeding (vanwege 
wijziging standplaats)  

Extern advies organisatieontwerp Zandvoort/ inrichtingsplan € 75.000 

Extra kosten OR’en € 15.000  

Kosten plaatsingscommissie (externe leden, zoals van de vakbond etc.) € 25.000 

Functiewaardering € 23.438  

Extra opleidingskosten personeel € 87.500 1%

Personele frictiekosten bovenformatief personeel PM

Personele frictiekosten lagere inschaling medewerkers die overgaan PM

Overige kosten sociaal plan PM  

Totaal personeel € 300.938 

         

Applicaties/ processen/ automatisering     Toelichting      

ICT deelprojectleider € 150.000   € 1.200 1 3 40

Conversiekosten (splitsen) naar twee verschillende 
applicatieomgevingen  (o.a. HRM en Financiën)

PM    • Hoogte conversiekosten mede afhankelijk van aantal 
proefconversies en wijze waarop historie wordt  
meegenomen

 • In het kader van ‘schoon over’ overdracht van de taken/ 
bestanden zullen achterstanden etc. weggewerkt  
(‘opgewerkt’) moeten worden

 • Externe inhuur implementatie ontvlechting applicaties: 
technische inrichting (o.a. koppelingen, gegevens  - 
uitwisseling) scherminrichting, parameters, etc.

 •  Er zal uitgezocht moeten worden in hoeverre Europese 
aanbestedingen van bijvoorbeeld applicaties  
nodig zijn.

Kwaliteitsverbetering over te dragen taken/bestanden (‘schoon over’)    

Kosten (her)inrichting applicatie(s)  (o.a. HRM en Financi:en) PM  

Inrichting en migratie eigen werkplek/hardware omgeving PM  

Europese aanbesteding van o.a. applicaties (uitvoeren aanbestedings-
procedure: inkoopbureau functie, kan ook door Haarlem gebeuren)

PM
 

Totaal automatisering € 150.000 

 



Bestuurskracht en organisatorische toekomst van Zandvoort | Rapport

85

Communicatie     Toelichting      

Communicatiekosten (incl. communicatieadviseur(s)) € 75.000    • Interne en externe communicatie met medewerkers, 
inwoners en regio-organisaties; incl. opstellen  
communicatieplan

 • Budget van € 200 per medewerker

Medewerkersdagen; nieuwsbrieven; bijeenkomsten; etc. € 25.000  

Totaal communicatie € 100.000  

             

Overige projectkosten     Toelichting      

Verhuiskosten € 20.000    • Betreft onder meer huisvestings- en 
inrichtingsadviezen/ herinrichting huisvesting

 • Betreft met name kosten accountant
 • Betreft juridisch advies ontvlechting (voor Zandvoort én 

Haarlem) 

(Tijdelijke/ incidentele) huisvestingskosten PM  

Kosten liquidatie GR (incl. opstellen opheffingsplan) € 75.000  

Juridisch (fiscaal) advies € 50.000  

Totaal overig € 145.000  

Impact op going concern (gedurende ontvlechtingsperiode en opstartjaren) Toelichting 

Extra inhuur a.g.v. vertrek personeel/ inefficiency/  hoger ziekteverzuim € 437.500 5%  • Percentage van de loonsom van Zandvoort; betreft 
inhuurbudget gedurende de ontvlechtingsperiode  
én de opstartjaren (de jaren na de start van de 
zelfstandige organisatie)

Totaal extra inhuur t.b.v. opvangen impact op going concern € 437.500 

     

Totaal excl. onvoorzien € 1.578.438  

Onvoorzien € 394.609 25% 

Totaal minimumbedrag excl. PM posten € 1.973.047  
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BIJLAGE 2:  

Juridische aspecten van aanpassing 
of mogelijke beëindiging van de 
ambtelijke fusie

Achtergrond
Onderdeel van de vraagstelling is wat de consequenties 

zijn van voortzetting van de gemeenschappelijke regeling/

het Dienstverleningshandvest, het beëindigen van de 

gemeenschappelijke regeling/het Dienstverleningshandvest en 

de het beleggen van de te verrichten ambtelijke werkzaamheden 

bij een nieuw te vormen eigen ambtelijke organisatie van 

Zandvoort. Deze bijlage bevat een juridische analyse naar een 

mogelijke aanpassing of beëindiging van de centrumregeling 

(en Dienstverleningshandvest) Haarlem-Zandvoort. 

De te beantwoorden vragen

Voortzetting van de centrumregeling heeft geen consequenties. 

Artikel 16 van de centrumregeling (‘Duur van de regeling’) 

heeft als enige bepaling ‘De regeling wordt getroffen voor 

onbepaalde tijd’.  

Er kleven dus alleen juridische consequenties aan de volgende 

drie varianten: 

1. Haarlem en Zandvoort besluiten gezamenlijk  

hun afspraken in de regeling aan te passen.

2. Haarlem en Zandvoort besluiten gezamenlijk  

de centrumregeling te beëindigen.

