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Beschouwing van de vraagstukken op hoofdlijn 

Beschouwing van de 
vraagstukken op hoofdlijn 

In voorliggend rapport treft u per onderzoeksvraag een uitgebreide verhandeling aan van de meerwaarde 

van een ambtelijke fusie dan wel een bestuurlijke fusie op de vernoemde aspecten als kwaliteit, kwets-

baarheid en kosten. Onderstaand treft u een bondige beschouwing (samenvatting) aan van de antwoor-

den op de onderzoeksvragen:  

 

Kwaliteit 

a. Leefbaarheid en de eigenheid van alle kernen  

In het geval van een ambtelijke fusie blijven de drie huidige autonome gemeenten en gemeentebesturen 

in tact. De leefbaarheid en eigenheid van de kernen blijft derhalve bij een ambtelijke fusie volledig buiten 

de discussie van schaalvergroting. Iedere gemeente blijft daarin invulling geven naar eigen wensen en 

ambities. In het geval van een bestuurlijke fusie zal de leefbaarheid van de kernen onder verantwoorde-

lijkheid van het nieuwe gemeentebestuur komen. Niettemin kan ook het nieuwe gemeentebestuur effec-

tief inzetten op een gedifferentieerd kernenbeleid: iedere kern kan zo zijn eigenheid en leefbaarheid be-

houden. Daarbij kunnen in het proces naar bestuurlijke fusie toe de huidige gemeentebesturen hun rand-

voorwaarden ten aanzien van de leefbaarheid en eigenheid van de kernen voor tijdens en na het fusiepro-

ces inbrengen. 

 

b. Kwaliteit van de dienstverlening, ook in relatie tot de diverse voorzieningen in de kernen 

Zowel in het geval van ambtelijke als bestuurlijke fusie geldt dat de ambtelijke krachtenbundeling leidt tot 

professionalisering en innovatiemogelijkheden, waardoor de kwaliteit van dienstverlening intern richting 

gemeentebestuur en extern richting inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen zal toene-

men. In beide fusievarianten kan de dienstverlening dichtbij de inwoners worden georganiseerd: ongeacht 

de schaal van de gemeente.  

 

In het geval van een ambtelijke fusie blijft het voorzieningenniveau volledig onder de verantwoordelijkheid 

van het huidige gemeentebestuur. In het geval van een bestuurlijke fusie wordt het verzorgingsgebied 

vergroot, waardoor mogelijk op termijn een andere (efficiëntere) spreiding van voorzieningen kan plaats-

vinden. Een en ander naar keuze van het gemeentebestuur op dat moment.  

 

c. Economische (on)mogelijkheden 

Een ambtelijke fusie zal vooral impact hebben op de bedrijfsvoeringsaspecten van de gemeentelijke orga-

nisatie, zoals kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid en kansen voor medewerkers. In die gevallen waar gemeen-

tebesturen van de participerende gemeenten in een ambtelijke fusie elkaar goed weten te vinden, treden 

er ook voordelen op ten aanzien van de ‘bestuurlijke kracht in de regio’. Dat laatste element kan een posi-

tieve impact hebben op de verdere ontwikkeling van de economische mogelijkheden van het Land van 

Heusden en Altena. Nogmaals: onder de premisse dat de gemeentebesturen van de autonome gemeenten 

elkaar goed weten te vinden op dit terrein.   

 

In het geval van een bestuurlijke fusie is het ‘afstemmingsvraagstuk’ tussen de autonome gemeentebestu-

ren in het Land van Heusden en Altena niet langer aan de orde. Het nieuwe gemeentebestuur kan als één 

krachtige partner opereren in relatie tot medeoverheden en ondernemers en kan in het belang van het 

gehele gebied beslissingen nemen die impact hebben op de economische ontwikkeling van de regio. 
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d. Binding/band tussen inwoners/ondernemers en (de college-  en raadsleden van)  

Bij een ambtelijke fusie blijven raad en college op dezelfde schaal, op dezelfde afstand/nabijheid van de 

inwoners/ondernemers opereren. De ambtelijke organisatie kan (gevoelsmatig) meer op afstand komen te 

staan, niet per definitie in fysieke zin als gevolg van keuze voor decentrale huisvesting en dienstverlening 

in de kernen of via de digitale weg. 

  

Bij een bestuurlijke fusie zal de afstand tussen inwoners/ondernemers en politici en bestuurders  

toenemen. De (persoonlijke) bekendheid en de dagelijkse aanspreekbaarheid van bestuurders in de 

richting van inwoners en ondernemers zal afnemen. Er zijn verschillende mogelijkheden om deze afstand 

te verkleinen en inspraak en betrokkenheid op andere manieren te organiseren. 

 

Kosten:  

a. Lokale lasten 

Bij een ambtelijke fusie treden er geen directe gevolgen op voor de lokale lasten, omdat de 

gemeentebesturen zelfstandig blijven. Het gemeentebestuur houdt zelf de invloed op de lastendruk. Enkel 

daar waar de ambtelijke organisatie aantoonbaar haar taken efficiënter uitvoert en sprake is van maximaal 

kostendekkende leges kan de lokale lastendruk afnemen. 

 
Bij een bestuurlijke fusie moeten de belastingtarieven van de verschillende gemeenten worden 

geharmoniseerd. Hiervoor zijn in de Wet algemene regels herindeling (Arhi) voorschriften opgenomen. De 

nieuwe raad van de fusiegemeente stelt het nieuwe lastenniveau vast. Afhankelijk van de keuzes met 

betrekking tot de hoogte van het tarief, kunnen de lasten veranderen in voor inwoners en ondernemens 

positieve dan wel negatieve zin.  

 

b. Efficiencyvoordelen, totale kosten/opbrengsten, frictiekosten en uitkering uit het gemeentefonds 

Met een ambtelijke fusie zijn efficiencyvoordelen te realiseren door een structurele besparing op de be-

drijfsvoeringslasten: personeelslasten, ICT-kosten, huisvestings- en facilitaire lasten. Bij een ambtelijke 

fusie blijven de programmagelden ongemoeid en treden er ook geen effecten op inzake de uitkering van 

het gemeentefonds: dat blijft per gemeente gelijk aan de huidige situatie. Eventuele frictielasten die ont-

staan bij een ambtelijke fusie dienen uit de eigen middelen te worden gedekt. 

