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Het overheidsbestuur staat momenteel in het teken van het bereiken van slagvaardigheid, het vermijden 
van remmende bestuurlijke drukte van organisaties of verbanden die elkaar in de weg zitten. Het huidige 
kabinet en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) zijn van mening dat ‘beter presteren’ 
gewenst is door evaluatie. Het meten van resultaten moet bijdragen aan bezinning en verbetering (‘leren’). 
Hoe gaat dat meten, vergelijken en beoordelen van het gemeentebestuur eigenlijk in zijn werk? En hoe 
moeten we deze hausse in ‘meten is weten’ eigenlijk kwalificeren? Daarover zijn drie nieuwe boeken 
verschenen. Nuttig aan de vooravond van gemeenteraadsverkiezingen in maart  2010. Prof.dr. A.(Arno) 
F.A. Korsten heeft een onderzoeksprogramma hiernaar opgezet en was als initiatiefnemer en auteur bij 
alle drie de studies betrokken.  
 
Het eerste boek ‘Bestuurskracht van gemeenten’ uit 2007, geschreven door Abma, Schutgens en 
Korsten, geeft een overzicht van de meting van bestuurkracht in meer dan 150 gemeenten in heel 
Nederland. Duidelijk wordt wie die metingen uitvoerde, wat de opzet was, wat uitkomsten waren? Zo komt 
een beeld naar voren van wat de sterke en zwakke punten van zowel de meetprocedures als de gemeten 
gemeentebesturen zijn? Welke verbeteracties dienen zich aan, van gemeenten in Groningen tot 
Maastricht, van Vlist tot Enschede?  
 
Het tweede boek heeft als titel ‘Beoordeling van gemeenten’ (2009). In tal van sectoren, zoals media, 
opleidingen, departementen en gemeenten komen tegenwoordig beoordelingsprocedures voor die geleid 
worden door onafhankelijke visitatiecommissies. Zij visiteren door niet alle beleid afzonderlijk te beoordelen 
maar een gehele organisatie tegen het licht te houden vanuit een beoordelingskader (‘governance’-beeld). 
De auteurs Schutgens, Maessen en Korsten schrijven over wat visiteren van gemeenten inhoudt en of er 
knelpunten zijn. Is visiteren de moeite waard? Ze geven voorbeelden van ‘financiële 
verdiepingsonderzoekingen’ in gemeenten en behandelen de vraag of die onderzoeken niet al genoeg 
zeggen over de kwaliteit van het gemeentebestuur of dat ze slechts aanvullend zijn op metingen van 
bestuurskracht. Ook dit boek is geschikt voor burgemeesters, wethouders, raadsleden, 
gemeentesecretarissen, gemeenteambtenaren, studenten op het gebied van bestuurskunde, 
organisatiekunde en rechten, provinciale bestuurders, toezichthouders en andere belangstellenden. 
 
Abma en Korsten, die co-auteur waren van het eerstgenoemde boek, tekenen ook voor ‘Gemeenten in 
rapportcijfers’ (2009). Naast het doormeten van een gemeente door middel van een bestuurskrachtmeting 
bestaat er ook een meetmanier om hoofdzakelijk burgers aan het woord te laten over prestaties 
(‘burgermonitor’). Wat vinden zij eigenlijk van hun gemeentebestuur in hun rol van kiezer, klant, 
wijkbewoner, onderdaan, belastingbetaler? Hiervoor is een monitor ontwikkeld, bekend als ‘De staat van de 
gemeente’. Die is landelijk ook al vele malen toegepast. Wat is de opzet daarvan, wat levert die op en is 
het de moeite waard om dit instrument te blijven gebruiken? Het boek geeft daarover informatie maar bevat 
ook boeiende uitkomsten? Welke gemeente is eigenlijk de beste van het land volgens dit instrument? In het 
boek wordt ook de discussie gestart over nut en nutteloosheid van de meetindustrie. Maken metingen 
beloftes waar? 
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