3. Zandvoort besluit eenzijdig uit te treden.

De hieronder, voor de drie varianten, te beantwoorden vragen 

zijn:

 • Wie neemt de besluiten?

 • Wat is de te volgen procedure?

 • Zijn er verschillen in de financiële impact?

1. Formaliteiten in de besluitvorming
Variant 1

Art. 14 van de centrumregeling bepaalt: ‘Deze regeling kan door 

de gemeenten worden gewijzigd bij gelijkluidend besluit van de 

bestuursorganen van de gemeenten, na verkregen toestemming 

daartoe van de raden.’

Variant 2

Art. 15, lid 1 van de centrumregeling bepaalt: ‘Deze 

regeling wordt opgeheven bij gelijkluidend besluit van de 

bestuursorganen van de gemeenten, na verkregen toestemming 

van de raden.’

Art. 15 lid 2 van de centrumregeling bepaalt: ‘Opheffing is 

behoudens bijzondere omstandigheden niet mogelijk in de 

eerste vijf jaar na het treffen van de regeling. Van bijzondere 

omstandigheden is slechts sprake als hierover tussen de 

bestuursorganen van de gemeenten overeenstemming bestaat.’

De centrumregeling Haarlem/Zandvoort benoemt geen 

moment van inwerkingtreding van het besluit tot uittreden. 

Dit kan dus per onmiddellijke ingang na het besluit, tenzij daar 

andere afspraken over worden gemaakt. 

Variant 2

Art. 15, lid 6 van de centrumregeling bepaalt: ‘Een besluit tot 

uittreding door de bestuursorganen van één van de gemeenten 

leidt eveneens tot opheffing van de regeling.’ (zie boven voor 

de minimale vijf-jaartermijn en het ontbreken van een termijn 

voor inwerkingtreding)

Artikel 1, lid 2 en 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

bepaalt: ‘De colleges van burgemeester en wethouders en de 

burgemeesters gaan niet over tot het treffen van een regeling 

dan na verkregen toestemming van de gemeenteraden. De 

toestemming kan slechts worden onthouden wegens strijd met 

het recht of het algemeen belang. Onder het treffen van een 

regeling wordt in dit artikel mede verstaan het wijzigen van, het 

toetreden tot en het uittreden uit een regeling.’ (onderstreping 

Berenschot)

Conclusie

Als Haarlem en Zandvoort gezamenlijk besluiten de 

centrumregeling te wijzigen of te beëindigen moet sprake zijn 

van een gelijkluidend besluit van de bestuursorganen (colleges, 

burgemeesters) en moeten beide raden toestemming geven. Als 

Zandvoort eenzijdig besluit uit te treden, moet (alleen) de raad 

van Zandvoort toestemming geven. Opheffen kan (behoudens 

bijzondere omstandigheden) na vijf jaar na het treffen van de 

regeling; dat is per 4 juli 2022. 
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2. De te volgen procedure
Variant 1

Voor wijziging zijn in de centrumregeling geen nadere 

bepalingen opgenomen dan dat de raden toestemming moeten 

geven aan de bestuursorganen (colleges, burgemeesters) 

alvorens de regeling wordt gewijzigd. 

Variant 2

Art. 15, lid 3 tot en met lid 5 bepaalt: ‘Indien een besluit 

tot opheffing […] wordt genomen, geven de colleges van de 

gemeenten gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant 

opdracht om een opheffingsplan op te stellen. Het 

opheffingsplan […] voorziet in ieder geval in de verplichtingen 

van de gemeente Zandvoort tot deelneming in de financiële 

en in de personele gevolgen van de opheffing. Het college 

van de gemeente Haarlem is belast met de uitvoering van het 

opheffingsplan […].’

Variant 2

Art. 15, lid 6 bepaalt: ‘Het tweede tot en met vijfde lid […] zijn 

van overeenkomstige toepassing.’

Conclusie

Voordat de regeling wordt gewijzigd door de colleges en 

burgemeesters van Zandvoort en Haarlem, moeten de raden 

toestemming geven. 

 

In de beide opheffingsvarianten is de procedure hetzelfde: de 

colleges en burgemeesters van Haarlem en Zandvoort geven 

gezamenlijk een onafhankelijke registeraccountant de opdracht 

om een opheffingsplan op te stellen. Dat plan voorziet in 

ieder geval in de verplichtingen van de gemeente Zandvoort 

tot deelneming in de financiële en personele gevolgen van de 

opheffing. Het college van de gemeente Haarlem is belast met 

de uitvoering. 

3. Financiële impact
Variant 1

In het dienstverleningshandvest wordt nadere uitwerking 

gegeven aan de financiële aspecten van de centrumregeling.  