 

Een bestuurlijke fusie zal in financiële zin effecten hebben op de bedrijfsvoeringslasten, maar (in 

tegenstelling tot de ambtelijke fusie) ook op de incidentele en structurele uitkeringen vanuit het Rijk. De 

uitkering uit het gemeentefonds zal wijzigen en er zal sprake zijn van incidentele lasten, bijvoorbeeld 

omdat uittreding van een van de partnergemeenten moet plaatsvinden uit bestaande gemeenschappelijke 

regelingen. Voor dergelijke frictiekosten stelt het Rijk bij een bestuurlijke fusie een eenmalige uitkering 

beschikbaar.  

 

Kwetsbaarheid:  

a. Bestuurlijke kracht per gemeente  

Een ambtelijke fusie versterkt niet alleen de uitvoeringskracht van de ambtelijke organisaties, maar kan 

ook invloed hebben op de bestuurskracht van de individuele gemeentebesturen in de regio. Regiogemeen-

ten zullen – naarmate de gemeentebesturen in het Land van Heusden en Altena elkaar als gevolg van een 

ambtelijke fusie meer en meer weten te vinden – de drie gemeentebesturen meer als eenheid benaderen 

in regionale overlegstructuren. Zo leert de praktijk in andere delen van het land. Nogmaals: ook hier onder 

de premisse dat de drie gemeentebesturen met elkaar op één lijn liggen. Ambtelijke en bestuurlijke af-

stemming en coördinatie tussen de drie gemeenten blijft dus altijd nodig in een ambtelijke fusiemodel. 

 

Bij een bestuurlijke fusie zal de bestuurskracht over de volle breedte van de beleidstaken van de ge-

meente worden versterkt. De bestuurskracht neemt toe als gevolg van de vorming van een sterker ambte-

lijk apparaat, een heldere en eenduidige strategische koers en beleidskeuzes en één bestuurlijk gezicht 

vanuit het Land van Heusden en Altena naar buiten toe.  

 
  



 

 

b. Kwetsbaarheid en professionaliteit van de drie huidige individuele organisaties  

Zowel voor een ambtelijke fusie als een bestuurlijke fusie geldt dat de kwetsbaarheid vermindert en de 

professionaliteit toeneemt door betere onderlinge vervangbaarheid, minder eenpitters in de ambtelijke or-

ganisatie, meer mogelijkheden tot strategische beleids- en organisatieontwikkeling en het oppakken van 

innovaties. Bij een bestuurlijke fusie speelt daarbij een rol dat de ambtelijke organisatie één gemeentebe-

stuur moet bedienen, daar waar zij in een model van ambtelijke fusie drie ‘heren’ te dienen heeft.   
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1. Achtergrond en aanleiding 
van uw vraagstelling 

1.1 Brief GS directe aanleiding onderzoek meerwaarde fusie AWW 

De gemeenten Aalburg (12.919 inwoners), Werkendam (26.449 inwoners) en Woudrichem (14.392 

inwoners)1 werken al jaren bestuurlijk en ambtelijk samen. Deze gemeenten verkennen met elkaar ook al 

jaren de vorm die deze samenwerking uiteindelijk het beste aan kan nemen, als ‘stip op de horizon’. 

Ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie zijn daarbij vormen die in het verleden (2013) al eens de revue zijn 

gepasseerd, maar niet gedetailleerd zijn uitgewerkt in de richting van onomkeerbare besluitvorming door 

colleges en raden. 

 

Aan de hand van een brief d.d. 23 juni 2015 heeft het college van Gedeputeerde Staten van de provincie 

Noord-Brabant de drie gemeenten medegedeeld dat het van mening is dat de gemeenten in het Land van 

Heusden en Altena dienen te komen tot een bestuurlijke fusie per 1 januari 2019. GS verwacht uiterlijk 15 

oktober 2015 een heldere uitspraak van de drie gemeenten dat zij zelf het proces richting een bestuurlijke 

fusie oppakken en inzicht in het moment waarop zij daartoe met een gezamenlijk plan van aanpak komen. 

 

De gemeenteraad van Werkendam wil zijn standpunt over fusie mede bepalen op basis van een onderzoek 

naar de meerwaarde van een ambtelijke fusie dan wel een bestuurlijke fusie. Het college en de 

gemeenteraad van Werkendam hebben daarom samen een – met de provincie Noord-Brabant afgestemde 

– onderzoeksopdracht opgesteld, die ten grondslag ligt aan voorliggende rapportage van bevindingen. 

 

 

1.2 Vraagstelling Werkendam: meerwaarde fusie AWW op 3K’s 

Het gemeentebestuur van Werkendam heeft gevraagd om een onderzoek te doen naar de meerwaarde 

van een ambtelijke fusie dan wel bestuurlijke fusie tussen de gemeenten Aalburg, Woudrichem en 

Werkendam (AWW), primair vanuit het perspectief van Werkendam.  

 

Op basis van dit onderzoek is in voorliggend rapport een antwoord geformuleerd – in de vorm van een 

rapport van bevindingen – op de volgende vragen: 

 

1. Kwaliteit, inclusief de binding met de inwoners/ondernemers: 

a. Op welke wijze wordt de leefbaarheid en de eigenheid van alle kernen in het grotere geheel ge-

waarborgd, in het geval van een ambtelijke dan wel een bestuurlijke fusie?  

b. Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in relatie tot de diverse voor-

zieningen in de kernen, in het geval van een ambtelijke dan wel een bestuurlijke fusie? 

c. Wat zijn de economische (on)mogelijkheden als gevolg van een ambtelijke en een bestuurlijke 

fusie?2 

d. Wat zijn de eventuele gevolgen voor de binding/band tussen inwoners/ondernemers en (de col-

lege-  en raadsleden van) de gemeente, in het geval van een ambtelijke dan wel bestuurlijke fu-

sie? 

e. Wat is de meerwaarde van een bestuurlijke fusie boven een ambtelijke fusie, in termen van kwa-

liteit? 

 
1 Inwoneraantallen CBS, januari 2015. 
2 Deze vraag moet leiden tot inzicht in de meerwaarde als economische partner wanneer sprake is van een gemeente ten opzichte van 
drie individuele gemeentes. Op welke wijze word je als gebied en/of partner aantrekkelijker voor het bedrijfsleven, ook van buiten het 

gebied? Een concreet voorbeeld kan zijn wat dan de gevolgen zouden zijn voor het regionale bedrijventerrein waarbij gedacht wordt aan 
behoud en aantrekkingskracht van de bedrijvigheid en dus werkgelegenheid.  
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2. Kosten:  

c. Wat zijn de gevolgen voor de lokale lasten? Dit inclusief de verschillende gemeentelijke heffingen 

en gehanteerde tarieven, in het geval van een bestuurlijke fusie. 

d. Worden er efficiencyvoordelen behaald bij een ambtelijke fusie dan wel een bestuurlijke fusie en 

wat betekent het voor de totale kosten en opbrengsten, inclusief de eenmalige frictiekosten en 

structurele gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds? 
 

