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1. Een verkenning van bestuurlijke toekomsten 

 

 Aanleiding 

Als follow-up op het rapport van de commissie-Huijbregts naar de veerkracht van Brabantse 

gemeenten heeft het college van GS de raden van de Brabantse gemeenten gevraagd te 

reageren op de conclusies van de commissie.
1
 De colleges van Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk geven er de voorkeur aan om, alvorens te reageren, gezamenlijk na te denken over 

de bestuurlijke toekomst van deze gemeenten. Daarbij is gekozen voor het uitvoeren van een 

open verkenning, gericht op het in kaart brengen van de verschillende opties voor deze 

gemeenten. Het doel van de verkenning is om verschillende mogelijkheden voor een 

toekomstige bestuurlijke vormgeving in kaart te brengen en om een beoordelingskader aan te 

reiken waarmee de verschillende alternatieven besproken kunnen worden. Met een dergelijk 

kader dat bestaat uit maatstaven en scenario‟s of opties wordt binnen en tussen de drie 

gemeenten een geïnformeerde en geordende discussie bevorderd.  

 

Aan ons is gevraagd om een dergelijke open verkenning uit te voeren, waarbij niet alleen naar 

deze gemeenten wordt gekeken maar ook de vraag naar de bestuurlijke toekomst voor dit 

gebied wordt geplaatst in het bredere kader van de discussie over de bestuurlijke vormgeving 

van Noord-Brabant en Nederland. 

 

Probleemstelling 

De probleemstelling voor de open verkenning kan van de vraag van de colleges worden 

afgeleid. Om te beginnen vragen de colleges om het in kaart brengen van de verschillende 

opties of scenario‟s voor de bestuurlijke vormgeving van het gebied dat deze gemeenten 

bestrijken. Ten tweede gaat het om een ordenings-, analyse- of beoordelingskader voor de 

verschillende opties/scenario‟s, waarmee de discussie in en tussen de gemeenten kan worden 

gestructureerd. Ten derde gaat het om een open verkenning in de context van de discussie 

over toekomstige bestuurlijke (en maatschappelijke) ontwikkelingen in de betreffende 

gemeenten, maar ook in Noord-Brabant en Nederland.  

 

Voor de probleemstelling zijn in de gesprekken met de colleges drie uitgangspunten 

geformuleerd: 

 

1. Het moet gaan om een open verkenning, waarbij alle relevantie opties/scenario‟s in 

het vizier moeten kunnen komen zonder a priori opties/scenario‟s uit te sluiten of 

aan bepaalde opties/scenario‟s de voorkeur te geven; 

2. De verkenning moet een geordende discussie en besluitvorming mogelijk maken; 

de verkenning is niet expliciet bedoeld om ambtelijk, bestuurlijk of politiek 

draagvlak te creëren; 

                                                        
1 Zie de brief van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 25 maart 2014.  
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3. Hoewel het onderzoek expliciet een analyse- of beoordelingskader moet aanreiken, 

is het voorzien van gewichten aan de verschillende criteria een politieke kwestie en 

niet een vraag voor de onderzoekers; het onderzoek mondt dan ook niet uit in een 

advies over wat volgens de onderzoekers de „beste‟ optie is. 

 

Op basis van de bouwstenen en uitgangspunten is voor het onderzoek de volgende 

probleemstelling geformuleerd: 

 

Welke zijn de relevante opties/scenario’s voor de bestuurlijke vormgeving van het 

gebied dat door de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk wordt omvat en 

aan de hand van welke beoordelingsmaatstaven kan de discussie hierover worden 

geordend, in het licht van de huidige bestuurlijke vormgeving en de bredere context 

van discussies over bestuurlijke vormgeving in Noord-Brabant en Nederland? 

 

Van deze probleemstelling zijn drie deelvragen afgeleid: 

 

1. Hoe is het gebied dat door de gemeenten Heusden, Loop op Zand en Waalwijk 

wordt omvat momenteel bestuurlijk vorm gegeven en welke alternatieve 

opties/scenario‟s zijn daarvoor denkbaar? 

2. Welk analyse-/beoordelingskader is geschikt om de ambtelijke, bestuurlijke en 

politieke discussie over deze opties/scenario‟s te ordenen? 

3. Welke overwegingen voor de keuze tussen een van de opties/scenario‟s kunnen 

worden ontleend aan de discussies over de bestuurlijke vormgeving in „het 

midden‟ van Brabant (Hart van Brabant, Noord-Oost-Brabant),  Noord-Brabant en 

Nederland? 

Opbouw rapport 

In de volgende paragrafen gaan we op deze vragen in. We beginnen met een korte schets van 

bestuurlijke kenmerken van de drie gemeenten waar dit rapport in eerste instantie betrekking 

op heeft.  

Vervolgens geven we een beknopte schets van de geschiedenis van de discussie over 

bestuurlijke indeling en ordening in Nederland. We laten zien dat gemeentelijke 

schaalvergroting hier de constante factor in is, zonder dat daar altijd onomstreden „objectieve‟  

argumenten voor hebben bestaan. Belangrijkste overweging is doorgaans geweest dat men de 

„bestuurskracht‟ van gemeenten wilde versterken, hoewel daar recentelijk met introductie van 

het begrip „bestuurlijke veerkracht‟ wel een ruimere invulling aan is gegeven en het bewijs 

voor deze overweging allerminst sluitend is. Voor de huidige discussie lijkt dat relevant.  

We vervolgen met een beschrijving van enkele relevante ontwikkelingen in de context, zowel 

maatschappelijk en economisch als politiek-bestuurlijk. We laten zien dat er op veel plekken 

in de samenleving sprake is van processen van schaalvergroting, maar dat die altijd 

gecombineerd zijn met initiatieven „van onderop‟. We laten ook zien hoe dat de positie van 

gemeenten heeft geraakt de afgelopen tijd. Onze conclusie luidt dat robuuste 
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toekomstscenario‟s voor gemeenten altijd zowel schaalvergroting als schaalverkleining 

(verdieping) dienen te omvatten en dat inrichting en functioneren van gemeentebesturen dat 

ook mogelijk moeten maken.  

Daarop voortbordurend formuleren we in de volgende paragraaf een aantal ijkpunten voor een 

beoordeling van mogelijke toekomstscenario‟s. Zij vormen het beoordelingskader, waar in de 

vraagstelling van deze verkenning om gevraagd is.  

Vervolgens ontwikkelen wij een aantal mogelijke scenario‟s, die wij uiteindelijk tot vier 

denkbare scenario‟s indikken; aan de hand van het ontwikkelde beoordelingskader brengen 

wij de voor- en de nadelen van deze scenario‟s in kaart.  

En daar eindigt ook onze opdracht; wij hopen daarmee een geinformeerde en ordentelijke 

discussie mogelijk te maken over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Heusden, Loon 

op Zand en Waalwijk.   
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2. Enkele kerngegevens van de drie gemeenten  

 

In deze paragraaf wordt antwoord gegeven op de eerste deelvraag, die betrekking heeft op de 

huidige bestuurlijke vormgeving van het gebied dat beslagen wordt door de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk. We beginnen met enkele algemene gegevens, om 

vervolgens op twee aspecten in te gaan die voor de discussie over bestuurlijke vormgeving in 

het bijzonder van belang zijn. Dat zijn in de eerste plaats de mate waarin relevante 

bestuurlijke activiteiten plaatsvinden op een schaal die een andere is dan die van de huidige 

gemeentebesturen. Soms is er daarbij sprake van een kleinere schaal, hier geoperationaliseerd 

als het aantal kernen in een gemeente; elk van de drie gemeenten kent immers wel een 

specifiek op kernen afgestemd beleid. Soms is er daarbij sprake van een schaal die juist groter 

is dan die van de huidige gemeenten;  als indicator daarvoor gebruiken we het aantal 

gemeenschappelijke regelingen waar een gemeente deel van uitmaakt.  

In de tweede plaats zullen we ingaan op verplaatsingsbewegingen tussen de drie gemeenten. 

In welke mate is het grondgebied van de drie gemeenten het domein waarop burgers zich 

verplaatsen. Is men voor zaken als werk, recreatie, onderwijs, winkelen e.d. vooral op de drie 

gemeenten georiënteerd, of is er sprake van een bredere actieradius van burgers? 

Beide aspecten, de schaal en de verplaatsingsbewegingen, kunnen relevant zijn voor een 

discussie over bestuurlijke vormgeving in de toekomst. We komen daar later nog op terug, 

maar presenteren in deze paragraaf een aantal feiten.  

 

Voor de overzichtelijkheid plaatsen we de tabellen en figuren achter elkaar in de bijlage bij 

dit rapport.   

 

Algemeen 

 

Qua inwoneraantal zijn Waalwijk en Heusden ongeveer even groot (zie tabel 1). Waalwijk is 

de grootste gemeente qua inwonertal met ongeveer 46.000 inwoners, Heusden heeft er 

ongeveer 43.000. Loon op Zand kent een inwoneraantal dat ongeveer de helft daarvan is 

(23.000).  

  

Wat de samenstelling van de gemeenteraden betreft, springt in het oog dat in alle drie de 

gemeenten een lokale lijst de grootste is geworden na de recente gemeenteraadsverkiezingen 

van maart 2014 (tabellen 2 tot en met 4). In Waalwijk is dat de lijst Lokaal Belang (met 9 van 

de 29 zetels), in Loon op Zand is dat de lijst Gemeentebelangen (met 5 van de 19 zetels) en in 

Heusden is het ook een lijst Gemeentebelangen (met 6 van de 27 zetels). In alle drie de raden 

zijn zowel lokale als landelijke partijen vertegenwoordigd.  

 

De opkomst bij de laatste raadsverkiezingen was 50.8% in Heusden, 48.0% in Loon op Zand 

en 44.8% in Waalwijk. Deze cijfers wijzen niet op een rechtlijnig verband bestaat tussen 

gemeentegrootte (in termen van aantal inwoners) en opkomst. Doorgaans is het 

opkomstpercentage lager in grotere gemeenten.  
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Wat het aantal ambtenaren per 1000 inwoners betreft, is het verband wel rechtlijnig: hoe 

groter de gemeente, hoe meer ambtenaren men in dienst heeft: in Waalwijk is dat 7.6 

ambtenaar per 1000 inwoners, in Heusden is dat 6.7 en in Loon op Zand 5.9 (zie tabel 5).  

Men kan ook een onderscheid maken tussen bruto- en netto-omvang van de ambtelijke 

organisatie.
2
 De bruto omvang is de totale formatie. De netto omvang omvat alleen de 

beleidsformatie en de overhead; de terreinen die verzelfstandigd, uitbesteed of middels een 

samenwerkingsverband uitgevoerd kunnen worden zijn er dan uitgehaald. Dan komen de 

cijfers aanmerkelijk dichter bij elkaar te liggen (respectievelijk 4.2, 4.3 en 4.3). De harde kern 

van de ambtelijke organisaties is dus in alle drie de gemeenten per inwoner even groot.  

 

Tot slot hebben we de plaats van de drie gemeenten in de Elsevier Ranking van 2014 

weergegeven (tabel 6). Van de drie gemeenten scoort Heusden hierbij het hoogst; de andere 

twee gemeenten ontlopen elkaar niet veel, maar staan aanmerkelijk lager. Van de dichtbij 

liggende steden valt ‟s-Hertogenbosch in de categorie van Heusden (staat zelfs nog wat 

hoger), terwijl Tilburg tussen Loon op Zand en Waalwijk geplaatst is.  

 

De schaal 

 

De drie gemeenten zijn in deze vorm ontstaan na de grote herindelingsoperatie van de jaren 

negentig (zie tabel 7 voor een overzicht van kernen).  

Waalwijk is samengevoegd met de voormalige gemeenten Waspik en Sprang-Capelle 

(samengesteld uit twee kernen, zoals de naam laat zien). De gemeente Waalwijk zelf is op 

haar beurt een oudere samenvoeging van Waalwijk, Besoijen en Baardwijk, die in de loop van 

de twintigste eeuw tot een straatgemeente aaneen zijn gegroeid.  

De gemeente Heusden is een samenvoeging van de voormalige gemeenten Heusden, Drunen 

en Vlijmen, die op hun buurt weer uit een aantal kernen bestaan. In totaal worden in Heusden 

elf kernen onderscheiden.  

De gemeente Loon op Zand is geen herindelingsgemeente, maar bestaat wel uit verschillende 

kernen, te weten te weten Kaatsheuvel, Loon op Zand en De Moer. Daarbinnen zijn ook weer 

een aantal buurtschappen te onderscheiden.  

 

De drie gemeenten kennen een actief kernenbeleid, dat er op is gericht om de kwaliteit en de 

samenhang in de kernen zoveel mogelijk te versterken en te stimuleren. Bestuurlijke 

activiteiten worden dus deels georganiseerd op een schaal die kleiner is dan die van de 

huidige gemeentebesturen. Vreemd is dit niet, want deze kernen zijn voor de burgers die er 

wonen dikwijls de primaire eenheid voor de leefbaarheid die ze ervaren of de gemeenschap 

waarmee zij zich identificeren, en vaak is die identificatie sterker dan die met de officiële 

gemeente. Gemeente (in de zin van bestuurlijk orgaan) en gemeenschap (in de zin van 

                                                        
2 Gebaseerd op: Berenschot & KokxDeVoogd, Onderzoek ambtelijke fusie tussen de gemeenten Loon 

op Zand en Waalwijk, 2012.  