Art. 7, tot en met lid d van de centrumregeling bepaalt: ‘In het 

dienstverleningshandvest, te sluiten door de twee gemeenten, 

wordt nadere uitwerking gegeven aan deze regeling. In het 

dienstverleningshandvest worden in ieder geval geregeld […] de 

verdeelsleutel en de wijze waarop de gemeente Zandvoort een 

financiële bijdrage levert in de kosten die de gemeente Haarlem 

maakt voor de uitvoering van de krachtens deze regeling 

opgedragen taken en bevoegdheden;’

Art. 18 lid 1 van het Dienstverleningshandvest bepaalt: 

‘Partijen kunnen dit Dienstverleningshandvest met wederzijds 

goedvinden wijzigen.’. Art. 18 lid 2 bepaalt: ‘Wijzigingen 

overeenkomstig het vorige lid worden vastgelegd in een 

gewijzigd Dienstverleningshandvest, dat integraal in de plaats 

treedt van de voorheen geldende versie.’

Variant 2 en 3

De Wgr bevat anders dan het bepaalde in art. 8, lid 4, Wgr geen 

regels voor de inrichting van de centrumregeling. Er zijn aldus 

ook geen wettelijke bepalingen die het (afdwingbaar) dragen 

van kosten bij opheffing van een centrumregeling regelen.

Volgens de centrumregeling dient het opheffingsplan dat de 

registeraccountant opstelt, te voorzien in de verplichtingen 

van de gemeente Zandvoort tot deelneming in de financiële 

en in de personele gevolgen van de opheffing (art. 15, lid 4, 

centrumregeling). Daaruit blijkt dat de centrumregeling er 

vanuit gaat dat de kosten verdeeld worden. Met welke sleutel de 

kosten verdeeld worden en welke kosten afdwingbaar door de 

twee gemeenten gedragen moeten worden, is een andere vraag. 

Daar zegt de regeling niets over.

In dergelijke gevallen is uit de jurisprudentie (die niet specifiek 

over centrumregelingen gaat) af te leiden hoe de uittreedsom te 

bepalen:11

‘De jurisprudentie van de Afdeling (en daarvoor de Kroon) 

onderscheidt twee methoden om de uittredingsschade te 

berekenen wanneer dit niet in de gemeenschappelijke regeling 

is bepaald. 

11 Zie Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, 15 april 2015,  
ECLI:NL:RVS:2015:1198, met nt. T. Barkhuysen en A.A. al Khatib in AB 2015/420.
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Het is aan de ene kant mogelijk om de uittredende deelnemer 

over een periode van vijf jaar de eigen kosten voor de deelname 

door te laten betalen, waarbij de bijdrage ieder jaar met 

twintig procent afneemt. Dit is een efficiënte manier om 

de uittredingsschade te berekenen omdat niet over iedere 

(mogelijke) kostenpost gediscussieerd hoeft te worden.

Aan de andere kant kan de uittredingsschade worden bepaald 

door de directe reële schade als gevolg van de uittreding te 

berekenen. De termijn waarbij aangesloten kan worden is die 

van de begrotingssystematiek, in welk verband vijf jaar een 

redelijke overbruggingsperiode wordt geacht. Deze manier 

om schade te berekenen ligt meer voor de hand indien de 

gemeenschappelijke regeling grote schade leidt door de 

uittreding. Denkbaar is bijvoorbeeld dat de uittreding van 

een deelnemer direct leidt tot de liquidatie van een deel van 

gemeenschappelijke regeling.’

De laatste situatie doet zich voor in het geval Zandvoort 

(eenzijdig) tot uittreding zou besluiten. Hoewel de 

centrumregeling spreekt van ‘opheffing’, brengt een redelijke 

uitleg van artikel 15 lid 3 van de centrumregeling met zich 

mee dat ‘de verplichtingen van de gemeente Zandvoort tot 

deelneming in de financiële gevolgen’ in het licht van deze 

jurisprudentie invulling moet krijgen. 

De vraag is in hoeverre voornoemde berekeningswijze ook tot 

houvast is in het geval niet sprake is van (eenzijdig) uittreden 

maar van een gezamenlijk besluit tot opheffen. Ook in dat 

geval een overbruggingsperiode van vijf jaar redelijk. 

Gezien het bovenstaande is het logisch dat de ‘directe reële 

schade als gevolg van de uittreding’ niet alleen door Zandvoort 

maar ook door Haarlem gedragen wordt. In welke verhouding 

is daarmee uiteraard nog geen uitgemaakte zaak maar per saldo 

zal een variant waarin Zandvoort besluit eenzijdig uit te treden 

voor Zandvoort tot (fors) hogere kosten leiden dan als Haarlem 

en Zandvoort gezamenlijk besluiten de centrumregeling te 

beëindigen.
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BIJLAGE 3:  

Overzichtstabel scenario’s

Criterium Scenario 1. Variant A
Doorontwikkelen om de 
samenwerking te verbeteren 
vanuit bestaande formatie

Scenario 1. Variant B
Doorontwikkelen om de 
samenwerking te verbeteren 
met uitbreiding Kernteam 
Zandvoort

Scenario 2
Een hybride vorm met 
een kleine organisatie 
voor Zandvoort en 
uitbesteding van (de 
meeste) werkzaamheden: 
kernorganisatie Zandvoort

Scenario 3
Een volledig eigen 
organisatie van de 
gemeente Zandvoort

Publieke waarde

Kwaliteit 
dienstverlening 
aan inwoners en 
ondernemers.