3. Kwetsbaarheid:  

c. Wat is de huidige bestuurlijke kracht per gemeente en hoe ziet dat eruit als we ambtelijk dan wel 

bestuurlijk zouden fuseren?3 

d. Hoe staat het met de kwetsbaarheid en professionaliteit van de drie huidige individuele organisa-

ties ten opzichte van een mogelijke nieuwe organisatie, als gevolg van een ambtelijke fusie dan 

wel bestuurlijke fusie? 

 

 

1.3 Verantwoording en reikwijdte 

Voorgaande vragen zijn beantwoord aan de hand van analyses van bestaande onderzoeksresultaten naar 

bestuurs- en samenwerkingskracht, wetenschappelijke publicaties, ervaringen van en met ambtelijke dan 

wel bestuurlijke fusies en geactualiseerde feiten, zoals formatieve en financiële gegevens. Daarnaast zijn 

enkele verdiepende gesprekken gevoerd met sleutelfiguren binnen de gemeente Werkendam en zijn 

contacten gelegd met het Ministerie van BZK.4 

 

In voorliggend rapport zijn de onderzoeksresultaten via objectieve analyses verwerkt, waarbij per vraag  

de meerwaarde van fusie AWW bezien is vanuit twee varianten van gemeentelijke krachtenbundeling: een 

volledige ambtelijke fusie versus een bestuurlijke fusie.  

 

Voorliggende rapportage betreft een rapport van feitelijke bevindingen. Een rapport waarin de 

onderzoekers zich op verzoek van de opdrachtgever onthouden van een advies over de ‘best passende 

fusievariant’ in AWW-verband. 

 

 

1.4 Opbouw rapport van bevindingen 

Om de meerwaarde van een ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie te kunnen duiden in het juiste 

perspectief en vanuit een zo gelijk mogelijk referentiekader van de lezers van dit rapport, hebben we in 

hoofdstuk 2 de ambtelijke en bestuurlijke fusie nader getypeerd. Voor beide opties wordt middels een 

model in beeld gebracht hoe de organisatie vorm krijgt en hoe bestuur en organisatie zich tot elkaar zullen 

verhouden. Vervolgens worden de algemene kenmerken geschetst en de (algemene) meerwaarde van de 

twee modellen meegegeven op de aspecten kwaliteit, kosten, kwetsbaarheid, kansen voor medewerkers 

en kracht in de regio. 
 

Hoofdstuk 3 gaat dieper in op de meerwaarde van ambtelijke of bestuurlijke fusie voor de drie gemeenten 

op specifieke thema's die de kwaliteit en binding tussen bestuur, organisatie, inwoners, bedrijven en 

instellingen uitdrukken. Per thema worden de verschillen geduid tussen de twee varianten, toegespitst op 

de situatie voor Aalburg, Werkendam en Woudrichem. Het betreft:  

a. Leefbaarheid en eigenheid van de kernen; 
b. Kwaliteit van dienstverlening en voorzieningenniveau; 
c. Economische (on)mogelijkheden; 
d. Relatie inwoners en gemeentebestuur; 
e. Kwaliteit. 
 
3 Deze vraag moet leiden tot een vergelijk van de actuele bestuurskracht van de drie gemeenten ten opzichte van de nieuwe gemeente. 
4 Bijlage A bevat een overzicht van geraadpleegde documenten en bijlage B bevat een overzicht van geïnterviewde personen. 
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Hoofdstuk 4 beschrijft de financiële consequenties van een ambtelijke en bestuurlijke fusie. Om de 

financiële effecten van de twee modellen (grofweg) in beeld te brengen is eerst de vergelijking van de 

lokale lasten gemaakt (4.1) en zijn vervolgens de efficiëntievoordelen op een rij gezet. Er wordt in 4.2 

gekeken naar: efficiëntie, gevolgen voor de totale baten en lasten, frictiekosten (en eventuele financiële 

bijdragen daaraan) en de gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds. 

 

De effecten voor de bestuurlijke kracht, kwetsbaarheid en professionaliteit per gemeente worden in het 

slothoofdstuk 5 beschreven. Hierbij wordt aandacht besteed aan de verschillende uitgangsposities van 

gemeenten.  
 
 

  



 

Ambtelijke en bestuurlijke fusie nader getypeerd 

2. Ambtelijke en bestuurlijke 
fusie nader getypeerd 

Voor een goed en eenduidig begrip van navolgende bevindingen die betrekking hebben op de 

meerwaarde van fusie AWW op aspecten als kwaliteit, kosten en kwetsbaarheid, is aan de voorkant van 

deze rapportage een nadere typering opgenomen van beide fusievarianten die onderwerp van onderzoek 

zijn: de ambtelijke fusie en de bestuurlijke fusie.  

 

Beide vormen van fusie worden nader getypeerd aan de hand van een modelmatige weergave, de 

belangrijkste feitelijke kenmerken, de gevolgen voor de organisatie en de verschillen in de procesgang om 

de betreffende variant te verwezenlijken.                                          

 

2.1 Ambtelijke fusie nader getypeerd 

Modelmatige weergave van huidige situatie naar ambtelijke fusie AWW 

 

 

Enkele feiten en mogelijke effecten van ambtelijke fusieorganisaties opgesomd 

a. De gemeentebesturen van de drie gemeenten blijven in tact. 

b. Iedere gemeente behoudt haar eigen raad, griffie, college van B&W en gemeentesecretaris en 

optioneel een (beperkte) ambtelijke regiefunctie. 

c. Programmagelden blijven als middel voor lokale beleidsbepaling achter in de individuele gemeentelijke 

begrotingen. 

d. De lokale beleidsvrijheid blijft in tact: politiek/bestuurlijke autonomie blijft in stand. 

e. De gemeenten blijven onder hun eigen naam diensten verlenen richting inwoners, ondernemers en 

instellingen: de ambtelijke fusieorganisatie kan volledig ‘achter de schermen’ functioneren. 

f. De bedrijfsvoeringsmiddelen (loonkosten, personeelsgerelateerde budgetten, ICT-lasten, facilitaire 

lasten, huisvestingslasten en overige bedrijfsvoeringskosten) behorend tot de ambtelijke organisatie 

gaan over naar de begroting van de ambtelijke fusie organisatie. 

g. Een ambtelijke fusieorganisatie kent een aparte bestuurlijk-juridische entiteit: een openbaar lichaam 

