
Ambtenaren 
 
SPA is van mening dat ambtenaren onvoldoende worden ingezet voor de bevolking, voor de raad en wellicht 
ook voor het college. 

 
Weliswaar kunnen raadsleden technische vragen stellen en krijgen dan antwoord maar raadsleden kunnen 
ambtenaren niet inzetten om iets diepgaand te laten onderzoeken. SPA lost dat op door dan zelf onderzoek te 
doen maar ambtelijke hulp zou zeer welkom zijn omdat zij makkelijker toegang tot bronnen hebben en ook 
meer basiskennis hebben over bepaalde onderwerpen. Voorbeelden hiervan zijn onderzoeken die SPA 
verrichtte naar leerlingenaantallen vanaf 2000 (accommodatiebeleid inzake ’t Klaverblad), duurzaamheid van 
HGN, spoorbrug Sanderbout, Oktoberfeest en andere evenementen. SPA is van mening dat elke partij een 
aantal onderzoeken moeten kunnen laten verrichten waarvan zij denkt dat die van groot belang zijn bij 
bepaalde dossiers. 

 
Burgerparticipatie zien alle partijen als een belangrijk en gewenst onderdeel van een nieuwe bestuursstijl. 
Onderdeel daarvan kan zijn dat burgers in staat worden gesteld om in bepaalde kwesties gespecificeerd 
onderzoek door ambtenaren te laten verrichten. Procedureel moet dat worden uitgewerkt, SPA denkt daarbij 
aan dat burgers een voorstel kunnen doen dat door de raad beoordeeld wordt of een bepaald aantal 
handtekeningen verzamelen. 

 
Het college laat veel onderzoeken door externe bureaus. Lang niet altijd wordt de raad van deze onderzoeken 
in kennis gesteld. SPA wil dat dit sowieso van elk onderzoek gebeurt. SPA is echter ook van mening dat 
ambtenaren best in staat moeten zijn om meer onderzoeken zelf te doen. Onderzoeksjournalisten doen dat 
ook en zij halen vaak belangwekkende resultaten boven tafel ook al hebben zij minder basiskennis over een 
onderwerp dan onze ambtenaren. SPA ziet een onderzoeksteam gevormd door ambtenaren (al dan niet in 
wisselende samenstelling naar gelang de te onderzoeken materie) als een mogelijkheid om kosten voor 
externe onderzoeken te verlagen, de kennis binnen de organisatie te vergroten en makkelijker en sneller 
relevante zaken te onderzoeken. Uiteraard blijft het nodig om specifieke expertise die niet binnen de 
organisatie aanwezig is te benutten maar SPA vermoedt dat het aantal externe onderzoeken beperkt kan 
worden en dat de kennisopbouw die binnen onze ambtenaren plaatsvindt positieve invloed heeft op de 
kwaliteit van ons beleid en onze besluitvorming. 

 
Gebleken is dat de adviezen die de verschillende bureaus de afgelopen vijftien jaar gaven niet tot de 
gewenste resultaten hebben geleid. SPA wil nagaan in hoeverre de adviezen beleidsmatig gevolgd zijn en in 
hoeverre het aan de uitvoering van het beleid ligt. Dit vindt SPA belangrijk teneinde vast te stellen waar de 
schoen wringt en of het verstandig is om nog langer gebruik te maken van betreffende adviezen en bureaus. 
 