 • Goede kwaliteit van 
dienstverlening

 • Specialistische kennis
 • Inspelen op ‘harmonica 

effect’ dienstverlening
 • Minder kennis Zandvoortse 

couleur locale

 • Goede kwaliteit van 
dienstverlening

 • Specialistische kennis
 • Inspelen op ‘harmonica 

effect’ dienstverlening
 • Kernteam borgt Zandvoorts 

couleur locale, integraliteit 
en signaleert vroegtijdig op 
(vastlopende) dossiers. 

 • Goede kwaliteit van 
dienstverlening

 • Specialistische kennis
 • Kwetsbaarder t.a.v. harmonica 

effect
 • Risico op ‘overvraging’ 

dagelijkse dienstverlening, 
mogelijk ten koste van 
ontwikkelopgaven

 • Op korte termijn sterke 
interne gerichtheid na 
ontvlechting. 

 • Na ontvlechting kortere 
lijnen naar ambtelijke 
organisatie en laagdrempelig 
contact. 

 • Kwetsbaarheid zet 
continuïteit van 
dienstverlening onder druk. 

 • Minder specialistische 
capaciteit hoogwaardige 
vragen. 

 • Kwetsbaarder t.a.v. 
harmonica effect

 • Risico op knelpunten situatie 
2016

Kwaliteit van 
dienstverlening 
aan raad  
en college

 • Goede kwaliteit van 
dienstverlening aan bestuur

 • Kwaliteit raadsstukken en 
raadsinformatie goed

 • Vormgeven relatie bestuur-
organisatie aandachtspunt 

 • Goede kwaliteit van 
dienstverlening aan bestuur

 • Kwaliteit raadsstukken en 
raadsinformatie goed

 • Stevige relatie bestuur-
organisatie 

 • Mogelijk eigenstandigere 
positionering in de regio

 • Specifiek Zandvoortse 
beleidskennis en 
dienstverlening aan bestuur

 • Kwaliteit raadsstukken en 
raadsinformatie goed

 • Stevige relatie bestuur-
kernorganisatie

 • Eigenstandigere positionering 
in de regio

 • Op korte termijn sterke 
interne gerichtheid na 
ontvlechting. 

 • Na ontvlechting korte lijnen 
bestuur-organisatie. 

 • Specifiek Zandvoortse 
beleidskennis en 
dienstverlening aan bestuur

 • Eigenstandigere 
positionering in de regio

 • Risico op knelpunten situatie 
2016

 • Mogelijk lagere kwaliteit 
raadsstukken

Kwaliteit  
van beleid

 • Strategische en 
specialistische beleidskennis

 • In staat in te spelen 
op (boven)regionale 
ontwikkelingen en opgaven

 • Synergie / harmonisering 
beleid

 • Strategische en 
specialistische beleidskennis 
specifiek gericht op 
Zandvoortse opgaven

 • In staat in te spelen 
op (boven)regionale 
ontwikkelingen en opgaven

 • Mogelijk meer verschil 
Haarlem en Zandvoorts 
beleid

 • Strategisch en integraal beleid 
voor Zandvoort

 • Risico op kwaliteitsverlies, meer 
afhankelijkheid van eenpitters

 • Lagere kwaliteit strategisch 
beleid 

 • Hogere inhuur specialistische 
inzet. 

Financiën  • Geen frictiekosten
 • In gesprek over investeringen 

in bedrijfsvoering

 • Aanvullend twee 
bestuursadviseurs in dienst. 
Geraamde kosten: €254.000,-

 • Aanvullend twee 
bestuursadviseurs in dienst. 
Geraamde kosten: €254.000,-

 • Aanvullende kosten:
 • Coördinatie / management 

capaciteit
 • Hoogwaardige 

beleidsmedewerkers
 • Kosten projectleiders
 • Uitbreiding dedicated functies
 • Kosten ziekte / uitval 
 • Werving/selectie kosten

 • Incidenteel: raming tussen 
de €8,7 – €10,4 miljoen

 • Structureel: hogere kosten 
externe inhuur, lagere 
kosten huisvesting. Totaal 
benodigde formatie 125 fte. 
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Organisatie

Opdracht gever-
schap naar de 
organisatie. 

 • Duidelijk 
opdrachtgeverschap invullen

 • Prioritering in Zandvoortse 
opgaven

 • Stevigere sturing 
Zandvoortse opdrachten 

 • Risico op alternatief 
opdrachtgeverschap vanuit 
bestuur Zandvoort

 • Opdrachtgeverschap op 
toerisme, recreatie en fysiek 
domein helder en eenduidig 
belegd

 • Mogelijk extra coördinatielast 
aan Zandvoortse en Haarlemse 
zijde

 • Gemeentesecretaris extra 
managementtaken, minder 
tijd voor bestuurlijke advisering 
en relatie met DT Haarlem