(geleed bestuur: algemeen én dagelijks bestuur) of bedrijfsvoeringsorganisatie (ongeleed bestuur) op 

basis van de Wet gemeenschappelijke regelingen. 
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h. (Nagenoeg) alle ambtelijke capaciteit/taken van de betreffende gemeenten wordt (fysiek) gebundeld in 

deze aparte entiteit. 

i. Gemeentebesturen treden op als opdrachtgever richting de ambtelijke fusieorganisatie. 

j. De ambtelijke fusieorganisatie levert als opdrachtnemer diensten aan drie opdrachtgevende 

gemeenten. 

k. Gemeenten zijn en blijven samen eigenaar van de ambtelijke fusieorganisatie. 

l. Over prestaties van de ambtelijke fusieorganisatie kan verantwoording worden afgelegd aan 

individuele gemeentebesturen via de P&C-cyclus (begroting, berap, jaarrekening) en op informele 

momenten (gezamenlijke college overleggen en klankbordgroep raden). 

m. Het personeel/de ambtenaren werkzaam in de drie gemeenten gaan rechtspositioneel over naar de 

ambtelijke fusieorganisatie. 

n. Een ambtelijke fusie leidt niet per definitie tot een opdrijvend effect in het loongebouw, omdat de 

koppeling van inschaling tussen de burgemeester en gemeentesecretaris (van gemeenten die 

autonoom blijven en dus hun huidige omvang behouden) en leidinggevenden in de ambtelijke 

organisatie in tact blijft. 

o. Ambtelijke fusie leidt niet per definitie tot bestuurlijke fusie, zo blijkt uit de praktijk waarin een 

ambtelijke fusie zich nog nooit (zonder concrete afspraak daarover aan de voorkant) heeft 

doorontwikkeld tot een bestuurlijke fusie.  

p. Ambtelijk gefuseerde organisaties zijn over het algemeen genomen stabiel en voldoen aan de 

verwachtingen op 5K’s: verhoogde kwaliteit, minder kwetsbaar, reductie kosten, meer kansen voor 

medewerkers en bestuurlijke kracht in de regio. 

q. De praktijk leert dat autonome gemeentebesturen die participeren in een ambtelijke fusieorganisatie in 

de regio veelal als eenheid worden gezien, waardoor de bestuurskracht van deze individuele 

gemeenten toeneemt. Voorwaarde daarbij is wel dat de betreffende gemeentebesturen over het 

algemeen genomen met elkaar op één bestuurlijke lijn zitten en een gezamenlijk standpunt inbrengen 

in regionale verbanden. 

r. De ambtelijke krachtenbundeling leidt over het algemeen tot versterking van de strategische beleids- 

en ontwikkelcapaciteit en innovatiemogelijkheden, professionalisering, ontwikkelingsmogelijkheden 

voor het personeel en aantrekkelijker werkgeverschap: leidt tot versterking/flexibilisering/vergroening 

van de ambtelijke organisatie.  

s. Een ambtelijke fusie komt niet in aanmerking voor de eenmalige uitkering ten behoeve van de dekking 

van frictie- en ontvlechtingskosten die het ministerie van BZK vrijmaakt in het kader van de wet 

Algemene regels bestuurlijke fusie (de zogenoemde Arhi-gelden), omdat het geen volledige 

(bestuurlijke) bestuurlijke fusie betreft (Wet Arhi, 1984).  

t. De samenvoeging van het ambtelijk apparaat heeft geen impact op de uitkering van het 

gemeentefonds, aangezien de gemeentegrenzen, besturen en raden in tact blijven. Elke gemeente 

ontvangt nog haar eigen uitkering op basis van de ruim 60 maatstaven die worden gehanteerd door 

het ministerie van BZK (zoals aantal inwoners, oppervlakte, inkomsten, krimpgemeenten, etc.). 

u. Een ambtelijke fusieorganisatie kan leiden tot reductie van de bedrijfsvoeringslasten (personeel, 

huisvesting), maar zal ook enkele nadelige effecten hebben ten aanzien van (niet volledig 

compensabele) BTW en vennootschapsbelasting. 

v. Ambtelijk gefuseerde organisaties hebben wel behoefte aan bestuurlijke partners die constructief met 

elkaar samenwerken en tot (beleids)afstemming komen. 

w. Er kan rondom een ambtelijke fusieorganisatie spanning optreden tussen de ambtelijke wens tot 

uniformering van beleid (efficiency) en de politiek-bestuurlijke beleidsvrijheid van iedere deelnemende 

gemeente (maatwerk). 

x. Een ambtelijke fusie vraagt aandacht voor de relatie en rolverdeling tussen opdrachtgever/-nemer en 

vraagt om afspraken over de verrekening en monitoring van de inzet van ambtelijke capaciteit en 

financiële middelen. 

y. Deze afspraken zullen binnen de ambtelijke fusieorganisatie een coördinatielast met zich meebrengen 

in termen van registratie en verrekening. 

z. Een ambtelijke fusieorganisatie zorgt dat de bedrijfsvoering (gevoelsmatig) op meer afstand van de 

raad komt te staan, soms ook fysiek door de huisvestingskeuze. De raad heeft indirect (via het college) 
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zeggenschap over de begroting van de ambtelijke organisatie. Dit wordt aangeduid als het 

‘democratische deficiet’ van samenwerkingsverbanden. 

aa. Daarnaast ontstaat er afstand omdat de kennis en binding van medewerkers van de lokale situaties 

(gemeente, kernen) op termijn kan afnemen als gevolg van natuurlijk verloop en het bedienen van 

meerdere opdrachtgevers. De ambtelijke fusieorganisatie zal een grotere aantrekkingskracht hebben 

op medewerkers van buiten de ‘eigen’ regio.  

(o.b.v. SvdL rapport Langedijk, Voorne, BUCH, BEL Combinatie, verkenning samenwerking Schijndel en 

Sint-Oedenrode). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Procesgang richting ambtelijke fusie 

Het proces tot vormgeving van een ambtelijke fusieorganisatie kent geen wettelijk te doorlopen traject in 

relatie tot provincie, ministerie en/of parlement en regering. Het proces tot ambtelijke fusie kent, vanaf 

het moment van een politiek-bestuurlijke uitspraak over deze voorgestane richting, over het algemeen een 

doorlooptijd van circa anderhalf tot twee jaar tot aan de feitelijke start ervan. 