.  
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herkenbare eenheid) vallen lang niet altijd samen; dat is een proces wat zich al decennialang 

aan het ontwikkelen is.  

 

Naast bestuurlijke activiteiten die op een kleinere schaal worden georganiseerd dan die van de 

gemeentebesturen, zijn er ook activiteiten die die schaal overstijgen. Ook dat is niet vreemd; 

voor veel activiteiten zijn gemeenten nu eenmaal aangewezen op afstemming of 

samenwerking met andere gemeenten (en ook met andere organisaties). De wettelijke 

constructie die daarvoor is ontworpen is die van de gemeenschappelijke regelingen. Die 

constructie ligt regelmatig onder vuur, omdat deze zou leiden tot onoverzichtelijk en 

ondemocratisch bestuur. Met name de relatie van gemeenteraadsleden met 

gemeenschappelijke regelingen is nogal eens afstandelijk . Maar zonder gemeenschappelijke 

regelingen gaat het vaak ook niet. Na processen van herindeling wordt hun aantal wel 

enigszins opgeschoond, maar de figuur is vooralsnog niet verdwenen. Bovenlokale 

afhankelijkheden blijven immers bestaan. Een gemeente die echt autonoom is (en dus niet 

afhankelijk van samenwerking met anderen), is tegelijkertijd een machteloze gemeente: het 

takenpakket wat dan overblijft is minimaal (zie Toonen, 1990). We komen in de volgende 

paragraaf terug op de geschiedenis van gemeenschappelijke regelingen.  

 

In de tabellen 8 tot en met 10 zetten wij een aantal gemeenschappelijke regelingen waar de 

drie gemeenten deel van uitmaken op een rij. In kwantitatieve zin lijkt het aantal mee te 

vallen. Wel gaat het om belangrijke beleidsterreinen waar veel geld in om gaat en die voor 

burgers zeer belangrijk kunnen zijn. We noemen de veiligheidsregio‟s, de GGD, de 

omgevingsdiensten en de ambulancevoorzieningen.  

Van de meeste gemeenschappelijke regelingen maken veel meer gemeenten deel uit dan 

alleen de drie gemeenten waar deze studie over gaat. Een voorbeeld: van de veiligheidsregio 

Midden- en West -Brabant maken 26 gemeenten deel uit, van die van Brabant-Noord 20 

gemeenten.  

Er is één gemeenschappelijke regeling die alleen bestaat uit samenwerking van de drie 

gemeenten, namelijk Baanbrekers, een „publieke onderneming voor werk en inkomen‟ (zie 

ook tabel 11). Dit is een gemeenschappelijke regeling die zich richt op de uitvoering van 

taken op het gebied van sociale werkvoorziening (participatie) en lokale uitkeringen.  

Daarnaast is er sprake van een groot aantal gemeente-overstijgende 

samenwerkingsverbanden, die niet formeel gebaseerd zijn op de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, maar wel reële effecten hebben; denk bijvoorbeeld aan de veiligheidshuizen en de 

RIEC‟s.  

Het is al met al niet overdreven te stellen, dat gemeenten, en dus ook deze drie gemeenten, te 

maken hebben met een ketting aan bovenlokale samenwerkingsvormen.  

 

Hoewel een algemeen beeld, is de boodschap toch wel duidelijk. We hebben laten zien dat in 

alle drie de gemeenten sprake is van relevante bestuurlijke activiteiten op een niveau dat 

zowel kleiner (de „kernen‟) als groter is (gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden) dan de schaal van de huidige gemeentebesturen. Waar de grens 

van een gemeentebestuur precies getrokken wordt is vaak een resultante van historische 

ontwikkelingen en bestuurlijke beslissingen in het verleden, waar lang niet altijd een 
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dwingende logica aan ten grondslag heeft gelegen. We sluiten daarmee aan bij een conclusie 

uit de beschouwing van Van Bijsterveld  (2014) over de landschaps-  en cultuurgeschiedenis 

van Noord-Brabant. De geschiedenis geeft soms richting, maar bepaalt eigentijdse keuzes 

niet, zo stelt hij. Het is raadzaam om ons te realiseren dat vermeende oeroude en 

onveranderlijke kenmerken van dorpen, steden of streken vooral de uitkomst zijn van 

processen waarin toevalligheden en pragmatisme een grote rol speelden (Van Bijsterveld, 

2014: 32).  

 

Verplaatsingsbewegingen 

 

Gegevens over verplaatsingsbewegingen van burgers, zijn deels direct gebaseerd op gegevens 

van het CBS en deels op de zgn. „kaartenbak van Tordoir‟, die weer een bewerking is van 

langjarige cijferreeksen van het CBS (deze is raadpleegbaar via de website van de provincie 

Noord-Brabant). De kaarten tonen wat voor de gemeentelijke samenleving de meest relevante 

geografische omgeving is, althans de omgeving waarin burgers zich bewegen. Voor 

gemeenten is deze informatie nuttig, aldus Tordoir, in het kader van beleidsmatige 

samenwerking met andere gemeenten op het vlak van bijvoorbeeld arbeidsmarkt, wonen, 

voorzieningen en bereikbaarheid. De gemeenten functioneren immers in netwerken, en deze 

netwerken worden zichtbaar als de bewegingen van burgers worden gevolgd over de 

gemeentegrenzen heen.  

 

Dankzij de noeste arbeid van Tordoir is ons inzicht in verplaatsingsbewegingen sterk 

toegenomen. De zes kaarten die wij hier hebben opgenomen, geven het totaaloverzicht van 

verplaatsingen uit en naar de drie gemeenten, naar elkaar, maar ook naar andere gemeenten in 

de omgeving.  

 

Wat valt op als men deze gegevens bestudeert uit de figuren 1 tot en met 6?  In de eerste 

plaats zijn er tussen de drie gemeenten soms intensieve verplaatsingsbewegingen te 

onderkennen. Met name tussen Loon op Zand en Waalwijk en tussen Heusden en Waalwijk 

bestaat er soms een druk verkeer van burgers die voor hun werk,  hun onderwijs of hun vrije 

tijd tussen de gemeenten heen en weer reizen. Dat wijst op het bestaan van samenhang tussen 

de gemeenten.  

 

Maar tegelijkertijd zijn de verplaatsingsbewegingen bij elke gemeente ook omvattender dan 

alleen de verplaatsingen naar elkaar. Elke gemeente maakt, wat de verplaatsingsbewegingen 

van burgers betreft, deel uit van een breed netwerk van gemeenten, waartoe meestal wel zo‟n 

tien gemeenten behoren. Opvallend is met name dat de verplaatsingsbewegingen naar de 

nabijgelegen steden Tilburg en Den Bosch vaak net zo intensief en soms zelf intensiever zijn 

dan die naar de drie gemeenten zelf. Dat geldt voor de drie gemeenten, en in alle drie 

gemeenten verplaatsen burgers zich zowel naar ‟s-Hertogenbosch als Tilburg, hoewel 

Heusdenaren iets meer op Den Bosch zijn georiënteerd en mensen uit Loon op Zand en 

Waalwijk relatief iets meer op Tilburg.  
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Het is goed om hier kort in te gaan op de belangrijkste conclusies van Tordoir. Hij stelt dat er 

in Noord-Brabant sprake is van twee verschillende trends. De eerste trend is de geleidelijke 

groei van krachtige interstedelijke netwerken, een trend die vooral gedreven wordt door de 

jongere generatie van mensen tussen de 18 en 40 jaar. Daarbij ontstaat er een sterke driehoek 

tussen Breda, Tilburg en ‟s-Hertogenbosch, met de as Breda-Tilburg als sterkste schakel. 

Daarnaast ontwikkelt de as „s-Hertogenbosch-Eindhoven zich sterk. Economische centra als 

Roosendaal, Waalwijk en Helmond zijn aan dit interstedelijke netwerk gekoppeld. Het zijn 

met name de economische relaties die deze interstedelijke netwerkvorming drijven.  

 

De tweede trend heeft een heel ander karakter: die bestaat uit versterking van relaties tussen 

naburige gemeenten op streekniveau. Deze trend wordt vooral gedreven door de wat oudere 

generaties (40-plussers), en betreft met name sociale relaties en het gebruik van 

voorzieningen. Clusters van naburige gemeenten vormen voor de meeste (oudere) mensen de 

dagelijkse leefomgeving.  

 

Deze twee trends staan niet op gespannen voet, maar zorgen voor een structurele herschikking 

in de steden en plattelandsgemeenten. Het zijn twee gezichten van het moderniserende 

Brabant, aldus Tordoir.  

 

Hoe interessant en gedocumenteerd de analyses van Tordoir ook zijn, het is lastig om er voor 

de bestuurlijke toekomst van Heusden, Loon op Zand en Waalwijk eenduidige conclusies aan 

te verbinden. Welke keuzes zijn er op te baseren? Men zou kunnen inzetten op de tweede 

trend en de onderlinge relaties tussen de drie gemeenten versterken tot een herkenbaar 

streekniveau. Wellicht dat dit voor sommigen een aantrekkelijke optie is. Maar als dat 

loskoppeling impliceert van de relatie met het interstedelijke netwerk, met zijn economische 

dynamiek, dan heeft deze optie ook nadelen. Daarvoor is in ieder geval Waalwijk een te 

belangrijk economisch centrum, dat in toenemende mate met dat interstedelijke netwerk 

verknoopt raakt. En daarvoor zijn de relaties van ten minste enkele delen van Loon op Zand 

en Heusden met respectievelijk Tilburg en Den Bosch ook te sterk. Zo bezien is streven naar 

een verbinding met alle twee de ontwikkelingen een verstandiger route, die ook mogelijk is 

aangezien de twee trends, aldus Tordoir, elkaar niet uitsluiten.  

 

Duidelijk is dat de inwoners van de drie gemeenten vaak (en steeds vaker) relevante 

betrekkingen onderhouden met instituties in andere gemeenten (scholen, families, vrienden- 

en kennissenkringen, werk- , recreatie- en winkelverbanden), zonder dat hier voor de drie 

gemeenten dwingende argumenten voor een toekomstig bestuurlijk model aan te ontlenen 

zijn. De actieradius van burgers lijkt steeds groter te worden, hoewel daarbij een nadrukkelijk 

onderscheid tussen jongere en oudere generaties gemaakt moet worden. Economische 

dynamiek zit vooral in de interstedelijke netwerken. Sociale dynamiek zit ook in de 

streekgebonden relatie tussen aan elkaar grenzende niet-stedelijke gemeenten. Voor de drie 

gemeenten in dit onderzoek lijkt het van belang op beide ontwikkelingen aangesloten te 

blijven.  
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3. Discussies over inrichting openbaar bestuur en wat we daaruit leren 

 

Discussies over de inrichting van het openbaar bestuur hebben een lange en taaie geschiedenis 

in Nederland. Elke discussie over de toekomst van bestuurlijke eenheden, bijvoorbeeld zoals 

die nu plaatsvindt rond Heusden, Loon op Zand en Waalwijk, zal zich tot die geschiedenis 

moeten verhouden. Het openbaar bestuur en de inrichting daarvan zijn nu eenmaal geen 

onbeschreven bladen, waarover abstract en zonder kennis van het verleden gesproken kan 

worden. Ervaringen en lessen uit het verleden tellen en bepalen voor een deel het 

krachtenveld waarin de discussie plaatsvindt. We zetten enkele van die lessen en ervaringen 

op een rij. 

 

De eeuwige discussie over het regionale gat 

 

In de eerste plaats is er de discussie over gemeenschappelijke regelingen. Die heeft veel te 

maken met de vormgeving van besturen op regionaal niveau. De discussie daarover wordt in 

Nederland, maar ook daarbuiten, nu al decennialang gevoerd. Plastisch uitgedrukt gaat die 

discussie over „het regionale gat‟.  

 

Vertrekpunt van de discussie is meestal dat zich op regionaal niveau – ergens tussen 

gemeenten en provincie – belangrijke maatschappelijke en bestuurlijke ontwikkelingen 

voordoen, maar dat daar geen helder en effectief bestuur of althans bestuurlijke structuur 

tegenover staat. Gemeenten zijn te klein, de provincie te groot, zo wordt geconstateerd. 

Samenwerking tussen gemeenten, vaak in de vorm van gemeenschappelijke regelingen, is 

geen adequaat antwoord (want niet stevig genoeg, te vrijblijvend, enzovoort) en bovendien 

niet erg democratisch, zo luidt de dominante opvatting. Vandaar de neiging om regionale 

bestuurlijke eenheden op te tuigen, of dat nou is in de vorm van mini-provincies, 

stadsprovincies, gewestelijke besturen of wat dan ook. Zij zouden stevige plannende en 

coördinerende bevoegdheden moeten krijgen en bovendien direct gekozen moeten worden 

door burgers.  