 • Helder opdrachtgeverschap

Kwetsbaarheid  • Lage kwetsbaarheid  • Lage kwetsbaarheid  • Hoge kwetsbaarheid  • Hoge kwetsbaarheid, veel 
eenpitters

Efficiëntie  • Meer efficiëntie bij 
harmonisatie 

 • Meer couleur locale, minder 
harmonisatie waardoor 
mogelijk minder efficiëntie

 • Minder efficiëntie  • In transitieperiode minder 
efficiëntie door interne 
gerichtheid

 • Minder schaalvoordelen 
maar ook minder 
coördinatielast

Gevolgen voor 
medewerkers 

 • Rustig vaarwater dossiers
 • Betere positie arbeidsmarkt 

voor aantrekken capaciteit

 • Kernteam als verbinder voor 
Zandvoort

 • Betere positie arbeidsmarkt 
voor aantrekken capaciteit

 • Splitsing medewerkers in de 
organisatie. Werk eenduidiger 
maar mogelijk minder 
interessant voor aantrekken 
personeel. 

 • Betere positie arbeidsmarkt 
voor aantrekken capaciteit

 • Onzekerheid
 • Lastige positie arbeidsmarkt 

voor aantrekken capaciteit
 • Lagere salarisschalen, minder 

doorgroeimogelijkheden

Draagvlak

Democratische 
legitimiteit

 • Democratische legitimiteit 
geborgd

 • Aansluiting ambtenaren bij 
gemeenschap Zandvoort 
aandachtspunt

 • Democratische legitimiteit 
geborgd

 • Goede aansluiting 
ambtenaren bij 
gemeenschap Zandvoort 

 • Democratische legitimiteit 
geborgd

 • Goede aansluiting ambtenaren 
bij gemeenschap Zandvoort

 • Democratische legitimiteit 
geborgd

 • Goede aansluiting 
ambtenaren bij 
gemeenschap Zandvoort

Draagvlak 
Zandvoort

 • Politiek wisselend draagvlak 
 • Bestuurlijk draagvlak mits 

ontwikkelbehoeften worden 
aangepakt

 • Politiek wisselend draagvlak 
 • Bestuurlijk draagvlak 

 • Politiek wisselend draagvlak
 • Bestuurlijk ziet men liever 

aansluiting scenario 1

 • Politiek wisselend draagvlak. 
Belangrijk voor deel dat ICT 
en bedrijfsvoering in Haarlem 
belegd blijven. 

 • Bestuurlijk ziet men liever 
aansluiting scenario 1

Draagvlak 
Haarlem

 • Topambtelijk draagvlak. 
Directie ziet kansen voor 
verdere ontwikkeling

 • Topambtelijk draagvlak. 
Vraagt nader gesprek 
over invulling rol 
bestuursadviseur. 

 • Geen topambtelijk draagvlak.  • Geen topambtelijk draagvlak

Stabiliteit en 
toekomst-
bestendig heid

 • Toekomstbestendig model.  • Toekomstbestendig model  • Risico’s op 
toekomstbestendigheid door 
uit elkaar drijven organisaties. 
Sterk afhankelijk van 
bestuurlijke context. 

 • Risico op 
toekomstbestendigheid 
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BIJLAGE 4:  

Over dit onderzoek

Deze bijlage beschrijft de onderzoeksvragen en het 

onderzoekskader. 

Onderzoeksvragen
Allereerst de onderzoeksvragen, die door de gemeente 

Zandvoort zijn geformuleerd. 

Bestuurskrachtmeting

De bestuurskrachtmeting dient ervoor om een vergelijking van 

de bestuurskracht te maken van 2016 versus de bestuurskracht 

nu en de benodigde bestuurskracht in de toekomst. 

Door de gemeente Zandvoort zijn de volgende vragen 

geformuleerd: 

1. Onderzoeksvragen Bestuurskrachtmeting

1. Welke uitdagingen dienen zich de komende jaren aan 

waar de gemeente Zandvoort op moet kunnen inspelen 

en zijn er verschillen in de vereiste bestuurskracht afhan-

kelijk van de vorm van de ambtelijke organisatie zoals 

hiervoor beschreven? 

2. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kanten in 

de bestuurlijke organisatie van Zandvoort, hoe verhouden 

die zich tot andere vergelijkbare gemeenten en welke in-

vloed heeft de vorm van de ambtelijke organisatie hierop 

zoals hiervoor beschreven? 

3. In hoeverre en hoe is het mogelijk om democratische 

invloed uit te oefenen als gemeenteraad op processen 

waar de besluitvorming en verantwoording (en soms 

uitvoering) plaatsvindt in de samenwerkingsverbanden 

met partners van ongelijke grootte en hoe verhoudt zich 

dit tot andere vergelijkbare gemeenten? 

4. Wat zijn de sterke kanten en wat zijn de zwakke kant-

en van de huidige ambtelijke organisatie (van Haarlem) 

in relatie tot de bestuurskracht van Zandvoort en hoe 

verhouden zich die tot andere vergelijkbare gemeenten? 

Gebruik hiervoor primair het recente onderzoek naar de 

organisatie van Haarlem Samen meer dan de som der 

delen. 