 

Deze termijn kan onderverdeeld worden in: 

a. Een periode van circa zes maanden voor het opstellen van en de politiek-bestuurlijke (onomkeerbare) 

besluitvorming over een bedrijfsplan, waarin aspecten als bestuurlijke zeggenschap, juridisch 

construct, organisatiemodel en de personele en financiële gevolgen worden uitgewerkt. 

b. Een periode aansluitend op het bedrijfsplan van één tot anderhalf jaar waarin de inrichting en de 

feitelijke start van de ambtelijke fusieorganisatie wordt voorbereid. In die periode zal de selectie en 

plaatsing van leidinggevenden en medewerkers worden doorlopen, de ICT-voorzieningen worden 

ingericht, de financiële en juridische afspraken worden uitgewerkt, etcetera. 
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Modelmatige weergave van huidige situatie naar bestuurlijke fusie AWW 

 

Enkele feiten en mogelijke effecten van een bestuurlijke fusie opgesomd 

a. Huidige gemeenten worden opgeheven en gaan op in één nieuwe gemeente. 

b. Autonomie van gemeentebesturen wordt volledig overgedragen aan de nieuw gemeentebestuur, dat 

wordt samengesteld naar aanleiding van bestuurlijke fusiesverkiezingen. 

c. Er wordt een nieuwe gemeenteraad gevormd alsmede één nieuw college en één ambtelijke 

organisatie, die ten dienste staat van haar gemeentebestuur. 

d. De voorzieningen van de drie gemeenten zijn vanaf dat moment gedeeld, de lasten voor de inwoners 

worden opnieuw vastgesteld en nieuw beleid wordt door een nieuwe raad en bestuur vastgesteld. 
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Hierdoor ontstaat ruimte voor nieuwe ideeën, ambities en innovatie en de kans om het takenpakket 

en de rol van de gemeente in de samenleving opnieuw vorm te geven. Er ontstaat mogelijk ook 

financiële ruimte door het samenvoegen van de middelen. Een hogere kwaliteit van dienstverlening 

wordt mogelijk door de grotere schaal (er zijn meer mogelijkheden tot het behoud van voorzieningen, 

mits er aandacht blijft voor de lokale situatie).  

e. De gemeente krijgt één nieuwe naam en identiteit naar buiten toe. 

f. Het bestuur en de raad heeft met een groter gebied en meer inwoners meer afstand tot de inwoners, 

tevens kunnen de nieuwe politieke verhoudingen verandering brengen in het behartigen van 

belangen (bijv. door de huidige lokale partijen). Deze afstand kan ondervangen worden door 

kernenwethouders en -beleid (dit komt aan de orde in de volgende hoofdstukken).                                                                                                         

g. Alle taken, mensen en middelen gaan over naar de nieuwe gemeente en er ontstaat één nieuwe 

begroting: alle middelen worden samengevoegd (programmagelden én bedrijfsvoeringslasten).   

h. Een bestuurlijke fusie leidt over het algemeen tot een opdrijvend effect in het loongebouw, omdat 

sprake is van een koppeling tussen de inschaling van de burgemeester en gemeentesecretaris (van 

een gemeente van een grotere omvang en dus hogere inschaling) en de leidinggevenden in de 

ambtelijke organisatie. 

i. Bestuurlijke fusie maakt een (voorlopig) einde aan discussies over de nieuwe ‘stip aan de horizon’. 

Wel zal een bestuurlijke fusie mogelijk impact hebben op de ontvlechting uit bestaande GR-en voor 

zover de drie gemeenten op dit moment zich bij verschillende samenwerkingsverbanden hebben 

aangesloten.  

j. Bestuurlijke fusie zal impact hebben op de bestuurskracht in de regio: van afstemming in de subregio 

zal geen sprake meer hoeven te zijn. 

k. De ambtelijke krachtenbundeling die ook bij een bestuurlijke fusie optreedt leidt over het algemeen 

tot versterking van de strategische beleids- en ontwikkelcapaciteit en innovatiemogelijkheden, 

professionalisering, ontwikkelingsmogelijkheden voor het personeel en aantrekkelijker 

werkgeverschap: leidt tot versterking/flexibilisering/vergroening van de ambtelijke organisatie.  

l. Bestuurlijke fusie is voor de dagelijkse werking vanuit het perspectief van medewerkers ‘eenvoudiger’ 

dan een ambtelijke fusie: er is geen sprake van het dienen van meerdere opdrachtgevers. 

m. Gedifferentieerd kernenbeleid, lokale/innovatieve dienstverlening en lokale huisvesting kunnen 

bijdragen aan tegemoetkoming aan specifieke kenmerken en wensen per kern. 

n. Er ontstaat mogelijk een reductie op de bestuurskosten omdat er één bestuur, één raad en een griffie 

wordt gevormd.  

o. Een bestuurlijke fusie komt in aanmerking voor de eenmalige uitkering die het ministerie van BZK 

vrijmaakt in het kader van de wet Algemene regels bestuurlijke fusie (de zogenoemde Arhi-gelden om 

frictie- en ontvlechtingskosten te kunnen dekken), omdat het een volledige (bestuurlijke) bestuurlijke 

fusie betreft (Wet Arhi, 1984).  

p. Er zijn voorbeelden van gemeenten die (aanvullend op eenmalige Arhi-gelden) een eenmalige 

uitkering uit het gemeentefonds kregen om zonder financiële tekorten en risico’s de 

bestuurlijke fusie met partnergemeenten aan te kunnen gaan: zo wordt een gemeente een 

acceptabele of meer aantrekkelijke fusiepartner. De gemeente Muiden wordt middels zo’n uitkering 

ondersteund in het fusieproces met Bussum en Naarden. 

q. De bestuurlijke fusie heeft (naar verwachting) een licht negatieve impact op de uitkering uit het 

gemeentefonds, aangezien de gemeentegrenzen wijzigen (verdere toelichting in paragraaf 4.1) 

r. Een bestuurlijke fusie zal geen nadelige effecten hebben ten aanzien van (niet volledig compensabele) 

BTW en vennootschapsbelasting, als gevolg van de fusie. 

s. Bij een bestuurlijke fusie wordt vaak het kwaliteitsniveau van de best presterende gemeente de norm 

voor de nieuwe gemeente. Dit ‘opschroeven’ van het kwaliteitsniveau kan in de eerste fase extra 

kosten opleveren.  

t. Het proces tot bestuurlijke fusie vraagt om een wettelijk traject op nationaal, regionaal en lokaal 

niveau.  
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Procesgang richting bestuurlijke fusie 

Bij een bestuurlijke fusie geldt een wettelijk proces en is een aantal stappen/aandachtpunten van belang: 

a. Bij een bestuurlijke fusie dient een wettelijk traject te worden doorlopen, dit neemt circa drie jaar in 

beslag. 