 

Gaat de ontwikkeling in die richting, en dat is een paar keer gebeurd, dan komt vroeg of laat 

de vraag aan de orde of daarmee het bestuur niet al te complex gemaakt wordt. Vier 

bestuurslagen, is dat niet wat veel van het goede, en druist dat niet in tegen het basismodel 

van Thorbecke, wat nu eenmaal uitgaat van drie bestuurslagen? Bij nader inzien vinden steeds 

meer betrokkenen dat, en worden de regionale bestuurlijke eenheden weer „afgebouwd‟. 

Intergemeentelijke samenwerking is dan wat rest om regionaal bestuur vorm te geven. Maar 

ja, zo blijkt na verloop van tijd, dat is geen sterk bestuur en ook niet erg democratisch …… 

Waarna de hele discussie weer van voren af aan begint. Een dergelijke cyclus hebben we nu 

twee a drie keer meegemaakt na de Tweede Wereldoorlog. 

 

Gemeentelijke schaalvergroting als constante 

 

Verandert er dan helemaal niets in de inrichting van het openbaar bestuur? Dat kan niet 

gesteld worden. Want naast de opkomst van de Europese Unie als nieuwe bestuurslaag, is er 
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nog een andere constante in de ontwikkeling van het openbaar bestuur en de inrichting 

daarvan. Die constante is de schaalvergroting van de gemeentelijke bestuurslaag, die met 

name sinds de Tweede Wereldoorlog voortdurend heeft plaatsgevonden. In die periode is het 

aantal gemeenten in Nederland teruggebracht van ruim duizend tot iets minder dan 

vierhonderd, en in Brabant van ongeveer 120 tot rond de zestig.  

 

Gemeentelijke schaalvergroting is bepaald geen onomstreden ontwikkeling. Het verzet 

ertegen is vaak groot, zowel vanuit burgers als vanuit politici en bestuurders zelf. Emoties zijn 

niet zelden torenhoog opgelopen. Dat heeft met veel zaken te maken. Bijvoorbeeld van wat 

voor soort schaalvergroting er sprake is. Globaal zijn er twee vormen van gemeentelijke 

schaalvergroting te onderscheiden. De ene is gericht op versterking en vergroting van de 

slagkracht van centrumgemeenten, zowel in financieel als in ruimtelijk opzicht. Dan worden 

kleinere gemeenten toegevoegd aan of ondergebracht bij grote gemeenten. De andere is 

gericht op handhaving van bestuurskracht en voorzieningenniveau van kleinere gemeenten, 

die dan met elkaar worden samengevoegd. Beide vormen van schaalvergroting kennen hun 

eigen dynamiek; in het algemeen is het verzet tegen de eerste vorm van herindeling sterker 

dan bij de tweede.  

 

Geen eenduidigheid 

 

Belangrijk in de discussies over schaalvergroting is dat niet alleen maatschappelijk en politiek 

de opvattingen uiteenlopen, maar dat ook wetenschappelijk gezien er geen eenduidigheid 

bestaat over voor- en nadelen van gemeentelijke schaalvergroting. Elke lokale taak heeft zijn 

eigen optimale schaal, en die vallen zelden met elkaar samen, zo luidt een belangrijk inzicht. 

Schaalvergroting levert soms efficiencyvoordelen op, maar die zijn zelden eenduidig, zo luidt 

een ander inzicht. Studies naar effecten van herindeling kennen verschillende uitkomsten.  

Zo blijkt uit sommige onderzoeken dat door herindeling de kwaliteit van het ambtelijk 

apparaat toeneemt, de kwetsbaarheid ervan afneemt en zijn prestaties verbeteren (Herweijer 

e.a. 2009). Uit een ander onderzoek komt naar voren dat gemeentelijke herindeling geen  

financiële besparingen oplevert; heringedeelde gemeenten zijn even duur, de verwachte 

efficiencywinst blijft uit (Allers en Geertsema, 2014). Na herindeling daalt de opkomst bij 

gemeenteraadsverkiezingen, zo rekent het CPB ons voor (2014). Maar herindeling leidt niet 

tot aantasting van de kwaliteit van lokale gemeenschappen, integendeel, zij worden er sterker 

van (Boogers en Tops, 1998). Intergemeentelijke samenwerking in de vorm van 

gemeenschappelijke regeling leidt tot een ondoorzichtig en ondemocratisch complex van 

activiteiten (Overheid in Nederland, 2014). Maar hoe dan ook, en ongeacht de schaal van een 

gemeente, intergemeentelijke samenwerking blijft nodig: “de autonome gemeente is de 

machteloze gemeente” (Toonen, 1990).  

 

Onderzoeksresultaten geven geen eenduidig bewijs dat gemeentelijke schaalvergroting 

voordelen oplevert. Ook niet dat dit niet het geval is overigens. Eigenlijk is de belangrijkste 

conclusie dat de discussie niet beslist kan worden op basis van wetenschappelijke of 

technocratische argumentaties. Wetenschappelijk onderzoek leidt tot uiteenlopende 

conclusies, die in sterke mate samenhangen met het aspect van gemeentelijk functioneren dat 
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in de betreffende studie centraal staat. Bovendien levert veel wetenschappelijk (bijvoorbeeld 

econometrisch) onderzoek alleen waarschijnlijkheidsuitspraken op; bijvoorbeeld dat de kans 

op efficiëntiewinst bij gemeentelijke herindeling zo en zo groot is. Voor individuele 

gemeenten levert dit nauwelijks bewijs op voor welke conclusie dan ook. Opgeteld zijn de 

wetenschappelijke inzichten in ieder geval niet als „doorslaggevend‟ te beschouwen. En zij 

kunnen dus ook niet gebruikt worden om politieke argumentatie en discussie te „vervangen‟.  

 

Ondertussen lijkt schaalvergroting van gemeenten wel het enige onderdeel van de discussie 

over de inrichting van het openbaar bestuur, dat betrekkelijk succesvol is doorgezet. 

Sommigen spreken daarom wel van het „politieke succes van falend beleid‟ (Denters, 1996).  

Politieke overwegingen en vigerende machtsverhoudingen zijn doorslaggevend geweest. Ook 

dat is dus onderdeel van het krachtenveld waarin de discussie over de bestuurlijke toekomst 

van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk plaatsvindt. Wel worden voor 

schaalvergroting naast herindeling in toenemende mate ook alternatieven gezocht en 

gevonden, zoals de ambtelijke fusie (het zogeheten BEL-model bijvoorbeeld) of het 

netwerkbestuur (bijvoorbeeld de Drechtsteden). Zie het kader op de volgende pagina voor de 

beschrijving van deze innovaties. In haar visiedocument heeft de provincie Noord-Brabant 

nadrukkelijk ruimte gecreëerd voor dergelijke vormexperimenten.
3
 De bestaande vormen – 

fusie en samenwerking – volstaan kennelijk niet meer of zijn niet meer de beste antwoorden 

op vragen van deze tijd. Ook als het experiment noopt tot creativiteit aan de zijde van het 

provinciebestuur of tot een Haagse lobby, is de provincie daartoe bereid. 

 

 

                                                        
3 Zie noot 3.  
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Bestuurlijke veerkracht 

 

De discussie heeft overigens niet stil gestaan de afgelopen jaren. We zien nieuwe 

overwegingen en argumenten opkomen en ook nieuwe praktijken.  

 

In de eerste plaats is de afgelopen tijd door provincies en centrale overheid in het algemeen 

terughoudend omgesprongen met het hiërarchisch opleggen van (streeksgewijze) 

gemeentelijke schaalvergroting. In plaats daarvan is gekozen voor het uitgangspunt dat 

initiatieven „van onderop‟ moesten komen, vanuit betrokken gemeenten zelf. In tegenstelling 

tot wat velen verwachten heeft dat niet geleid tot een stop van ontwikkelingen. Nogal wat 

gemeenten hebben uit eigen beweging schaalvergroting en fusie op de agenda gezet, ook al 

omdat men het gevoel had onvoldoende uitgerust te zijn voor de verwachtingen en opgaven 

waar een eigentijdse gemeente mee te maken heeft. Decentralisatie van landelijke taken en 

bevoegdheden naar gemeenten, is daar een belangrijke versneller van. In deze context lijkt 

De ambtelijke fusie 
Sinds 2007 hebben groepjes Nederlandse gemeenten, soms zelfs in verschillende 
provincies gelegen, gekozen voor een ambtelijke fusie. Het zogeheten BEL-
model, genoemd naar de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren, is hieruit 
geboren. De ambtelijke fusie sec houdt in dat de gemeenten autonoom blijven, 
maar de kosten van de ambtelijke organisatie gezamenlijk dragen. De facto 
wordt de ambtelijke dienstverlening geleverd door de gezamenlijke 
werkorganisatie, de BEL combinatie. Overigens werken de gemeenten die voor 
ambtelijke fusie kiezen ook bestuurlijk nogal eens intensief samen en is 
ambtelijke fusie in een enkel geval (bijvoorbeeld de fusiegemeente De Waard) 
een ‘voorstadium’ voor gemeentelijke herindeling gebleken. Dat laatste is 
overigens allerminst een wet van Meden en Perzen. 
 
Het netwerkbestuur bij uitstek: de Drechtsteden 
De Drechtsteden zijn bij uitstek een goed voorbeeld van netwerkbestuur. 
Hoewel de samenwerking tussen Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido 
Ambacht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht als een lange geschiedenis 
kent, is in 2006 een beslissende stap gezet naar een vorm van netwerkbestuur.1 
De Drechtsteden combineren intensieve ambtelijke samenwerking (bijvoorbeeld 
een gemeenschappelijke sociale dienst) en intensieve bestuurlijke 
samenwerking (bijvoorbeeld ruimtelijke besluitvorming) met een ‘unieke’ vorm 
van democratische inbedding in de vorm van een Drechtraad die bevolkt wordt 
door raadsleden welke ‘getrapt’ zijn gekozen. Via de Drechtraad kunnen 
voorstellen die anders door de afzonderlijke zes wethouders/colleges aan de 
afzonderlijke raden moeten worden voorgelegd in een keer aan een gekozen 
orgaan worden voorgelegd. De Drechtsteden combineren zo een niet-
vrijblijvende vorm van het netwerkmodel met de voordelen van intensieve 
ambtelijke samenwerking/fusie. Vooralsnog is het Drechtstedenmodel geen 
voorstadium van gemeentelijke herindeling gebleken. Wel roept dit model de 
vraag op of de besluitvorming in dit netwerkmodel niet erg omslachtig is. 
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ook het verzet van burgers tegen herindeling minder sterk dan in het verleden wel het geval 

was.  

 

Deze ontwikkeling is „vergemakkelijkt‟ doordat nieuwe vormen van samenwerking zijn 

ontstaan, die uitgaan van meer of minder intensieve vormen van ambtelijke samenwerking, 

terwijl de gemeente als politiek-bestuurlijke eenheid blijft voortbestaan, met een eigen 

gemeenteraad en met lokale verkiezingen. De graad van intensiteit van deze arrangementen 

loopt uiteen, en het is in een aantal gevallen onduidelijk of zij vooral defensief ingezet worden 

(om „ echte‟ fusie te voorkomen), dan wel een duurzame vorm van gemeentelijke 

samenwerking zullen blijken te zijn. Eerste evaluaties wijzen uit dat de aandacht en energie 

die nodig is voor het onderhoud van deze samenwerkingsvorm bepaald niet onderschat 

moeten worden (Van Twist e.a. 2013).  

 

Er is nog een derde relevante ontwikkeling aan te wijzen. In de discussie is het begrip 

gemeentelijke bestuurskracht geleidelijk aan wat naar de achtergrond verdwenen ten gunste 

van het begrip „bestuurlijke veerkracht‟. Daarmee wordt aangesloten bij een meer algemene 

ontwikkeling in het denken over bestuur en organisaties, waarin het begrip „resilient 

organizations‟ steeds belangrijker is geworden. Daarmee wordt niet alleen gedoeld op de 

ontwikkeling van organisatievormen die in staat zijn om met tegenslag en crises om te gaan, 

maar die ook actief in kunnen spelen op kansen en uitdagingen die zich in de 

maatschappelijke of bestuurlijke omgeving voordoen (en daarmee crisis wellicht kunnen 

voorkomen). Dat vereist een sterke externe oriëntatie, de ontwikkeling van mobiliserend 

vermogen en de kwaliteit om coalities en allianties aan te gaan, met andere besturen, maar 

ook met maatschappelijke organisaties. Het begrip van besturen wordt daarmee anders. Is 

„bestuurskracht‟ nogal sterk gericht op de kwaliteit en de kracht van het interne bestuur (zoals 

de omvang en kwaliteit van de ambtelijke organisatie), zo is bestuurlijke veerkracht een 

uitdrukking van extern bestuurlijk vermogen (VGS en VB, 2007). Bestuurskracht is een 

technocratisch begrip, veerkracht een maatschappelijk. De capaciteit en kwaliteit om 

samenwerkingsvormen met externen aan te gaan, is hierin cruciaal: bestuurskwaliteit is 

afhankelijk van de kwaliteit van de relaties met burgers, maatschappelijke organisaties, 

ondernemingen en andere besturen.  

 

Het provinciebestuur van Noord-Brabant zet sterk in op de ontwikkeling van deze bestuurlijke 

veerkracht
4
. Daarmee wordt een nieuwe dimensie toegevoegd aan de discussie over de 

bestuurlijke toekomst van gemeenten. In deze rapportage zullen wij verkennen wat dit voor de 

betrokken gemeenten kan betekenen.  

