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Elke ochtend beginnen in Friesland, Gro-
ningen en Drenthe ruim 14.000 gemeen-
tebeambten aan hun werkdag. Ze zijn on-
gelijk over de regio verdeeld en hun loon-
kosten lopen sterk uiteen. Niemand weet
precies waarom.

D agblad van het Noorden en Leeu-
warder Courant vroegen alle
zestig gemeenten in Drenthe,

Groningen en Friesland hoeveel ambtena-
ren er werken. Het moest gaan om fulltime
personeel in loondienst. Politiemensen,
(vrijwillige) brandweerlieden of zzp’ers
werden niet meegeteld.

Wat was de verwachting? Gemeenten
willen graag een efficiënte organisatie, altijd
en overal. Logisch gezien zou de verhou-
ding tussen het aantal ambtenaren en bur-
gers dus overal ongeveer hetzelfde zijn. Dat
was de theorie. Natuurlijk zouden er ver-
schillen opduiken. Maar hoe groot?

De gemeenten hebben geantwoord. De
verschillen blijken extreem.

Twee uitersten: Vlieland heeft 24 ambte-
naren op 1000 inwoners. Dat is twaalf keer
zoveel als in de Groningse gemeente Ten
Boer.

Hier ligt de verklaring nog voor het opra-

pen. Op Vlieland en de andere Waddenei-
landen wonen weinig mensen, maar zij
hebben wel recht op volledige gemeentelij-
ke ondersteuning. Ambtelijk werk uitbeste-
den of verdelen met een buurgemeente is
bovendien lastig. Ten Boer, dat aanschurkt
tegen Groningen, laat juist het leeuwendeel
van de gemeentetaken uitvoeren door zijn
grote buurman.

Een grote gemeente als Emmen heeft tien
ambtenaren op duizend inwoners, platte-
landsgemeente Menaldumadiel maar vijf.
Ook dit valt uit te leggen, zegt Maarten
Allers van het Centrum voor Onderzoek van
de Economie van de Lagere Overheden
(COELO).

Dit instituut van de Rijksuniversiteit
Groningen onderzoekt de economie van
‘lagere overheden’. Allers constateert vaker
dat grote (stads)gemeenten relatief veel
ambtenaren tellen.
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