b. Betrokken partijen zijn: gemeenten, provincie, ministerie BZK, ministerraad, Raad van State, Tweede 

en Eerste Kamer. Het verzoek tot bestuurlijke fusie dient bij het ministerie te worden ingediend. 

c. Voor een bestuurlijke fusie zijn verkiezingen vereist voor de nieuw te vormen gemeenteraad en 

wethouders. Bestuurlijke fusiesverkiezingingen vinden plaats in november (i.t.t reguliere verkiezingen 

in maart). 

d. Het bestuurlijke fusiesadvies wordt getoetst aan het Beleidskader Gemeentelijke Bestuurlijke fusie 

(2013) op de volgende criteria: 

i. Draagvlak; 

ii. Interne samenhang en dorp/kernenbeleid; 

iii. Bestuurskracht; 

iv. Evenwichtige regionale verhoudingen; 

v. Duurzaamheid. 

e. Gedurende het bestuurlijke fusiesproces is er sprake van financieel toezicht (door de provincie). 

f. Op een gemeentelijke bestuurlijke fusie zijn naast het bovengenoemde beleidskader, de Wet Arhi en 

elementen uit de Gemeentewet en de Kieswet van toepassing. 
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3. Meerwaarde van fusie: 
kwaliteit en binding 

3.1 Leefbaarheid en eigenheid van alle kernen 

Op welke wijze wordt de leefbaarheid en de eigenheid van alle kernen in het grotere geheel gewaarborgd, 

in het geval van een ambtelijke dan wel een bestuurlijke fusie? 

 

Zowel Werkendam als Woudrichem en Aalburg hebben meerdere kernen. Deze kernen kennen ieder hun 

eigen vorm van politieke betrokkenheid en nabijheid. Zo heeft Aalburg in het kader van de doe-democratie 

korte lijnen met ambtenaren en bestuurders en dorpsraden. In Werkendam gaat het bestuur ook 

voortvarend om met de suggesties die uit de samenleving worden opgehaald en zijn bestuurders 

toegankelijk. Kernenwethouders zijn daar verantwoordelijk voor de politieke binding en lokale feeling per 

kern. Een voorbeeld van brede betrokkenheid van de kernen zijn de dorpsontwikkelplannen, die met name 

in Hank en Dussen gezamenlijk (inwoners, bedrijven en instellingen) vorm krijgen. Woudrichem heeft ook 

een bereikbaar bestuur en betrokken inwoners, met name gericht op de eigen kern. Voor de drie 

gemeenten geldt echter dat het moeizaam is om politieke betrokkenheid te creëren onder inwoners en dat 

het lastig is gezamenlijke beleids- en planvorming van de grond te krijgen (PwC, 2013, p.19).                                                                           

 

De kernen kennen onderlinge verschillen als het gaat om oriëntatie, cultuur en geloof. Dit geldt niet alleen 

voor de kernen in de gemeenten onderling, maar ook binnen de drie gemeenten zelf; zo hebben de 

dorpen Hank en Dussen bijvoorbeeld een overwegend katholieke bevolking en is Werkendam overwegend 

protestants. Iedere kern heeft een eigen lokale identiteit. Een goed kernenbeleid kan bijdragen aan een 

goed woon- en leefklimaat van de gemeente. Zoals in het rapport van PwC ‘Samenwerken of herindelen in 

het Land van Heusden en Altena’ (2013) al staat verwoord en ook door de gesprekspartners wordt 

bevestigd, hangt het behoud van de couleur locale niet zozeer af van de samenwerkingsvorm maar eerder 

van de mate waarin keuzes worden gemaakt in het belang van de dorpen. Belangrijk is dat bij een 

beweging naar met name een bestuurlijke fusie (opschaling) ook een beweging is naar c.q. aandacht is 

voor de vitaliteit van de dorpen (afschaling). 

 

3.1.1 Impact ambtelijke fusie op leefbaarheid en eigenheid kernen 

De kern van een ambtelijke fusie is de zelfstandigheid van de individuele gemeente en zijn lokale 

beleidsvrijheid. Er treedt in principe bij een ambtelijke fusie dan ook geen wijziging op ten aanzien van de 

leefbaarheid en eigenheid van de kernen, zoals de individuele gemeenten deze op dit moment kennen. 

Een zorgvuldig en daadkrachtig kernenbeleid en de aanstelling van kernenwethouders, zoals in 

Werkendam nu al het geval is, vormt daarbij een extra waarborg voor de eigenheid van de kernen. 

 

Een risico gaat schuil in het feit dat de afstand van raad richting de ambtelijke organisatie groter wordt 

dan in de huidige situatie het geval is. Daarbij kan de kennis van de lokale situaties in de kernen door een 

groter wordende ambtelijke organisatie onder druk komen te staan. 

 

3.1.2 Impact bestuurlijke fusie op leefbaarheid en eigenheid kernen 

Een bestuurlijke fusie heeft als gevolg dat een nieuw gemeentebestuur zal aantreden en dat dit nieuwe 

bestuur een groter aandachtsgebied heeft, met meerdere kernen en met mogelijk andere 

beleidsprioriteiten. Door de nieuwe omvang kan het gevoel ontstaan dat bestuurders (gevoelsmatig) meer 

op afstand komen te staan van een specifieke kern. De afstand tussen inwoners en bestuur wordt 

vergroot. 
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Door de toegenomen mobiliteit, digitalisering en schaalvergroting zijn de bestuurlijke grenzen de 

afgelopen jaren echter minder van belang geworden. Door een bestuur op afstand en meer aandacht voor 

participatie is juist de nadruk eerder bij de kernen komen te liggen (Twynstra en Gudde, 7 misvattingen 

over gemeentelijke bestuurlijke fusie, 2013). 

                                                                                                                                                                                                       

Het gemeentebestuur kan een gedifferentieerd kernenbeleid voeren, om zo per kern uitdrukking te geven 

aan lokale prioriteiten (zoals zondag-openstelling, dienstverlening en voorzieningen, etc.). Deze 

prioriteiten kunnen ook door de huidige individuele gemeentebesturen als randvoorwaardelijk bij een 

proces tot bestuurlijke fusie worden ingebracht. 

 

 

3.2 Kwaliteit van dienstverlening en voorzieningenniveau  

Wat zijn de gevolgen voor de kwaliteit van de dienstverlening, ook in relatie tot de diverse voorzieningen 

in de kernen, in het geval van een ambtelijke dan wel een bestuurlijke fusie? 