  

                                                        
4 Zie Provincie Noord-Brabant, Leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar (veer)krachtig 

bestuur voor Brabant, 25 september 2014 
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4. Bewegingen in de maatschappelijke omgeving 

 

Niet alleen in het bestuur, maar ook in de samenleving zien wij processen van 

schaalvergroting. Het lijkt een bijna autonome trend van de afgelopen tijd, misschien wel van 

de afgelopen eeuwen. Maatschappelijke vooruitgang (of modernisering) gaat gepaard met 

processen van schaalvergroting. Dat is niet alleen een constatering, maar ook een door velen 

gedeelde overtuiging. Die overigens wel steeds sterker bekritiseerd wordt. Want 

schaalvergroting levert niet alleen voordelen op. Als er die al zijn, want vaak zijn ze ook niet 

eenvoudig vast te stellen, zoals bij gemeentelijke herindeling (zie de vorige paragraaf). In 

ieder geval lijkt schaalvergroting samen te moeten gaan met vormen van schaalverkleining, 

of, zoals het ook wel wordt genoemd, schaalverdieping. Dat heeft bij uitstek te maken met 

bestuurlijke veerkracht, zoals we zullen zien.  

 

Maatschappelijke schaalvergroting én bottom up initiatief 

 

Hoewel de beweging al langer gaande was, heeft de financieel-economische crisis het min of 

meer structureel proces van maatschappelijke schaalvergroting versterkt. Al ruim voor de 

crisis is een beweging naar „mentale‟ schaalvergroting in gang gezet, zowel in de samenleving 

als in het bestuur. Globalisering en de groei van internationale handel zijn te beschouwen als 

macrobewegingen op wereldschaal die de economie structureel hebben veranderd, maar 

worden op microniveau door consumenten en burgers gevoeld die hun boeken bestellen bij 

Amazon, spotgoedkoop naar Thailand vliegen voor hun vakantie en merken dat hun bank in 

de problemen komt door Amerikaanse hypotheken. De Europese eenwording is ook van een 

dergelijke macroschaal, maar wordt op microniveau gevoeld door studenten die tijdens hun 

opleiding een half jaar „naar het buitenland gaan‟, bouwvakkers die zich weggeconcurreerd 

zien door Oosteuropese bedrijfjes en consumenten die in Europa in de nabije toekomst zonder 

„roaming‟ kunnen bellen. Nadat jarenlang de vlag voor globalisering is gehesen, zijn in 

toenemende mate ook de schaduwkanten zichtbaar. Transnationale criminele bendes, moeilijk 

tot niet beheersbare migratiebewegingen en onderlinge – financieel-economische – 

afhankelijkheden vinden plaats op een schaal waarop geen bestuurlijke instituties deze 

bewegingen kunnen reguleren (bijvoorbeeld Glenny, 2008).  

 

Deze al langer gaande beweging is door de financieel-economische crisis versterkt. Bedrijven 

zijn gedwongen de „economies of scale‟ beter te benutten en fuseren en ook maatschappelijke 

organisaties moeten om hun dienstverlening te handhaven kennelijk op een grotere schaal 

opereren (denk bijvoorbeeld aan scholen of zorginstellingen). Kritiek op schaalvergroting is 

er ook al jaren (denk aan de recente parlementaire enquête naar woningcorporaties), maar 

jarenlange bezuinigingsrondes hebben feitelijk hetzelfde effect gesorteerd: ook bij gemeenten 

is schaalvergroting nogal eens nodig geweest simpelweg om het niveau van dienstverlening te 

handhaven.  

 

Tegelijkertijd komen oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken onverminderd bottom-

up tot stand: of het nu gaat om energiecoöperaties van burgers, toezicht in de openbare 

ruimte, nieuwe bedrijfjes die kleinschalige zorg organiseren of het beheer van 
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sportvoorzieningen, zonder de actieve (en vaak belangeloze) inzet van betrokken burgers is 

het creëren van dit „maatschappelijk cement‟ niet denkbaar en deze „bottom-up‟ processen 

laten zich nauwelijks door de overheid organiseren. De „participatiesamenleving‟ mag dan 

misschien inmiddels een beladen politiek begrip zijn, de maatschappelijke werkelijkheid trekt 

zich daar niet veel van aan. Die was altijd al in belangrijke mate op actieve participatie van 

burgers gebaseerd. 

 

Robuuste bestuurlijke instituties, zo maakt dit simultaan proces van maatschappelijke 

schaalvergroting en de onverminderde stroom bottom-up initiatieven duidelijk, moeten beide 

bewegingen in zich hebben of daar in ieder geval mee om kunnen gaan. Naast 

schaalvergroting staat „schaalverdieping‟: het zo organiseren van het bestuur dat maximaal 

kan worden ingespeeld op een actieve rol en betrokkenheid van burgers. Daar is vaak 

maatwerk en nabijheid voor nodig. Dat kan op verschillende manieren. Een voorbeeld 

daarvan is de gemeente Molenwaard.  

 

 

Revival van de regio 

 

Als we de discussies over bestuur mogen geloven, lijkt het er op dat de regio als bestuurlijke 

eenheid in opkomst is. Maar dan gaat het om iets anders dan het „regionale gat‟ waar we 

eerder over spraken. Regio verwijst hier vooral naar wat grotere gebieden als de randstad, het 

Ruhrgebied of de London Metropolitan Area. Op de een of andere manier lijkt dat in 

toenemende mate een relevant bestuursniveau te worden. Van oudsher wordt het regionaal 

niveau vooral in verband gebracht met ruimtelijk-economische kwesties, zoals 

vestigingsklimaat, voorzieningenniveau en woningbouwverdeling. Ook voor andere 

maatschappelijke vraagstukken, zoals arbeidsmarkt, de afstemming van onderwijs op de 

arbeidsmarkt, bestrijding van georganiseerde criminaliteit (denk in Noord-Brabant 

bijvoorbeeld aan de Taskforce ter bestrijding van georganiseerde criminaliteit), enzovoort 

De gemeente Molenwaard. 

 

In de gemeente Molenwaard is er sinds 2012 geen gemeentehuis meer. Tijdens 

een fusieproces tussen verschillende gemeenten besloot men geen geld uit te 

geven aan een nieuw gemeentehuis, maar aan de burgers. Dit betekent de 

ambtenaren verspreid zijn over de kernen van de gemeente en werken op 

gehuurde werkplekken,  zoals scholen en dorpshuizen of  ze werken vanuit thuis. 

De burgers regelen hun zaken niet meer bij een loket, maar gaan naar scholen, 

dorpshuizen of de ambtenaren komen bij hen thuis.  

Ook de gemeenteraad heeft geen vaste vergaderplek. Sinds 2011 vergadert de raad 

telkens in een andere kern van de gemeente. De gemeente probeert met deze 

unieke besturingsvorm dichter bij de burger te komen staan. Ondanks dat de 

gemeente een grote investering doet in de ICT en de persoonlijke afspraken met 

de burgers bij hen thuis, is de gemeente toch goedkoper uit dan voorheen. De 

gemeente bespaart 15% doordat ze flexibel werkruimte kan huren en doordat er 

geen balie open gehouden hoeft te worden op vaste tijden.  
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lijkt de regio in toenemende mate de geëigende bestuurlijke eenheid, in ieder geval voor het 

formuleren van economische en maatschappelijke ambities. Regio verwijst in deze debatten 

dus naar een schaal die de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk ver overschrijdt. 

Een Brabantse equivalent van een dergelijke regio zou bijvoorbeeld de „driehoek‟ Den Bosch, 

Tilburg en Breda zijn, waarin de gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk gelegen 

zijn. De eerder aangehaalde analyses van Tordoir wijzen ook in deze richting.  

 

Uitvoeringstaken, ICT en gemeenten 

Met de drie decentralisaties wordt de uitvoeringsgerichtheid van gemeenten verder versterkt, 

en gemeenten waren al „kampioen uitvoering‟ in het openbaar bestuur. In de uitvoering van 

overheidstaken – op tal van terreinen, van uitkeringsverstrekking tot handhaving – hebben 

zich de afgelopen decennia vier ontwikkelingen voorgedaan.  

 Om te beginnen hebben de zogeheten „economies of scale‟ veel impact gehad op 

uitvoeringsprocessen van de overheid. Door rationalisering en schaalvergroting is, zo 

is althans altijd geclaimd, bij gemeenten veel efficiëntiewinst geboekt. Denk hierbij 

aan uitvoerings-/werkprocessen als het ophalen van huisvuil, het aanleggen en 

onderhouden van infrastructuur, openbaar groen en dergelijke, maar ook aan het 

verstrekken van bijstandsuitkeringen of leningen door een (gemeentelijke) 

kredietbank. Of herindeling ook in beleidsorganisaties tot relatief lagere kosten leidt, 

is zoals eerder gesteld zeer de vraag. 

 De efficiëntiewinst wordt vaak in verband gebracht met een tweede ontwikkeling, 

namelijk die van het steeds intensiever gebruik van informatie- en 

communicatietechnologie (ICT). Voor veel uitvoeringsprocessen zijn tamelijk 

grootschalige en complexe informatiesystemen ontwikkeld, variërend van 

geografische informatiesystemen tot beslissingsondersteunende expertsystemen. De 

investeringen die hiermee gepaard gaan, zijn aanzienlijk, net als overigens de 

financiële en beheersingsrisico‟s.
5
 

 Ten derde is uitvoering steeds meer een kwestie van „outsourcing‟ en „contracting‟ 

geworden. In de internationale literatuur is dat in de kern de ontwikkeling van een 

„welfare state‟ naar een „regulatory state‟. In plaats van zelf publieke taken uit te 

voeren is de staat in toenemende mate de opdrachtgever en/of spelregelbepaler voor de 

uitvoering van publieke taken. Dat stelt andere eisen aan de organisaties in de publieke 

sector. Operationele uitvoerende capaciteit is minder nodig, de voor 

opdrachtgeverschap en regulering noodzakelijke materiekennis van het terrein 

(bijvoorbeeld infrastructuur) des te meer. In Nederlandse gemeenten wordt deze 

ontwikkeling deels geduid met begrippen als „regiegemeente‟ of regisserende 

gemeente, publiek-private samenwerking of publiek-private „partnerships‟.  

 Ten slotte is uitvoering steeds meer een kwestie van burgerparticipatie. Niet alleen bij 

de besluitvorming is het van belang burgers te betrekken, ook de zogeheten „doe-

democratie‟ is de afgelopen jaren onmiskenbaar deel geworden van het lokaal 

speelveld. Die richt zich op actieve burgers, die zelf de handen uit de mouwen willen 

steken. 

                                                        
5 Zie ook Parlementair onderzoek naar ICT-projecten (commissie-Elias), Eindrapport, oktober 2014 
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Voor de gemeentelijke organisatie hebben deze bewegingen enkele implicaties. Om te 

beginnen is in de gemeentelijke organisatie steeds minder sprake van operationele 

uitvoeringscapaciteit. Daarnaast is de schaal van een aantal uitvoeringsprocessen aanzienlijk 

vergroot (van huisvuilinzameling tot het verstrekken van bijstand). Ten derde is in 

gemeentelijke organisaties steeds meer behoefte ontstaan aan „procesexpertise‟. Verstrekken 

en toezicht organiseren op opdrachten en aanbestedingsprocessen, organiseren van „doe-

democratische‟ processen en mobiliseren van „vitale coalities‟ zijn niet meer weg te denken 

bestanddelen in de gereedschapskist van de hedendaagse gemeente-ambtenaar.  

 

Overwegingen 

 

Deze bewegingen leveren de volgende overwegingen op voor de ontwikkeling van scenario‟s 

voor de bestuurlijke toekomst: 

- een robuuste bestuurlijke toekomst accommodeert zowel schaalvergroting (de 

regionale schaal zoals omschreven) als kleinschaligheid (het bottom-up 

maatschappelijk initiatief) en kan daarvan gebruik maken; 

- vormgevingsexperimenten moeten ook in ogenschouw worden genomen en scenario‟s 

moeten niet op voorhand worden afgewezen omdat ze niet in het huidige stelsel 

passen. 
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5. Naar een beoordelingskader 

 

 

Structure follows strategy, en andersom 

 

Nogal eens wordt over bestuurlijke „vormdiscussies‟ gesproken als afgeleide discussies. 

„Uiteindelijk‟, zo wordt dan gezegd, „gaat het toch om de inhoud‟. Het gaat erom dat 

werklozen aan werk worden geholpen, dat misdadigers worden opgepakt en bestraft, dat 

ouderen de zorg krijgen waar ze behoefte aan hebben, dat tijdig voldoende woningen worden 

gebouwd om in de „woonbehoefte‟ te voorzien, dat nieuwe bedrijvigheid wordt aangetrokken 

die in welvaart en banen voorziet, enzovoort. De bestuurlijke vorm waarin oplossingen voor 

deze kwesties worden gevonden, zo wordt dan gesteld, doet er eigenlijk niet toe. In deze 

klassieke „structure follows strategy‟-redenering, is de bestuurlijke structuur volgend op de 

kwesties waar het „eigenlijk‟ om gaat. 