5. Hoe effectief en efficiënt is de verbinding tussen de 

bestuurlijke en ambtelijke organisatie, wat is de inv-

loed van de vorm van de organisatie, zoals hiervoor 

beschreven, hierop en hoe verhoudt zich die tot andere 

vergelijkbare gemeenten? 

6. In welke mate zijn inwoners, bedrijfsleven en maatsch-

appelijke instellingen van Zandvoort tevreden over de 

prestaties van de gemeente en de betrokkenheid van de 

politiek en hoe verhouden zich die tot andere vergelijk-

bare gemeenten? Gebruik hiervoor primair de resultaten 

van het onderzoek hiernaar uit de tussenevaluatie, zo 

nodig aangevuld met aanvullend onderzoek. 

7. Welke ontwikkelingen bieden kansen of vormen be-

dreigingen in de eerstkomende vijf jaren, en voor de 

middellange (10 jaar) en lange termijn (20 jaar) in relatie 

tot de bestuurskracht van Zandvoort en de vorm van de 

ambtelijke organisatie?

8. Wat zijn de conclusies en aanbevelingen ten aanzien van 

de bestuurskracht van Zandvoort, mede in relatie tot de 

vorm van de ambtelijke organisatie? 
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Toekomst van de organisatie

Na de bestuurskrachtmeting zelf wordt de organisatorische 

toekomst van de gemeente onderzocht, waarbij een onderscheid 

wordt gemaakt in drie hoofdvormen:

1. Een volledige ambtelijke samenwerking (zoals nu het geval 

is met de centrumregeling met Haarlem). 

2. Een volledig eigen organisatie (zoals ten tijde van de 

bestuurskrachtmeting in 2016).

3. Een hybride vorm waarbij er een kleine ambtelijke 

organisatie is voor regie en strategie en alle overige 

werkzaamheden worden uitbesteed aan een of meer andere 

organisaties.

Hier heeft de gemeenteraad van Zandvoort bij motie de 

volgende vragen vastgesteld:

2. Onderzoeksvragen kosten in relatie tot vorm  

van de organisatie

Wat de totale kosten zijn van de voor Zandvoort 

verrichtte ambtelijke werkzaamheden conform het 

Dienstverleningshandvest, door middel van een benchmark.

1. Wat de (financiële) consequenties zijn van voortzetting 

van de gemeenschappelijke regeling/het Dienstverle-

ningshandvest en dus van het opnieuw beleggen van  

de ambtelijke werkzaamheden bij de gemeente  

Haarlem.

2. Wat de (financiële) consequenties zijn van het  

beëindigen van de gemeenschappelijke regeling/ 

het Dienst verleningshandvest.

3. Wat de (operationele en financiële) consequenties zijn 

indien de te verrichten ambtelijke werkzaamheden bij 

een nieuw te vormen eigen ambtelijke organisatie van 

Zandvoort zouden worden belegd.

4. Vanaf welk moment met het opbouwen van een eigen 

ambtelijke organisatie moet worden begonnen om spoe-

dig na een eventueel besluit tot het beëindigen van de 

gemeenschappelijke regeling/het Dienstverleningshand-

vest over een eigen, volledig operationele, gehuisveste en 

toegeruste ambtelijke organisatie in Zandvoort te kunnen 

beschikken.

Wat verstaan wij onder bestuurskracht?
Dit rapport gaat over de bestuurskracht van Zandvoort. De 

term ‘bestuurskracht’ dekt op zich de lading: het gaat om de 

kracht van het gemeentebestuur in brede zin, dus de politiek-

bestuurlijke top en de gemeentelijke organisatie, om te voldoen 

aan de doelen die aan de gemeente worden gesteld. Kortom: 

doet het gemeentebestuur de dingen goed?12 Er zijn vele 

modellen, onderzoeksmethoden en -technieken in zwang om 

de bestuurskracht van een gemeente te meten. Rode draad 

daarbij is dat wordt getoetst of en in welke mate de gemeente 

kan voldoen aan de eisen en opgaven die aan haar worden 

gesteld door de opgaven die er liggen, landelijke (wettelijke) 

eisen en niet in de laatste plaats de inwoners zelf. 

Berenschot gebruikt daarbij het publieke waardemodel van 

Mark Moore. Dat ziet er schematisch als volgt uit:

 • Publieke waarde: dat wat wordt bereikt voor samenleving en 

gebied, oplossingen voor maatschappelijke opgaven. 

 • Organisatie: de wijze waarop dit is georganiseerd en wordt 

bestuurd. 

 • Legitimiteit: het draagvlak eronder.

Idealiter zijn deze drie elementen met elkaar in samenhang: de 

publieke waarde is helder, bestuur en organisatie zijn samen in 

staat om aan deze opgaven te voldoen en er is draagvlak voor 

zowel wat wordt gedaan als het hoe.  

We beoordelen dus de balans die er is tussen wat moet worden 

gerealiseerd, de juiste organisatie (en middelen) daarvoor en 

het draagvlak eronder. In deze rapportage gaan wij in op deze 

elementen. 