 

De drie gemeenten hebben stappen gezet in de kwaliteit van dienstverlening, met name door inwoners en 

ondernemers het gemak te bieden van een verdergaande digitalisering. Zo is sprake van werken op 

afspraak, het digitaal aanvragen van een aantal vergunningen (Woudrichem) en een app voor nieuws en 

het doorgeven van meldingen (Aalburg). De dienstverlening en vergunningverlening vindt plaats vanuit 

het KCC van Werkendam. 

 

Ten aanzien van het voorzieningenniveau organiseren Werkendam, Woudrichem en Aalburg het beheer 

ervan zoveel mogelijk op dorpsniveau. Werkendam kent een hoog voorzieningenniveau met name op het 

gebied van onderwijs en wegen, daar hecht men waarde aan en het niveau wordt daarom graag zo 

behouden. Er wordt op een begroting van 57 miljoen zo’n 24 miljoen uitgegeven aan accommodaties 

(zoals multifunctionele accommodaties, dorpshuizen) en andere voorzieningen (onderwijs, wegen, 

groenonderhoud, sportvelden, kunstgras). In toenemende mate is daarbij aandacht voor de spreiding van 

voorzieningen zoals zwembaden en andere sportvoorzieningen over de kernen om het gebruik en de 

exploitatie ervan verder te optimaliseren.  

 

PwC constateerde in 2013 (p. 13) dat het behoud van het voorzieningenniveau en de kwaliteit van de 

lokale dienstverlening niet zozeer verband houdt met de samenwerkingsvorm (ambtelijke of bestuurlijke 

fusie) als wel met de politiek-bestuurlijke keuzes die daarover gemaakt worden en de lokale of flexibele 

invulling die hieraan wordt gegeven. 

 

3.2.1 Impact ambtelijke fusie op kwaliteit dienstverlening en voorzieningenniveau 

Bij ambtelijke fusie blijven programmagelden achter in de ambtelijke organisatie, waardoor per gemeente 

zeggenschap over zowel het voorzieningenniveau als het kwaliteitsniveau van dienstverlening behouden 

blijft. Ambtelijke fusie betekent ook dat de financiële middelen voor beide aspecten feitelijk op eenzelfde 

niveau blijven als op dit moment beschikbaar. 

 

De kwaliteit van dienstverlening kan verbeteren aangezien bij een ambtelijke fusie door bundeling van 

ambtelijke capaciteit en denkkracht ruimte zal ontstaan voor professionalisering van het ambtelijk 

apparaat en capaciteit vrij kan worden gemaakt voor innovaties in dienstverlening. Dienstverlening leent 

zich goed voor nieuwe werkvormen (zoals de drie gemeenten ook al doen) en werkprocessen. Dit kan 

door middel van digitalisering, flexibilisering, bijvoorbeeld paspoort aan huis, verruimde openingstijden, 

meer mogelijkheden tot online aanvragen en inloopspreekuur voor bepaalde doelgroepen. Het is en blijft 

aan de individuele gemeenteraden om de wijze van dienstverlening en de daaraan gerelateerde 

servicenormen te bepalen. 
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Bij een ambtelijke fusie ontstaan risico’s met betrekking tot de dienstverlening op het moment dat de drie 

gemeenten voor van elkaar sterk afwijkende manieren van dienstverlening kiezen, ofwel wanneer geen 

sprake is van bestuurlijke afstemming en uniformering op dit gebied. Er zal dan weinig tot geen sprake 

zijn van een kwaliteitsimpuls als gevolg van de ambtelijke fusie en de kans op fouten vanuit de ambtelijke 

organisatie neemt toe, omdat ambtenaren hun aandacht moeten verdelen over drie verschillende wijzen 

van dienstverlening en daaraan gerelateerde afwijkende servicenormen. (Verkenning samenwerking 

Schijndel en Sint-Oedenrode, 2013, p. 18). 

 

We benadrukken dat bij een ambtelijke fusie het aan de individuele gemeentebesturen is om te kiezen 

voor lokale dienstverlening (per gemeente of kern), of voor centralisatie van de dienstverlening/het loket 

te kiezen. We zien in toenemende mate dat ambtelijk gefuseerde gemeenten voor lokale dienstverlening 

kiezen, eventueel aangevuld met een vergaande mate van digitalisering en service ‘aan huis’. 

 

Zoals in het rapport van PwC ‘Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena’ (2013, 

p.19, 22) wordt aangegeven, creëert ambtelijke fusie mogelijk financieel voordeel dat voor het behoud 

van voorzieningen kan worden ingezet. In paragraaf 4.2 gaan we nader in op de mogelijke besparingen bij 

ambtelijke fusie. Ook laat het rapport van PwC zien dat door ambtelijke fusie de (bestuurlijke) 

samenwerking wordt geïntensiveerd waardoor de kansen worden versterkt om nieuwe voorzieningen 

(door meer dan één gemeente) tot stand te brengen. Dit vereist echter overeenstemming tussen 

meerdere gemeentebesturen. 

 

3.2.2 Impact bestuurlijke fusie op kwaliteit dienstverlening en voorzieningenniveau 

Volgens het rapport van PwC (2013, p.22) biedt bestuurlijke fusie dezelfde mogelijkheden met betrekking 

tot het voorzieningenniveau en de dienstverlening als een ambtelijke fusie, maar bestaat het risico dat er 

minder oog is voor het belang van voorzieningen in de kernen (meer oog voor het grotere geheel). Voor 

het Land van Heusden en Altena wordt aangegeven dat deze kans wat minder groot is omdat het gehele 

gebied (en de huidige gemeenten nu ook al) bestaat uit dorpen. 

 

De ambtelijke organisatie wordt door de grotere omvang minder kwetsbaar en er is ruimte voor 

professionalisering. Ervaringen in het land wijzen uit dat de kwaliteit van dienstverlening na bestuurlijke 

fusie is verbeterd (Universiteit Twente/BMC Groep, 2014).  

 

Uit onderzoek van de rijksuniversiteit Groningen en Berenschot (2008) blijkt dat het voorzieningenniveau 

na bestuurlijke fusie in stand gehouden of in enkele gevallen versterkt kon worden, waarbij het effect kan 

zijn dat voorzieningen worden verspreid over de kernen of worden geconcentreerd in een grotere kern. 

Samenwerking maakt soms voorzieningen mogelijk die voor de individuele gemeenten niet mogelijk of 

haalbaar zouden zijn. Bij bestuurlijke fusie worden exercities om met de verschillende besturen tot 

overeenstemming te komen over het voorzieningenbeleid (zoals bij ambtelijke fusie) bespaard, omdat er 

maar één bestuur is die de verantwoordelijkheid voor de voorzieningen heeft. Een grotere, heringedeelde, 

gemeente geeft volgens PwC (2013) bovendien ook mogelijkheden om meer invloed uit te oefenen en 

nieuwe voorzieningen naar het gebied te halen, zoals bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden. 