  

Zo simpel ligt het niet. Want tegen deze redenering zijn, met name als het gaat om 

bestuurlijke instituties, enkele  argumenten in te brengen. Ten eerste zijn „effectiviteit en 

efficiëntie‟ (worden problemen effectief en efficiënt aangepakt?) voor de bestuurlijke 

vormgeving zeker relevant, maar niet absoluut maatgevend. In theorievorming over goed 

bestuur en „good governance‟ spelen ook andere waardensets een rol.  

 

Democratie 

 

Ten eerste gaat het niet alleen om effectiviteit en efficiëntie, maar ook om democratie. Het is 

niet alleen van belang dat maatschappelijke problemen worden aangepakt, maar ook dat dit op 

een wijze gebeurt die democratisch is. Over wat „democratisch‟ is, verschillen de meningen, 

maar in alle betekenissen gaat het in ieder geval om invloed van burgers. Bestuurlijke 

instituties moeten zodanig worden vormgegeven dat burgers er daadwerkelijk invloed in 

kunnen uitoefenen. Uiteraard kan dat op verschillende manieren, we komen er later op terug.  

 

Rechtmatigheid 

 

Er is voor de vormgeving van bestuurlijke instituties vanuit de theorievorming over „good 

governance‟ of goed bestuur ook een derde set van waarden van belang, naast effectiviteit & 

efficiëntie en democratie. Bestuurlijke instituties moeten zo worden ingericht dat 

rechtmatigheid is gewaarborgd. Rechtmatigheid verwijst zowel naar het eigen handelen van 

de bestuurlijke instituties als naar de naleving van regels in de samenleving. Met andere 

woorden, bestuurlijke instituties moeten zo worden ingericht dat zij ter verantwoording 

kunnen worden geroepen als ze regels overtreden en dat ze in staat zijn naleving van regels 

door burgers en bedrijven te waarborgen.  
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Collectieve actie 

 

Tegen de „structure follows strategy‟-redenering is nog een ander argument in te brengen. 

Wat „strategy‟ is, met andere woorden welke de maatschappelijke problemen zijn en welke de 

daarvoor noodzakelijke oplossingen zijn, is allerminst „neutraal‟. De probleemdefinitie en de 

oplossingen komen niet tot stand in een bestuurlijk vacuüm, maar worden in zekere zin 

voorgesorteerd door de bestuurlijke structuur.  

 

Een voorbeeld: bezien vanuit de drie afzonderlijke gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk gaat het bij „cultuur‟ onder meer om het vasthouden of uitbouwen van een 

voorzieningenniveau voor de eigen inwoners. Vanuit het „helicopterperspectief‟ van een 

imaginair bestuur dat de drie gemeenten als geheel beslaat, wordt ook de probleemdefinitie 

anders: het gaat dan immers ook om de verdeling van cultuurvoorzieningen over de 

verschillende kernen. De „blik‟ of het blikveld van bestuurlijke instituties is met andere 

woorden voorgegeven in de bestuurlijke structuur. In een andere structuur ga je anders kijken 

en worden andere vraagstukken zichtbaar.  

 

Hierachter gaat het zogeheten „collectieve actie‟-probleem schuil. Dat houdt kort gezegd in 

dat bij groepsbelangen of –problemen soms niet tot groepsactie wordt gekomen omdat de 

„prikkelstructuur‟ dat niet stimuleert. Sterker nog, door in deze „prikkelstructuur‟ slechts voor 

het eigen belang te gaan ontstaat op groepsniveau een resultaat dat ook tegen individuele 

belangen in gaat. Milieuproblemen kunnen dit mechanisme goed illustreren. Denk 

bijvoorbeeld aan CO2-uitstoot. Voor individuele burgers, bedrijven of landen levert het 

reduceren van CO2-uitstoot niet veel op (het leidt niet tot substantiële reductie van CO2-

uitstoot), terwijl het hen wel veel kost. Zij zullen dus ook niet overgaan tot reductie van hun 

uitstoot. Op het hogere schaalniveau wordt het probleem door dit individuele gedrag alleen 

maar erger en dat gaat ook tegen het belang in van de individuele burger, het bedrijf of het 

land. Toch is voor de afzonderlijke actoren (bedrijven of burgers) de kosten-batenstructuur zo 

ingericht dat het niet lonend is zelf in actie te komen. Zo ontstaat een zogeheten collectieve 

actieprobleem. Dergelijke collectieve actieproblemen leiden ertoe dat collectieve kansen niet 

worden opgepakt omdat de kosten voor de afzonderlijke partijen te hoog zijn in relatie tot de 

baten die in het verschiet liggen, maar ook dat sommige problemen simpelweg blijven liggen 

omdat voor geen enkel afzonderlijk bestuur de baten de kosten rechtvaardigen. 

 

In de vormgeving van bestuurlijke instituties komt het er dus op aan dergelijke collectieve-

actieproblemen goed te doordenken en te voorkomen dat maatschappelijke problemen of 

kansrijke ambities niet uit het blikveld van het bestuur verdwijnen simpelweg omdat de 

bestuurlijke vormgeving niet toestaat dat ze in het vizier komen.  

 

Spanningen 

 

Er zijn dus vier waardensets of maatstaven te onderscheiden voor de beoordeling van de 

bestuurlijke vormgeving: effectiviteit & efficiëntie, democratie (in verschillende vormen), 

rechtmatigheid en het voorkomen van collectieve actieproblemen. Deze vier waardensets zijn 
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vaak complementair of wijzen vaak in dezelfde richting, maar er bestaan ook spanningen 

tussen. Zo dwingt effectiviteit en efficiëntie volgens veel gangbare (zeker 

bedrijfseconomische) opvattingen tot schaalvergroting, maar sommige invullingen van 

democratie juist tot schaalverkleining. Ook dwingen democratische waarden tot nabijheid van 

besluitvorming terwijl rechtmatigheid nogal eens noopt tot distantie. Voor bestuurlijke 

instituties is dus niet alleen maatgevend dat maatschappelijke problemen worden opgelost, 

maar ook dat dit op democratische en rechtsstatelijke wijze gebeurt. En dat er een adequate 

schaal is om het probleem van collectieve actie te kunnen oplossen.  
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6. IJkpunten voor een beoordelingskader 

 

Alvorens scenario‟s voor de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand 

en Waalwijk te schetsen kunnen nu de genoemde bewegingen en overwegingen vertaald 

worden naar ijkpunten voor de beoordeling van mogelijke scenario‟s.  

 

Gebruikelijk in onderzoek naar intergemeentelijke samenwerking en herindeling zijn de 

„technocratische‟ ijkpunten effectiviteit en efficiëntie. Effectiviteit verwijst naar de mate 

waarin een bestuur in staat is voor het gebied dat het omvat doelstellingen te formuleren en 

deze ook te realiseren. Effectiviteit vergt middelen en bevoegdheden, en de veronderstelling 

achter schaalvergroting is doorgaans dat door de „economies of scale‟ middelen gerichter 

kunnen worden ingezet omdat bij een kleinere schaal de „vaste kosten‟ of vaste bezetting 

relatief meer middelen vergt. Ook efficiëntie, de mate waarin een gegeven doel met minder 

middelen kan worden gerealiseerd, wordt verondersteld gebaat te zijn bij schaalvergroting. 

Overigens worden beide veronderstellingen niet eenduidig door onderzoek bevestigd, zoals 

we eerder gezien hebben.  

 

Goed bestuur is niet alleen een „technocratische‟ kwestie van effectiviteit en efficiëntie, maar 

ook een kwestie van democratie en rechtmatigheid. De verhouding tussen schaal en 

democratie is niet eenduidig, zo bleek ook al hiervoor. Bezien vanuit een 

„vertegenwoordigende‟ democratie-opvatting kan een grotere schaal bijdragen aan het 

functioneren van de democratie. De bevolking wordt immers vertegenwoordigd door de 

gemeenteraad en legt daaraan verantwoording af bij verkiezingen. Het College van 

Burgemeester en Wethouders wordt „aangestuurd‟ door de gekozen raad en legt daar weer 

verantwoording aan af. Schaalvergroting of schaalverkleining doet er hier niet zo veel toe, al 

zijn er wel enige effecten. Zo kan bij een te kleine, geïsoleerde schaal de afstand tussen 

burgers en hun vertegenwoordigers zo klein worden dat er geen eigen ruimte meer is voor 

vertegenwoordigers en hun verantwoording ook lastig wordt (denk aan het bestuur van 

kleinere eilanden). En we weten ook dat bij schaalvergroting de opkomstpercentages bij 

verkiezingen dalen, een trend die overigens generiek is, maar zich bij herindelingsgemeenten 

net iets steviger voordoet dan in andere gemeenten.  

Schaalvergroting op het niveau waarover we hier spreken (de gemeenten Heusden, Loon op 

Zand en Waalwijk) kan ook positief doorwerken in de „vertegenwoordigende democratie‟; het 

bevordert bijvoorbeeld een „helicopterperspectief‟ in plaats van dat van de afzonderlijke 

kernen. Het voorkomt wellicht ook dat kleine kwesties nodeloos gepolitiseerd worden (en 

daarmee speelbal worden van politieke belangen).  

 

Juist gemeentelijke democratie is overigens niet alleen een kwestie van vertegenwoordiging, 

maar ook van directe en actieve betrokkenheid van burgers; we kunnen ook spreken van 

„bottom-up‟ democratie of „doe-democratie‟. Vaak vindt deze plaats op de kleinere schaal van 

dorpskernen of het verenigingsleven daarbinnen. De relatie tussen deze doe-democratie en 

schaalvergroting is een ingewikkelde. Vaak is de veronderstelling dat schaalvergroting 

negatieve effecten heeft, omdat het ten koste zou gaan van nabijheid en betrokkenheid. Maar 

de werkelijkheid laat een gecompliceerder beeld zien. Grotere schaal kan ook betekenen dat 
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ondersteuning en accommodatie voor actieve burgers hoogwaardiger kunnen worden. Het kan 

ook betekenen dat de behoefte aan versterking van kernen-identiteit versterkt wordt. En het 

kan ten slotte ook tot gevolg hebben dat er juist meer ruimte komt voor aanvullende vormen 

van democratische betrokkenheid (bv. in de vorm van dorpsraden). Schaalvergroting 

impliceert dus geenszins automatische aantasting van doe-democratie, maar dit vereist wel 

specifieke aandacht en gericht beleid.  

 

Ook rechtmatigheid (of breder: rechtsstatelijkheid) is een aspect van goed bestuur. In het 

algemeen zal een grotere schaal bijdragen aan de rechtmatigheid van het bestuur, omdat er 

meer specialistische juridische expertise in de organisatie is en er meer gericht in 

rechtshandhaving kan worden geïnvesteerd; bovendien levert een grotere schaal meer 

distantie en daarmee ruimte op voor rechtshandhaving. Nadeel hiervan is overigens soms 

onnodige juridisering. 

 

Een laatste ijkpunt voor de scenario‟s is de mate waarin ze zogeheten collectieve 

actieproblemen voorkomen. In sommige gevallen zijn de kosten van investeringen in 

groepsbelangen voor afzonderlijke eenheden zo hoog dat niemand de groepsbelangen voor 

z‟n rekening neemt. Er ontstaat dan een zogeheten collectieve actieprobleem: er liggen kansen 

voor het grijpen of er zijn problemen op collectief of groepsniveau, maar voor niemand is het 

„rationeel‟ om zich daarvoor in te zetten. In het algemeen geldt voor gemeenten dat naarmate 

er meer afzonderlijke gemeenten zijn de kans op collectieve actieproblemen toeneemt. 

Schaalvergroting is een manier om collectieve actieproblemen te vermijden. Overigens is ook 

leiderschap van bijvoorbeeld burgemeesters of wethouders een factor die ertoe leidt dat 

collectieve actieproblemen kunnen worden „ontstegen‟, dus structuurverandering is niet per se 

de enige oplossing.  

 

Samengevat levert dit de volgende ijkpunten op voor de scenario‟s: 

- Bevordert het scenario de effectiviteit en efficiëntie van het bestuur van het gebied? 

(effectiviteit en efficiëntie) 

- Bevordert het scenario het functioneren van de „vertegenwoordigende democratie‟ in 

het gebied? (vertegenwoordigende democratie) 

- Bevordert het scenario de ruimte en aandacht voor „doe-democratie‟ in het gebied? 

(doe-democratie) 

- Bevordert het scenario de rechtmatigheid (of breder rechtsstatelijkheid) van het 

bestuur in het gebied? (rechtmatigheid) 

- Draagt het scenario bij aan het voorkomen van bestuurlijke collectieve actieproblemen 

in het gebied waardoor „kansen‟ niet optimaal worden gezien of opgepakt dan wel 

maatschappelijke problemen niet optimaal worden geadresseerd? (bestuurlijke 

collectieve actieproblemen) 

 

Deze vijf ijkpunten wijzen dus niet allemaal in dezelfde richting; er bestaan ook spanningen 

tussen. Het is zoeken naar een balans, die afhankelijk van politieke voorkeuren en van posities 

die men inneemt, anders kan uitvallen. Dat maakt discussies over bestuurlijke vormgeving 

vaak ook zo ingewikkeld. 
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7. Scenario’s voor de bestuurlijke toekomst: ontwerpvragen 

 

Voor de vormgeving van de bestuurlijke toekomst van het gebied dat wordt omvat door de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk zijn ten minste drie ontwerpvragen relevant.  