Hiernaast is het onderzoeksmodel afgebeeld met de nummers 

van de onderzoeksvragen erop geplaatst. 

12 A.F.A. Korsten e.a.: Bestuurskracht van gemeenten. Meten, vergelijken,  
beoordelen. Delft, 2007. 
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Publiekssamenvatting  

De bestuurskracht van een gemeente vertelt of die gemeente haar taken goed kan uitvoeren. 

Zandvoort heeft haar bestuurskracht in 2016 laten onderzoeken en de uitkomst was toen een 

onvoldoende. De gemeente Zandvoort heeft vervolgens gekeken hoe zij haar bestuurskracht kan 

verbeteren. De oplossing was om de kleine ambtelijke organisatie van Zandvoort samen te voegen 

met de grote ambtelijke organisatie van Haarlem. Sinds 1 januari 2018 voert deze organisatie alle 

werkzaamheden uit voor zowel Haarlem als Zandvoort. Maar het zijn wel twee afzonderlijke 

gemeenten. Ze hebben beide nog hun eigen gemeenteraden en hun eigen colleges van burgemeester 

en wethouders.  

Haarlem en Zandvoort hebben afgesproken dat zij na vier jaar, dus in 2022, kijken of de samenvoeging 

van de beide ambtelijke organisaties een succes is. En dat Zandvoort daaraan voorafgaand zijn 

bestuurskracht opnieuw laat meten. De meting moet twee zaken duidelijk maken: 1) wat is nu de 

bestuurskracht van Zandvoort en 2) wat zijn de kosten als de organisatievorm van de samenwerking 

wordt veranderd? 

Berenschot heeft de bestuurskracht gemeten en onze conclusie is dat die is verbeterd ten opzichte van 

de meting in 2016. Zandvoort heeft aan bestuurskracht gewonnen als het gaat om de kwaliteit van de 

ambtelijke organisatie, de financiële positie van de gemeente en de positie van Zandvoort in de regio. 

Op een aantal punten is de bestuurskracht van Zandvoort niet verbeterd. Het gaat dan om de 

verhoudingen binnen de gemeenteraad en de relatie tussen de gemeenteraad en het college. Dit geldt 

ook voor de voortgang en de daadkracht op de grote ontwikkelopgaven waar Zandvoort mee bezig is, 

zoals de bouwprojecten en de energietransitie (‘van het gas af’), ondanks dat daar nu stappen in 

worden gezet.  

Hoge ambities en specifieke opgaven worden nu aangegaan met grotere organisatie  

Zandvoort heeft veel ambities en veel opgaven. Voor een deel zijn die hetzelfde als in andere 

gemeenten, zoals jeugdzorg, woningbouw en energietransitie. Het motto van de omgevingsvisie is 

Zandvoort 365 dagen aantrekkelijk. De grote stroom bezoekers en de belangrijke projecten, zoals 

Badhuisplein, Entreegebied, Noord-boulevard en bereikbaarheid, zijn specifieke opgaven voor 

Zandvoort. We zien dat de grote organisatie van Haarlem - naast het leveren van voldoende kwaliteit 

voor alle dagelijkse werkzaamheden -veel beter in staat is om deze opgaven te realiseren in 

vergelijking tot de Zandvoortse organisatie uit 2016, Een belangrijk aandachtspunt daarbij is dat als de 
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wil tot samenwerken tussen Haarlem en Zandvoort ontbreekt, of de samenwerking politiek onderwerp 

van discussie is, de verbeterde organisatorische kracht op de tocht staat. 

Voortgang maar kwetsbaarheid op bestuurlijk niveau 

In het laatste halfjaar van deze raadsperiode zien we dat er belangrijke besluiten worden genomen 

over een aantal grote opgaven en projecten voor Zandvoort. Vanwege de verbeterde financiële positie 

van Zandvoort is daar ook geld voor. Maar het is niet zeker of de financiële positie over 5 tot 15 jaar 

goed genoeg is om alle ambities en opgaven te realiseren.  

Deze raadsperiode begon Zandvoort met het opstellen van een raadsprogramma in plaats van een 

traditioneel coalitieakkoord. Vervolgens is een bijbehorend uitvoeringsprogramma gemaakt. De raad is 

opdrachtgever van het college, maar bemoeit zich ook met de uitvoering. Bovendien is halverwege de 

raadsperiode na een bestuurscrisis een nieuw college gevormd. Er is toen een coalitieakkoord 

geschreven. Dit had het raadsprogramma als basis, maar toch zijn de partijen in de raad vast komen te 

zitten in oppositie tegenover coalitie.  

De cultuur in de raad maakt het moeilijk(er) om belangrijke onderwerpen op te pakken en uit te 

voeren. Dit kan verslechteren als de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen leiden tot een verdere 

versplintering en toename van tegenstellingen. 

