Amsterdam

Bestuurlijke fusie
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Lokale Lasten

2

Weerstandsvermogen

4

Visie burger- en
overheidsparticipatie

8

Visie op Economie, recreatie en
toerisme

10

Visie op Wonen

12

Visie op Ruimtelijke ontwikkeling

13

Visie op Sport en Cultuur

14

Visie en grip intergemeentelijk
samenwerken

15

Deelname
samenwerkingsverbanden

Ambtelijke fusie
3

Besteding van budgetten

5

Concrete invulling burger- en
overheidsparticipatie

6

Dienstverlening

7

Samenredzaamheid en
voorzieningen

9

Concrete invulling Economie,
recreatie en toerisme

11

Concrete invulling Wonen en zorg

Landsmeer

Oostzaan

Wormerland

Waterland

Leeswijzer
SWOT-onderzoek Landsmeer

Het SWOT-onderzoek voor de toekomstoriëntatie van Landsmeer levert informatie om
verschillende mogelijke samenwerkingsvormen te vergelijken:
/ Bestuurlijke fusie van Landsmeer met Amsterdam
/ Ambtelijke fusie van Landsmeer met Amsterdam
/ Bestuurlijke fusie van Landsmeer met Wormerland, Oostzaan en Waterland
/ Ambtelijke fusie van Landsmeer met Wormerland, Oostzaan en Waterland
Is dat niet appels met peren vergelijken?
In zekere zin wel, maar door goed te kijken naar de verschillende onderdelen waaruit appels en
peren bestaan, wordt een dergelijke vergelijking toch zinvol. In deze beeldspraak is de appel
trouwens de ambtelijke fusie en de peer de bestuurlijke fusie (de ambtelijke fusie met een extra
top) – dat illustreert het beeld op de SWOT-overzichtskaart.
De voor dit SWOT-onderzoek te onderzoeken onderdelen (‘indicatoren’) hebben de onderzoekers
samen met de gemeenteraad van Landsmeer bepaald. Het zijn dus de zaken waarvan de
gemeenteraad inschat dat ze belangrijk zijn voor een vergelijking van verschillende mogelijke
samenwerkingsvormen.

We lopen ze nog even langs
/ De SWOT-overzichtskaart biedt geeft door middel van een kleurcodering een totaalbeeld en
daardoor op het hoogste niveau inzicht in een vergelijking van gemeenten. De indicatoren
zijn hier zo geordend dat ze een inzicht geven in vier mogelijke samenwerkingsvormen.
/ De vier themakaarten (één kaart per thema) beschrijven per thema de verschillen in de
kleurcodering die de gemeenten hebben gekregen. Hoe donkerder de groene kleur, hoe meer
overeenkomst tussen de betreffende gemeente en de in de vergelijking gehanteerde ‘meetlat’.
De themakaarten geven zo per indicator een vergelijking tussen de vijf gemeenten.
/ De oplegger onderbouwt het beeld dat in de themakaarten wordt samengevat. Wat daarbij
de ‘meetlat’ was, wordt in deze oplegger in de cursief gedrukte delen verwoord. Daarna volgt
per indicator een inhoudelijke toelichting. De gehanteerde ‘meetlat’, de normen, zijn er in
twee soorten, soms is er door de onderzoekers een externe norm aangelegd waarmee alle
gemeenten zijn vergeleken, maar in verreweg de meeste gevallen was Landsmeer zelf de
norm en werd gekeken in hoeverre de visie of praktijk van een andere gemeente met die van
Landsmeer overeenkomt.
Dat is gelijk ook de verklaring voor het vele donkergroen in de kolom van Landsmeer.

Het resultaat van het SWOT-onderzoek bestaat uit drie soorten producten. De onderstaande
figuur laat zien hoe deze producten zich tot elkaar verhouden.
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Toekomstoriëntatie
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