 

De schaal 

 

Om te beginnen is er de vraag naar de schaal. Voor het bestuur van het gebied zijn 

verschillende schaalniveaus denkbaar. Op het kleinste schaalniveau kan bestuur georganiseerd 

worden op het niveau van de kernen. Afgezien van de kern Waalwijk (die ook weer drie 

kernen omvat maar waartussen eigenlijk geen fysieke scheiding meer bestaat), gaat het om 

een flink aantal kernen (Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle, Waspik, Drunen, 

Heusden-vesting, Elshout, Vlijmen, enzovoort). Denkbaar is dat op dit niveau bestuurlijke 

taken worden georganiseerd en dat hiervoor een vorm wordt gecreëerd. Het niveau daarboven 

is dat van de afzonderlijke huidige drie gemeenten. Een iets groter schaalniveau is dat van 

twee van de drie huidige gemeenten (Waalwijk en Loon op Zand, Loon op Zand en Heusden 

of Heusden en Waalwijk). Ook is het denkbaar dat een of meer van deze gemeenten, of delen 

daarvan, zich bij een nabijgelegen stad aansluiten. Een nog weer hoger schaalniveau dat in de 

overwegingen betrokken moet worden is dat van de drie gemeenten gezamenlijk. Het hoogst 

denkbare niveau voor de bestuurlijke toekomst van dit gebied is dat van de regio. Dat kan de 

regio Hart van Brabant zijn, maar ook de regio‟s rond Den Bosch en Breda kunnen daarbij 

worden betrokken. Zelfs is denkbaar dat bestuur op het niveau van de huidige stedendriehoek 

Den Bosch, Tilburg en Breda wordt georganiseerd, dat dan de huidige gemeenten Heusden, 

Loon op Zand en Waalwijk omvat. Kortom, als het gaat om schaal zijn de volgende 

schaalniveaus voor de bestuurlijke vormgeving mogelijk: 

a. De kernen 

b. De afzonderlijke gemeenten 

c. Twee gemeenten gezamenlijk 

d. Gemeenten (of delen daarvan) bij nabijgelegen stad 

e. De drie gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk 

f. De regio (bijvoorbeeld Hart van Brabant) 

g. De stedelijke regio Den Bosch/Tilburg/Breda. 

 

De vorm 

 

De tweede ontwerpvraag voor de bestuurlijke toekomst van het gebied in de gemeenten 

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk betreft de vorm. In het algemeen zijn voor de vorm 

twee denkmodellen in omloop, kort aan te duiden als het „netwerkmodel‟ en het 

„integratiemodel‟. In het netwerkmodel is het bestuur vormgegeven als een netwerk van 

afzonderlijke actoren, waartussen verbindingen (en vooral onderlinge afhankelijkheden) 

bestaan. De „orde‟ die in het netwerk ontstaat komt min of meer spontaan tot stand door de 

verbindingen tussen de zelfstandig blijvende actoren. Verbindingen worden in het 

netwerkmodel niet afgedwongen en „sturing‟ op het geheel vindt plaats door te sturen op de 

onderlinge afhankelijkheden (bijvoorbeeld financieel, personeel, beleidsmatig, enzovoort). In 



 

32 
 

het integratiemodel houden de zelfstandige actoren op te bestaan en gaan op in een groter 

geheel. Verbindingen tussen onderdelen van het grotere geheel blijven in dit model nodig, 

omdat sprake blijft van onderlinge afhankelijkheden. Sturing op de verbindingen is in dit 

model directer mogelijk, omdat er geen sprake meer is van afzonderlijke eenheden.  

De voor- en nadelen van beide bestuurlijke vormen zijn gespiegeld. Voordelen van het 

integratiemodel zijn de overzichtelijkheid vanuit een centrum, de mogelijkheden om 

„centraal‟ te sturen, de rationalisering van de bestuurlijke processen die mogelijk wordt en de 

verminderde transactiekosten. Voordelen van het netwerkmodel zijn de grotere 

vanzelfsprekendheid van „draagvlak‟, het voorkomen van onnodige verbindingen (en daarmee 

besparing van transactiekosten) en de overzichtelijkheid vanuit de afzonderlijke actoren. In 

het algemeen kunnen bij de scenario‟s dus twee vormen worden overwogen: 

a. Vormen die gerelateerd zijn aan het netwerkmodel (zoals overeenkomsten, platforms, 

overlegstructuren, enzovoort), waarbij het netwerk ofwel meer wordt beschouwd als 

een spontane orde die ontstaat dan wel als meer als een strak vormgegeven structuur 

die coöperatie prikkelt en waar nodig (bijvoorbeeld via meerderheidsregels) 

mechanismen omvat die collectieve actieproblemen voorkomen; 

b. Vormen die gebaseerd zijn op het integratiemodel (fusie bijvoorbeeld). 

 

De partners 

 

Een derde ontwerpparameter voor de bestuurlijke vormgeving heeft betrekking op de partners 

in het bestuur. Bij de mogelijke partners voor de bestuurlijke vormgeving van het gebied van 

de huidige gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk moet ten minste worden gedacht 

aan: 

a. Gemeentebesturen en de daaraan verbonden ambtelijke organisaties; 

b. Andere overheidsbesturen en daaraan gelieerde ambtelijke organisaties die in het 

gebied actief zijn, variërend van de provincie tot en met Rijkswaterstaat en de 

Nationale Politie of de veiligheidsregio; 

c. Actoren van buiten het openbaar bestuur, zoals maatschappelijke organisaties 

(bijvoorbeeld zorginstellingen of werkgeversorganisaties), die al dan niet 

volwaardig participeren in het bestuur of een „consultatieve‟ status in de 

besluitvorming krijgen. Zeker in de zogeheten „governance‟-theorie is participatie 

van maatschappelijke partners vanzelfsprekend. 

 

In theorie kan op basis van deze drie ontwerpparameters en de verschillende invulling 

daarvan een groot aantal scenario‟s of opties worden omschreven (afhankelijk van de 

invulling ten minste enkele tientallen). In plaats van een geordende discussie, het doel van 

deze verkenning, zou deze verkenning dan vooral een wanordelijke discussie uitlokken. 

Daarom kiezen we ervoor de hoeveelheid theoretische scenario‟s terug te brengen tot enkele 

scenario‟s voor een geordend debat. Op basis van de drie ontwerpparameters stellen we voor 

de discussie de volgende scenario‟s voor. 

 

1. Scenario‟s op basis van de denkrichting van het netwerkmodel: in deze denkrichting 

blijft sprake van afzonderlijke gemeentebesturen en blijft bij de verbindingen sprake 
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van „bottom-up‟ samenwerking. Binnen dit model zijn zowel schaalverkleinings- als 

schaalvergrotingsopties mogelijk, zo laten de ontwerpparameters zien als ze worden 

gecombineerd. 

 

2. Scenario‟s op basis van de denkrichting van het integratiemodel. Ook op basis van het 

integratiemodel zijn, als dit wordt gecombineerd met de andere ontwerpparameters, 

verschillende scenario‟s denkbaar, variërend van de kernen tot en met de 

stedendriehoek ‟s-Hertogenbosch, Tilburg en Breda en waarin al dan niet alleen de 

gemeenten, maar ook taken van provincies en wellicht organisaties van de 

rijksoverheid worden betrokken en al dan niet partnerschap wordt overwogen van 

maatschappelijke partners (bijvoorbeeld werkgevers). 
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8. Scenario’s voor de bestuurlijke toekomst: denkbare alternatieven  

 

Als gezegd: in een systematische verkenning zouden alle scenario‟s moeten worden verkend 

(het zijn er in totaal ten minste 52!). Voor de discussie in de gemeenten is het beter om het 

totale aantal opties terug te brengen tot enkele denkbare alternatieven. De volgende 

alternatieven geven richting en bieden wellicht houvast voor de discussie. 

 

De huidige situatie, zonder verandering 

 

De huidige drie gemeenten blijven samenwerken zoals ze dat nu ook doen. Er blijft sprake 

van drie afzonderlijke gemeenten die samenwerken met elkaar in de vorm van 

gemeenschappelijke regelingen, maar ook met andere gemeenten in hun omgeving, in het 

bijzonder de middelgrote steden ‟s-Hertogenbosch en Tilburg. Zowel de schaal als de vorm en 

de partners worden per taak, opdracht, ambitie of urgentie bekeken en komen op basis van 

vrijwilligheid van alle partners tot stand. Verbindingen zijn dus altijd maatwerk en „bottom-

up‟, ook al kunnen samenwerkingsverbanden een duurzaam karakter hebben. Met andere 

woorden, de bestuurlijke toekomst in dit scenario is niet meer of minder dan een extrapolatie 

van de huidige situatie. We kunnen dit scenario het „gewoon doorgaan scenario‟ noemen. 

 

Naar een netwerkbestuur 

 

Het is mogelijk meer nadruk te leggen op de gemeenschappelijke belangen van de drie 

gemeenten in de vorm van een netwerkbestuur. Vanuit het netwerkmodel wordt de 

bestuurlijke toekomst van dit gebied vormgegeven. Op de eerste plaats is het, bezien vanuit 

het voorkomen van collectieve actieproblemen, in dit scenario van belang een kader of 

platform te creëren op het niveau van de drie gemeenten waarin samenwerking tot stand kan 

komen. Het kader prikkelt de gemeentebesturen en ambtenaren, maar wellicht ook andere 

partners zoals de provincie of maatschappelijke partners (met al dan niet consultatieve of 

medebesluitvormingsstatus) om de samenwerking actief op te zoeken. In het netwerk kunnen 

bovendien besluitvormingsregels worden afgesproken ter voorkoming van collectieve 

actieproblemen (bijvoorbeeld besluitvorming bij meerderheid die alle partners bindt, een 

„gele-„ of „rodekaartprocedure‟ zoals de Europese Unie die kent, enzovoort). Bovendien hoeft 

in een dergelijk kader het wiel niet telkens opnieuw te worden uitgevonden. Belangrijk is dat 

de drie gemeenten zich committeren aan structurele samenwerking, prikkels inbouwen om 

collectieve-actieproblemen te voorkomen en de samenwerking op te zoeken en een kader 

creëren waardoor niet alles telkens van een nieuwe juridische vorm moet worden voorzien. 

Een „echte‟ netwerkgemeente, waarin bestuurlijke netwerken van buiten het gebied (zoals de 

provincie, nabijgelegen steden, rijksdiensten, enzovoort) en maatschappelijke partners 

(werkgevers, maatschappelijke organisaties, enzovoort) participeren, dwingt of prikkelt in 

ieder tot het formuleren van ambities en het aanpakken van problemen voor het hele gebied 

dat door de drie gemeenten wordt beslagen. Voorkomen moet worden dat deze ambities 

onderontwikkeld blijven omdat de samenwerking te vrijblijvend is (zoals in het eerste 

scenario), dus het kader moet zo worden ingericht dat het prikkelt tot samenwerking waar dat 

bijdraagt aan het collectief belang (of dat niet in ieder geval niet verhinderd door de 
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structuur). Het voordeel van dit scenario is overigens dan wel dat maatwerk mogelijk blijft. 

Om de voordelen te benutten moet het kader van de „netwerkgemeente‟ in ieder geval 

evenwichtige verhoudingen tussen de gemeenten creëren, vrijblijvendheid niet belonen (of 

zelfs bestraffen) en externe prikkels creëren voor het formuleren en oppakken van 

gemeenschappelijke ambities en urgenties. Een belangrijk voordeel van dit scenario is dat én 

maatwerk mogelijk blijft én andere partners betrokken kunnen worden. Veel van de 

schaalvoordelen (bijvoorbeeld goedkoper inkopen, maar ook landelijk en internationaal 

profileren van het gebied, meer regionale en landelijke kracht en invloed) kunnen sowieso 

ook niet op de schaal van deze drie gemeenten gezamenlijk worden geplukt; daarvoor is ten 

minste aansluiting bij (meerdere) middelgrote steden in de regio (gezamenlijk) ook 

noodzakelijk. In het netwerkmodel kan dergelijke samenwerking worden gezocht; in ieder 

geval biedt de open structuur hiervoor de mogelijkheid. In termen van veerkracht blijven 

overigens in dit scenario de gemeenten even kwetsbaar dan nu, althans voor grote „crises‟, 

financiële of beleidsmatige risico‟s en investeringen in publieke voorzieningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stichting Brainport als voorbeeld van netwerkbestuur 

 

Stichting Brainport is een samenwerkingsverband tussen bedrijven, 

overheid en kennisinstellingen. Het doel van Brainport is het 

versterken van de Brainport regio Eindhoven.  

 

Bestuursvorm. 

Het bestuur van Brainport is een afspiegeling van het 

samenwerkingsverband.  Zowel bedrijven als overheid en 

kennisinstellingen nemen zitting in het bestuur.  

De bestuursleden zetten de strategie uit voor Brainport. De 

verschillende overheden, kennisinstellingen en bedrijven zetten de 

lijnen uit die er toe leiden dat Brainport zijn positie behoudt en 

versterkt.  