Organisatie verbeterd maar kent aandachtspunten 

De kwaliteit van de ambtelijke organisatie is door de samenvoeging met de organisatie van Haarlem 

verbeterd. Maar er zijn ook belangrijke aandachtspunten. Met name de slagkracht en de wendbaarheid 

moeten verbeteren. Ook Haarlem loopt tegen deze knelpunten aan en de directie werkt daarom aan 

een (door)ontwikkeling van de organisatie. Een ander aandachtspunt is de verbinding tussen 

organisatie en college. De afstand is nog steeds letterlijk en figuurlijk aanwezig, al speelt de 

coronapandemie hier ook een ongunstige rol in. Aandachtspunt is ook het krijgen van meer 

duidelijkheid over welke taken en bijbehorende kosten binnen de afspraken vallen. Anders bestaat de 

kans dat bijvoorbeeld (de kosten van) de plannen van Haarlem om de bedrijfsvoering te verbeteren, 

leiden tot een nieuw geschilpunt.  

Inwoners en ondernemers blijven kritisch; speelveld verandert 

Zandvoort heeft een eigen karakter, maar niet elke inwoner of ondernemer denkt daar hetzelfde over. 

Sommigen willen een dorp dat alleen in het badseizoen druk en bruisend; anderen willen dat het hele 

jaar door. Inwoners en ondernemers zien dat (grote) projecten nog steeds traag tot stand komen. De 

Formule 1 heeft een impuls gegeven aan het vertrouwen dat Zandvoort tot iets moois en groots in 

staat is. Inwoners en ondernemers zien kansen om deze impuls te benutten voor het dorp en dat 

vraagt bestuurlijke daadkracht van een hoger niveau. De meer dagelijkse dienstverlening vanuit de 

gemeente (het wat) wordt op het Nederlands gemiddelde beoordeeld. Over het hoe (vanuit de 

organisatie Haarlem-Zandvoort) is er echter wisselende waardering.  

Hoge kosten bij nieuwe eigen organisatie  

De bijdrage van Zandvoort aan Haarlem bedraagt in de begroting 2021 € 10,3 miljoen. Uit een 

vergelijking met andere gemeenten blijkt dat de kosten van de meeste taken passen bij de werklast 

hiervan. Het voortzetten van de huidige gemeenschappelijke regeling en Dienstverleningshandvest 

met Haarlem zorgt op zich niet voor aanvullende eenmalige (frictie)kosten of structurele kosten. Hoge 
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eenmalige kosten zijn er wel als de gemeenschappelijke regeling en het Dienstverleningshandvest 

worden beëindigd. Deze zijn berekend op € 8,7 miljoen tot € 10,3 miljoen, nog zonder de kosten voor 

ICT. De nieuwe organisatie van Zandvoort zal klein en kwetsbaar zijn omdat veel functies dan maar 

door 1 medewerker van de gemeente worden uitgevoerd, zogenoemde ‘eenpitters’. Het ontvlechten 

en het opzetten van de nieuwe eigen organisatie kost veel menskracht. De bestuurlijke ambities van 

beide gemeenten moeten in dat geval daarom tijdelijk op een lager pitje. Het proces zal vermoedelijk 

minstens twaalf maanden duren.  

Zandvoort beter gediend met doorontwikkeling 

De belangrijkste aanbeveling van Berenschot is dat de daadkracht op de ontwikkelopgaven moet 

verbeteren. Daarvoor is een ambtelijke organisatie van goede kwaliteit noodzakelijk en moet het 

bestuur (gemeenteraad en college van burgemeester en wethouders) gericht blijven op de langere 

termijn. Het bestuur moet strategisch vermogen hebben.  

Berenschot adviseert om voor de verbetering van de bestuurskracht de huidige samenwerking met 

Haarlem voort te zetten en samen de kwaliteit van de ambtelijke organisatie nog verder te versterken. 

We adviseren ook om daarbij de relatie tussen bestuur, organisatie en samenleving verder te 

verbeteren. Voor Zandvoort kan dit door enkele bestuurlijke adviseurs aan te stellen in de organisatie 

die dit als taak krijgen. 

We adviseren om in te zetten op het verbeteren van de bestuurscultuur en op het vergroten van de 

slagkracht en wendbaarheid van de organisatie. De organisatie in Haarlem werkt aan een 

doorontwikkeling, onder meer om beter tegemoet te kunnen komen aan de wensen van zowel het 

bestuur van Zandvoort als dat van Haarlem. We bevelen aan om nadrukkelijk met de wensen vanuit 

Zandvoort bij deze doorontwikkeling aan te sluiten. En om te blijven investeren in het partnerschap 

tussen Haarlem en Zandvoort door gezamenlijk de koers van de organisatie vast te stellen. We 

adviseren om daarbij ook bepaalde kritieke onderwerpen aan de kaak te stellen, zoals bijvoorbeeld 

ontwikkelingen op ICT-gebied en wat hiervan de (financiële) gevolgen zijn. En tenslotte adviseren we 

om als bestuur steun uit te spreken aan de doorontwikkeling van de organisatie en de ambtelijke 

samenwerking, als deze op basis van de nog uit te voeren evaluatie wordt voortgezet. 
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