 

Brainport is opgedeeld in verschillende sectoren.  

1. Sector Strategie.  

Formuleren van strategische keuzen, onder de aandacht brengen 

van Brainport onder Stakeholders, monitoring en deelname aan 

internationale activiteiten. 

2. Sector Communicatie  

Bekendheid vergroten van Brainport 

3. Sector bedrijvencentra 

Verantwoordelijk voor bedrijfsvoering van vier bedrijvencentra 

van Brainport, wie o.a. huisvesting aanbieden aan kleinschalige 

bedrijven. 

4. Sector MKB dienstverlening 

Geven advies, financiering, huisvesting etc.  

 

Brainport vraagt ieder jaar aan een aantal Stakeholders wat hun wensen 

voor het aankomend jaar zijn m.b.t. Brainport. Brainport adresseert 

vervolgens deze wensen.  
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Naar een Duingemeente 

 

In dit scenario wordt primair vanuit het integratiemodel geredeneerd. Dat wil zeggen dat 

binnen het huis van Thorbecke wordt gewerkt aan integratie van de drie gemeenten die dan in 

een gemeente opgaan. Zoals recente „scheidingen‟ van eerder gefuseerde gemeenten laten 

zien, moet voorkomen worden dat een zogeheten „vechtgemeente‟ ontstaat waarin nogal 

uiteenlopende belangen zijn samengebracht. Met het integratiemodel wordt „bestuurlijke 

drukte‟ voorkomen, respectievelijk teruggebracht, en vrijblijvendheid is geen optie meer. 

Samenwerking met omliggende gemeenten (met name de steden ‟s-Hertogenbosch en 

Tilburg) blijft mogelijk, ook in de vorm van gemeenschappelijke regelingen. Ook al zou het 

integratiescenario schaalvoordelen kunnen realiseren, doorslaggevend is de nieuwe schaal 

niet. Of het nou gaat om voldoende bestuurlijke slagkracht in een context van steeds 

verdergaande maatschappelijke schaalvergroting, het zijn van volwaardig gesprekspartner 

voor grote transnationale bedrijven, het rijk (en wellicht zelfs de provincie) en grote 

maatschappelijke instellingen, efficiëntievoordelen door uitvoering en beleid grootschalig te 

organiseren, enzovoort, ook de „duingemeente‟ of een „Langstraatgemeente‟ legt daarvoor 

onvoldoende gewicht in de schaal. Verdere schaalvergroting zou daarvoor nodig zijn, waarbij 

ten minste ook de nabijgelegen middelgrote steden worden betrokken (‟s-Hertogenbosch en 

Tilburg) in een regionaal verband.  

 

 

Het combiscenario: op naar de veerkrachtige regio 

 

Het is ook mogelijk elementen uit het integratie- en netwerkscenario te combineren. Zo zou 

tegelijkertijd integratie van de drie gemeenten gepaard kunnen gaan met het creëren van een 

netwerkgemeente waarin ook de nabijgelegen middelgrote steden ‟s-Hertogenbosch en 

Tilburg worden betrokken. De voordelen van beide scenario‟s worden in dit scenario benut, 

en er ontstaat een bestuurlijke schaal die serieuze sturingsmogelijkheden oplevert en 

schaalvoordelen benut. Gezien de aard van het gebied, met tegelijkertijd een sterke oriëntatie 

op ‟s-Hertogenbosch én Tilburg, ligt het meer voor de hand een netwerkbestuur met beide 

steden te creëren dan uitsluitend in te zetten op een van de beide steden. Een dergelijk 

combiscenario zou tegelijkertijd gepaard gaan met schaalverdieping, bijvoorbeeld op het 

niveau van de kernen. Bestuurlijke besluitvorming over leefbaarheid in wijken en kernen, 

maar ook over de openbare ruimte en dagelijkse voorzieningen blijft immers vooral 

verbonden met de kernen en wijken. Naarmate de schaalvergroting grootser wordt aangepakt, 

neemt de noodzaak van verdere schaalverdieping toe. De precieze invulling van het 

combiscenario kan overigens verschillen; in deze verkenning gaat het vooral om de 

hoofdrichting waarin gedacht wordt over de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten. 
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Kenmerken van de scenario’s samengevat 

 

 

1. De huidige situatie 

 

 Gemeenten blijven zelfstandig voortbestaan 

 Ambtelijke samenwerking rond bedrijfsvoering 

 Bovenlokale taken via gemeenschappelijke regelingen 

 Per taak op basis van vrijwilligheid 

 

 

 

2. Naar een netwerkbestuur 

 

 Gemeenten blijven zelfstandig voortbestaan, maar werken intensief samen 

 Dwingend kader voor samenwerking (op basis van WGR, maar met zichtbaarheid), 

inclusief besluitvormingsregels  

 Andere overheden/maatschappelijke partners kunnen worden opgenomen 

 Ambtelijke samenwerking gaat verder dan bedrijfsvoering 

 

 

 

3. Naar een ‘Duingemeente’ 

 

 Gebaseerd op integratiemodel: gemeenten worden samengevoegd 

 Vermindering bestuurlijke drukte 

 Te combineren met schaalverdieping 

 

 

 

4. Het combi-scenario: op naar de veerkrachtige regio 

 

 Integratiemodel: samengevoegde gemeenten (Duingemeente) 

 Netwerksamenwerking met partners (met name nabije steden) om tot (veer)krachtige 

regio te komen 

 Met niet-vrijblijvend kader 

 Te combineren met schaalverdieping 

 

 
 

Scores 

 

De vier scenario‟s kunnen op de omschreven ijkpunten worden gescoord. Bewust hebben we 

ervoor gekozen dat niet te doen. Daarvoor zijn verschillende argumenten. Ten eerste levert 

het nu reeds scoren van de scenario‟s een sterk gestileerd beeld op dat de discussie in en 

tussen de gemeenten eerder verstoort dan bevordert. Ten tweede hangen de scores sterk af van 

de precieze invulling van de scenario‟s; in deze verkenning hebben we volstaan met enkele 
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pennenstreken als denkrichtingen, maar voor een precieze score is de uiteindelijke 

vormgeving van groot belang. Ten derde vergt een zorgvuldige beoordeling van de scenario‟s 

dat aan de verschillende ijkpunten gewicht wordt toegekend. Of effectiviteit uiteindelijk 

belangrijker is dan rechtmatigheid, of democratie zwaarder moet wegen dan efficiëntie, 

enzovoort is bij uitstek een politieke afweging en niet een afweging die wetenschappers 

moeten maken. Daarom volstaan we met het geven van enkele wenken voor de beoordeling 

van de scenario‟s op de omschreven ijkpunten en laten we het „scoren‟ over aan de raden en 

colleges. Het „scoren‟ kan overigens op twee manieren. Een eerste mogelijkheid is om de 

scenario‟s in een „ranking‟ te plaatsen op de verschillende ijkpunten. Een tweede 

mogelijkheid is om per scenario aan te geven in welke mate het positief of negatief scoort op 

elk van de onderscheiden ijkpunten.  

 

Mogelijkheid 1: ranking van scenarios 

Plaats Effectiviteit & 

efficiëntie 

Vertegenwoordigende 

democratie 

Doe-

democratie 

Rechtmatigheid Bestuurlijke 

collectieve 

actieproblemen 

1      

2      

3      

4      

 

 

Mogelijkheid 2: scores van ijkpunten 

 Huidige situatie Netwerkbestuur Duingemeente Combiscenario 

Effectiviteit & 

efficiëntie 

    

Vertegenwoordigende  

democratie 

    

Doe-democratie     

Rechtmatigheid     

Bestuurlijke 

collectieve 

actieproblemen 

    

 

Ter indicatie voor de invulling van deze schema‟s kunnen op basis van de gedefinieerde 

ijkpunten wel enkele overwegingen worden gegeven. Ten opzichte van de andere scenario‟s 

is de huidige situatie niet per se het meest effectief en efficiënt. De gezamenlijke middelen 

van de drie gemeenten kunnen effectiever en efficiënter worden ingezet en er kunnen 

„economies of scale‟-voordelen worden gerealiseerd. De huidige situatie scoort wel positief 

op vertegenwoordigende democratie. De democratische aansturing door de gemeenteraden is 

gewaarborgd en de verantwoordelijkheden zijn helder, hetgeen de democratische 

verantwoording ten goede komt. Er is zeker ruimte voor doe-democratie, al zijn met name de 

gemeenten Heusden en Waalwijk relatief onoverzichtelijk waardoor vanzelfsprekende 

aandacht voor doe-democratie in de kernen niet per se is gewaarborgd. Ook de rechtmatigheid 

is gewaarborgd, maar voor het gebied als geheel niet maximaal. Ten slotte levert de huidige 
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situatie de meeste bestuurlijke collectieve actieproblemen op omdat er relatief veel actoren 

zijn zonder vaste structuur die ze bijeenhoudt of dwingt om over het geheel na te denken. 

 

Met het scenario van het netwerkbestuur kunnen zeker effectiviteits- en efficiëntievoordelen 

worden gerealiseerd, maar beperkt. Netwerkbestuur levert vanuit het perspectief van de 

vertegenwoordigende democratie vooral nadelen op; verantwoordelijkheden worden immers 

diffuus, hetgeen de democratische sturing en verantwoording via de gemeenteraden niet ten 

goede komt. Vanuit doe-democratisch perspectief kan netwerkbestuur wel voordelen 

opleveren; er ontstaat immers een structuur die betrokkenen dwingt om de samenwerking op 

te zoeken. Tegelijkertijd kan de bestuurlijke aandacht in dit scenario zo sterk naar binnen 

worden gezogen dat doe-democratische kansen niet worden gezien of opgepakt. Ook 

rechtmatigheid is niet gediend met netwerkbestuur door de diffuse 

verantwoordelijkheidsstructuur die ontstaat. De consequenties voor bestuurlijke collectieve 

actieproblemen zijn niet eenduidig. Enerzijds ontstaat een structuur waarmee collectieve 

actieproblemen kunnen worden overkomen; anderzijds is dit in het scenario van 

netwerkbestuur allerminst vanzelfsprekend. 

 

Het scenario van de Duingemeente maakt maximaal gebruik van de „economies of scale‟ en 

draagt dus bij aan de effectiviteit en efficiëntie van het bestuur. Ook op andere ijkpunten 

scoort de Duingemeente positief: de verantwoordelijkheden zijn helder wat de democratische 

sturing en verantwoording via de gemeenteraad vergemakkelijkt, de rechtmatigheid wordt 

bevorderd en bestuurlijke collectieve actieproblemen worden maximaal voorkomen. 

Tegelijkertijd is de ruimte en aandacht voor doe-democratie in dit scenario het kleinst, althans 

als het scenario niet tegelijkertijd ook schaalverdieping (bestuur op het niveau van 

bijvoorbeeld de kernen) omvat. 

 

Het combi-scenario is moeilijker te scoren, omdat veel afhangt van de concrete vormgeving 

ervan. Uitgaande van een integratiemodel voor de drie gemeenten en uitbreiding van het 

netwerkbestuur met de omliggende steden worden voor het gebied van de drie gemeenten de 

voordelen van het Duingemeentescenario benut. Het daarnaast meer gebruiken van 

netwerkbestuur levert extra voordelen op (bijvoorbeeld in termen van effectiviteit en 

efficiëntie, voorkomen van bestuurlijke collectieve actieproblemen), maar leidt ook tot 

minpunten (bijvoorbeeld op vertegenwoordigende democratie). Net als bij het scenario van de 

Duingemeente is er in dit scenario bij de  „doe-democratie‟ een minpunt, overigens onder 

dezelfde conditie namelijk dat het scenario niet gepaard gaat met schaalverdieping. 
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9. Het veranderingsproces en de afweging 

 

In deze verkenning stonden de scenario‟s ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van de 

gemeenten Heusden, Loon op Zand en Waalwijk voorop. Een naastgelegen vraag is die hoe 

de discussie over de bestuurlijke toekomst wordt gevoerd. Dat is allerminst uitsluitend een 

„technocratische‟ vraag waarop wetenschappelijk onderzoek antwoord kan geven. Het is ook 

een bij uitstek maatschappelijke en democratische vraag. Er kan gekozen worden deze vraag 

te adresseren met debat in en tussen de ambtelijke organisaties, de colleges en de 

gemeenteraden, maar wellicht is gezien het karakter van deze vraag ook een breder 

maatschappelijk gesprek noodzakelijk. Voor de vorm daarvan kan worden aangesloten op het 

in België ingezette initiatief en de ideeën van David van Reybrouck. Denk bijvoorbeeld aan 

het organiseren van een variant op de G1000, bijvoorbeeld in de vorm van een „G500‟, een 

proces waarlangs door en met burgers en stakeholders uit de gemeenten wordt gesproken over 

de gewenste bestuurlijke toekomst, de voetangels en klemmen, de vormen en invulling en het 

spel met de schalen.  

 

„Structure follows strategy‟, zo is eerder gesteld, maar het is ook andersom. Voor de afweging 

van een al dan niet gezamenlijke bestuurlijke toekomst is dit inzicht van groot belang. Als 

gekozen wordt voor samenwerking of integratie, moeten daar „inhoudelijke‟ gronden voor 

zijn. Dat kunnen problemen zijn die nu blijven liggen of onvoldoende worden opgepakt, of 

ambities die nu niet kunnen worden gerealiseerd. Die mogelijkheid hebben we in ons rapport 

genoemd bij de analyse van de „collectieve actie‟. In de discussie is het van belang deze 

problemen en ambities nadrukkelijk expliciet te maken, te onderzoeken en te onderbouwen. 

Daarmee wordt voorkomen dat voor een scenario of een structuur wordt gekozen op basis van 

uitsluitend bestuurlijke dogma‟s of hardnekkige ideeën (bijvoorbeeld „herindeling is goed‟, of 

„samenwerking is altijd beter‟); deze laatsten zijn doorgaans het recept voor een bestuurlijk 

fiasco of een „vechtgemeente‟. 
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Samenvatting 

 

Uitgangspunten 

Het onderzoek naar de bestuurlijke toekomst van de gemeenten Heusden, Loon op Zand en 

Waalwijk is gebaseerd op de volgende drie uitgangspunten:  

1. Het gaat om een open verkenning, waarbij alle relevantie opties/scenario‟s in het 

vizier moeten kunnen komen zonder a priori opties/scenario‟s uit te sluiten of aan 

bepaalde opties/scenario‟s de voorkeur te geven; 

2. De verkenning moet een geordende discussie en besluitvorming mogelijk maken; 

de verkenning is niet expliciet bedoeld om ambtelijk, bestuurlijk of politiek 

draagvlak te creëren; 

3. Hoewel het onderzoek expliciet een analyse- of beoordelingskader moet aanreiken, 

is het voorzien van gewichten aan de verschillende criteria een politieke kwestie en 

niet een vraag voor de onderzoekers; het onderzoek mondt dan ook niet uit in een 

advies over wat volgens de onderzoekers de „beste‟ optie is. 

Relevante ontwikkelingen en overwegingen 

Het onderzoek start met een korte schets van bestuurlijke kenmerken van de drie gemeenten. 

In alle drie de gemeenten is sprake van relevante bestuurlijke activiteiten op een niveau dat 

zowel kleiner (de „kernen‟) als groter is (gemeenschappelijke regelingen en 

samenwerkingsverbanden) dan de schaal van de huidige gemeentebesturen. Waar de grens 

van een gemeentebestuur precies getrokken wordt is vaak een resultante van historische 

ontwikkelingen en bestuurlijke beslissingen in het verleden, waar lang niet altijd een 

dwingende logica aan ten grondslag heeft gelegen. 

 

Uit een analyse van verplaatsingsbewegingen van burgers blijkt dat de inwoners van de drie 

gemeenten vaak (en steeds vaker) relevante betrekkingen onderhouden met organisaties in 

andere gemeenten. Dwingende argumenten voor een toekomstig bestuurlijk model zijn 

hieraan niet te ontlenen. Economische dynamiek zit vooral in de interstedelijke netwerken. 

Sociale dynamiek zit ook in de streekgebonden relatie tussen aan elkaar grenzende niet-

stedelijke gemeenten. Voor de drie gemeenten in dit onderzoek lijkt het van belang op beide 

ontwikkelingen aangesloten te blijven.  

 

Onderzoeksresultaten geven geen eenduidig bewijs dat gemeentelijke schaalvergroting 

voordelen oplevert. Ook niet dat dit niet het geval is overigens. Wetenschappelijk onderzoek 

leidt tot uiteenlopende conclusies, die in sterke mate samenhangen met het aspect van 

gemeentelijk functioneren dat in de betreffende studie centraal staat. De belangrijkste 

conclusie is dat de discussie niet beslist kan worden op basis van wetenschappelijke of 

technocratische argumentaties, maar dat het in de kern een politieke discussie is.  

In die politieke discussie over de inrichting van het openbaar bestuur was gemeentelijke 

schaalvergroting de constante factor in de afgelopen 75 jaar. Belangrijkste overweging is 

doorgaans geweest dat men de „bestuurskracht‟ van gemeenten wilde versterken, hoewel daar 

recentelijk met introductie van het begrip „bestuurlijke veerkracht‟ wel een ruimere invulling 

aan is gegeven. Voor de huidige discussie is dat relevant. Vormgevingsexperimenten kunnen 
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in ogenschouw worden genomen en scenario‟s moeten niet op voorhand worden afgewezen 

omdat ze niet in het huidige stelsel passen. 

 

Uit een beknopte analyse van relevante maatschappelijke ontwikkelingen leren we met name 

dat in een robuuste bestuurlijke toekomst de gemeenten zowel met schaalvergroting (naar een 

regionale schaal) als schaalverkleining (bottom up maatschappelijk initiatief) moeten kunnen 

omgaan.  

 

IJkpunten 

Op basis van een analyse van relevante factoren, zijn de volgende ijkpunten op voor de 

scenario‟s ontwikkeld: 

- Bevordert het scenario de effectiviteit en efficiëntie van het bestuur van het gebied? 

(effectiviteit en efficiëntie); 

- Bevordert het scenario het functioneren van de „vertegenwoordigende democratie‟ in 

het gebied? (vertegenwoordigende democratie); 

- Bevordert het scenario de ruimte en aandacht voor „doe-democratie‟ in het gebied? 

(doe-democratie); 

- Bevordert het scenario de rechtmatigheid (of breder rechtsstatelijkheid) van het 

bestuur in het gebied? (rechtmatigheid); 

- Draagt het scenario bij aan het voorkomen van bestuurlijke collectieve actieproblemen 

in het gebied waardoor „kansen‟ niet optimaal worden gezien of opgepakt dan wel 

maatschappelijke problemen niet optimaal worden geadresseerd? (bestuurlijke 

collectieve actieproblemen). 

 

Deze vier ijkpunten zijn soms complementair of wijzen in dezelfde richting, maar er bestaan 

ook spanningen tussen. 

 

Scenario’s  

De scenario‟s zijn ontwikkeld op basis van drie ontwerpvragen. Wat is het gewenste 

schaalniveau (van kern tot stedelijke regio)? Wat is de gewenste vorm van samenwerking 

(netwerk- of integratiemodel)? Wat zijn de mogelijke partners (gemeenten, andere 

overheidsbesturen, maatschappelijke organisaties)? 

 

Uit alle denkbare scenario‟s die op basis van deze ontwerpvragen mogelijk zijn, zijn vier 

realistische scenario‟s uitgewerkt: 

1. De huidige situatie, zonder verandering: de huidige drie gemeenten blijven bestaan 

en werken samen op de manier zoals die ook nu plaatsvindt; 

2. Versterking netwerkbestuur tussen de drie gemeenten: nadruk op 

gemeenschappelijke belangen door een versterkt netwerkbestuur tussen de drie 

gemeenten, eventueel aangevuld met andere partners; 

3. Naar een Duingemeente: integratie van de drie gemeenten met eventuele 

grenscorrecties; 
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4. Een combi-scenario - op naar de veerkrachtige regio: integratie van de drie 

gemeenten (eventueel met grenscorrecties) gaat gepaard met intensivering van 

relaties met nabijgelegen steden in een netwerk bestuur.  

 

In het rapport wordt er van afgezien om de verschillende scenario‟s een score te geven op 

basis van de ontwikkelde ijkpunten. Eerste presentaties daarvan leerden ons dat deze de 

discussies in en tussen de gemeenten eerder verstoren dan bevorderen. Bovendien suggereren  

zij een exactheid die op dit moment niet te geven is. Daarnaast is het wegen van de 

verschillende ijkpunten bij uitstek een politieke aangelegenheid. 

  

We hebben daarom volstaan met het formuleren van enkele wenken voor de beoordeling; het 

scoren laten we over aan de raden en colleges. 

  

Veranderingsproces  

In de laatste paragraaf doen we de suggesties om de discussie niet alleen ambtelijk en politiek 

te laten plaatsvinden, maar ook maatschappelijk. Voorts kunnen in de discussie naast 

bestuurlijke overwegingen, waarover dit rapport gaat, nadrukkelijk ook‟ inhoudelijke‟ 

problemen en ambities een rol spelen; het is van belang die expliciet te maken, te 

onderzoeken en te onderbouwen.   
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Bijlage: Tabellen en figuren bij paragraaf 2. 

 

1. Algemeen 
 

Tabel 1: Inwoners (per 1-1-2014) 
Heusden 43.203 

Loon op Zand 23.074 
Waalwijk 46.608 

 

Tabel 2: Samenstelling Gemeenteraad 
Waalwijk (na raadsverkiezingen 19 

maart 2014) 

 

Partij Zetels 

Lokaal Belang 9  

VVD 5 
CDA 4 

Groenlinksaf 3 

PvdA 2 

D66 2 

ChristenUnie 2 
Werknemersbelang 1 

SGP 1 
 

Tabel 3: Samenstelling Gemeenteraad Loon op Zand (na raadsverkiezingen 19 
maart 2014) 

Partij Zetels 

Gemeentebelangen 5 

CDA 4 
VVD 4 

Pro3 3 

Voor Loon 3 
 

Tabel 4: Samenstelling Gemeenteraad 
Heusden (na raadsverkiezingen 19 
maart 2014) 

 

Partij Zetels 
Gemeentebelangen 6 

DMP Heusden 5 

Heusden Transparant 3 

Heusden één 3 

CDA 3 
VVD 3 

PvdA 2 
D66 2 
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Tabel 5: Omvang Ambtelijk apparaat (per 2012)6 

Heusden 
Bruto omvang 6,7 fte per 1000 inwoners 
Netto omvang 4,3 fte per 1000 inwoners 

Loon op Zand 
Bruto omvang 5,95 fte per 1000 inwoners 
Netto omvang 4,27 fte per 1000 inwoners 

Waalwijk 
Bruto omvang 7,55 fte per 1000 inwoners 
Netto omvang 4,17 fte per 1000 inwoners 

 
 

Tabel 6: Elsevier Ranking 20147 
Gemeente Score 

Heusden 177 
Loon op Zand 328 

Waalwijk 298 

Tilburg 302 

’s-Hertogenbosch 145 

 
 

 
2. Schaal  
 

Tabel 7: Kernen 

Heusden 

Drunen 
Vlijmen 
Elshout 
Nieuwkuijk 
Haarsteeg 
Heusden- Vesting 
Oudheusden 
Herpt 
Hedikhuizen 
Heesbeen 
Doeveren 

Loon op Zand 
Kaatsheuvel 
De Moer 
Loon op Zand 

Waalwijk 
Sprang- Capelle 
Waspik 
Waalwijk 

 
 
 
 
 

                                                        
6 Gebaseerd op Berenschot & KokxDeVoogd, Onderzoek ambtelijke fusie tussen de gemeenten Loon 

op Zand en Waalwijk, 2012.  
7
 http://bestegemeenten.elsevier.nl/onderzoek/beste-gemeenten/6 
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Gemeenschappelijke Regelingen 
 
 
Tabel 8: Gemeenschappelijke Regelingen Waalwijk: 

Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 
Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord 

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 

2013 

Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van 
onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand 
en de gemeente Waalwijk 

 
 

Tabel 9: Gemeenschappelijke Regelingen Heusden : 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- Noord 

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 

Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 
Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 
Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord 

Gemeenschappelijke regeling Gemeenschappelijke regeling Streekarchief Langstraat Heusden Altena 

2013 

Gemeenschappelijke regeling Stadsgewest ‘s-Hertogenbosch 
 
 
Tabel 10:  Gemeenschappelijke Regelingen Loon op Zand : 

Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant 
Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 

Gemeenschappelijke regeling Regio Hart van Brabant 

Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant 
Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Baanbrekers 

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-
Noord 

Gemeenschappelijke regeling Equalit (ICT) 

Gemeenschappelijke regeling streekarchief RAT (Regionaal Archief Tilburg)  
Gemeenschappelijke regeling voor het verrichten van dienstverlening op het terrein van 
onderwijs tussen de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand 
en de gemeente Waalwijk 

 
  



 

52 
 

 

Tabel 11: Gezamenlijke Gemeenschappelijke Regelingen 

Samenwerkingsverband Heusden Loon op Zand Waalwijk 
Gemeenschappelijke 

regeling 
veiligheidsregio 

Midden- en West-
Brabant 

 X X 

Gemeenschappelijke 
regeling GGD Hart voor 

Brabant 
X X X 

Gemeenschappelijke 
regeling Regio 

Hart van Brabant 
X X X 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Omgevingsdienst 
Midden- en West- 

Brabant 

X X X 

Gemeenschappelijke 
regeling 

Uitvoeringsorganisaties 
Baanbrekers 

X X X 

Streekarchief 
Langstraat Heusden 

Altena 
X  X 

Regionale 
Ambulancevoorziening 
Brabant Midden-West-

Noord 

X X X 
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3. Verplaatsingsbewegingen 
 
 
Figuur 1: Bewegingen naar Heusden  
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Figuur 2: Bewegingen vanuit Heusden 
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Figuur 3: Bewegingen naar Loon op Zand 
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Figuur 4: Bewegingen vanuit Loon op Zand 
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Figuur 5: Bewegingen naar Waalwijk 
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 Figuur 6: Bewegingen vanuit Waalwijk 
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