 

Wat betreft de dienstverlening geeft het rapport van PwC (2013) aan dat het bij een bestuurlijke fusie 

mogelijk is om lokale loketten te behouden, maar dat daarvoor wel extra budget nodig is. Bestuurlijke 

fusie is geen garantie voor dienstverlening op maat, hierin moet worden geïnvesteerd. Ook worden er 

creatieve oplossingen genoemd, zoals een loket in een multifunctioneel gebouw of openstelling voor één 

of enkele dagdelen in bijvoorbeeld een verzorgingstehuis. Ook bij de bestuurlijke fusie kan ingezet worden 

op innovatieve manieren van dienstverlening, met als voordeel dat één bestuur de beslissing neemt over 

de ambtelijk aan te bieden diensten en producten. Dit is eenduidiger voor de organisatie en mogelijk ook 

voor inwoners en ondernemers.  
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3.3 Economische (on)mogelijkheden  

Wat zijn de economische (on)mogelijkheden als gevolg van een ambtelijke dan wel een bestuurlijke fusie? 

 

De belangrijkste economische sectoren in Werkendam zijn de industrie, bouwnijverheid en de 

scheepvaart. Werkendam biedt plaats aan de grootste onderhouds- en afbouwhaven voor de binnenvaart 

van Nederland (Van Naem en Partners, 2007) en uit de bestuursscan van de gemeente Werkendam 

(maart 2013) blijkt dat de focus van het economische beleid van Werkendam ligt op het creëren van 

werkgelegenheid door middel van het expliciet aandacht geven aan het havengebied en de mobiliteit van 

en naar het gebied door middel van veerdiensten.  

 

Om de economische doelstellingen te kunnen realiseren is het voor Werkendam van belang dat het 

Regionaal Bedrijventerrein (RBT) wordt gerealiseerd. In juni 2012 hebben de gemeenten Werkendam, 

Woudrichem en Aalburg ingestemd met het oprichten van een Regionaal Ontwikkelingsbedrijf (ROB) RBT.  

 

Bij het creëren van werkgelegenheid en het terugdringen van werkloosheid zoekt de gemeente steeds 

meer afstemming met de onderwijssector. In Werkendam bestaat al langer de wens om te komen tot en 

specifieke opleiding voor de scheepvaartsector om ervoor te zorgen dat er in die sector voldoende 

technisch geschoold personeel blijft. Het initiatief ligt bij het bedrijfsleven om dit op te pakken (KBB 

bestuursscan Werkendam, 2013). Kansen die genoemd worden in de bestuursscan van Werkendam zijn 

onder meer versterking van toerisme en recreatie, een maritieme campus in samenwerking met het ROC 

en een mogelijke derde haven verbonden aan het regionale bedrijventerrein. 

 

Woudrichem en Aalburg hebben economisch een ander zwaartepunt, respectievelijk distributie/logistiek en 

plantenhandel (kassen). Er worden mogelijkheden gezien door Werkendam om het complementaire 

economisch potentieel van de drie gemeenten op elkaar aan te laten sluiten en uit te breiden. In de 

gesprekken wordt aangegeven dat er kansen liggen om het hele gebied gezamenlijk verder te ontwikkelen 

en meer mogelijkheden te benutten.  

 

Met betrekking tot economie, recreatie en toerisme vindt al samenwerking plaats: zo is er onder meer de 

regionale nota economisch beleid en bijbehorend actieprogramma (2008). In januari is een 

intentieverklaring ondertekend voor een nieuwe gezamenlijke nota (met oog op de veranderde 

economische situatie). De nota van 2008 schetst verschillende economische kansen die nadrukkelijk 

gezamenlijk moeten worden opgepakt: ketenintegratie van de landbouw, ontwikkeling van de logistieke 

sector, zorg als groeisector, zakelijke dienstverlening, detailhandel (afstemming om geen tegenstrijdige 

ontwikkelingen te bevorderen), toerisme en recreatie.  

 

In de gesprekken is ook aangegeven dat met name een bestuurlijke fusie beleidsinhoudelijk zou kunnen 

leiden tot een bundeling van de sterke punten en een impuls kan geven aan de sectoren die nu nog 

beperkt(er) ontwikkeld worden. In de gesprekken is aangestipt: 

a. Toerisme: bevordering van ontwikkeling accommodaties en promotie van o.a. Biesboschgebied; 

b. Cultuur: meer kansen om culturele instellingen en activiteiten te ontplooien; 

c. Sport: promotie van o.a. wielrennen; 

d. Maritieme industrie: aansluiting bij achterland en gezamenlijk kans op meer/grotere opdrachten; 

e. Werkgelegenheid: scholing en sociaal werkgeverschap; 

f. Groen. 

 

Door de gezamenlijke ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein worden de drie gemeenten 

financieel en bestuurlijk op de proef gesteld. Er kan bestuurlijk moeilijk overeenstemming bereikt worden 

over onder andere de uitgifte van grond. Bij de samenwerking met 19 gemeenten ten behoeve van een 

bedrijventerrein in de regio trekken Werkendam, Woudrichem en Aalburg ook niet samen op; namens 

iedere gemeente gaat een eigen wethouder naar de bestuurlijk overleggen. Daarnaast zijn Woudrichem 

en Aalburg ook bezig met de ontwikkeling van eigen lokale bedrijventerreinen. 
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Op last van de accountant moeten de drie gemeenten in totaal 8,4 miljoen euro reserveren voor het RBT. 

Werkendam neemt daarvan 50% op zich, Woudrichem 30% en Aalburg 20%. Dit leidt tot extra druk op 

de financiën, hoewel het voor Werkendam nog wel op te vangen is, zo blijkt uit de gesprekken. Voor 

Woudrichem en Aalburg ligt deze reservering lastiger.  

 

Er bestaan tegenstellingen in het Land van Heusden en Altena, maar de gemeenten zijn ook 

complementair en kennen deels ook een soortgelijke samenstelling (een relatief lage werkloosheid, relatief 

laag opgeleide bevolking), een gezamenlijke (goede) regionale visie en actieprogramma (waarvan ook de 

regionale en subregionale bedrijventerreinen deel uitmaken), en een goede samenwerking met 

ondernemers en bedrijven. In Woudrichem wordt dat laatste ook bevestigd door een onderzoek van de 

Kamer van Koophandel. Werkendam ziet graag meer inbreng van de andere partners bij de samenwerking 

op dit terrein (PwC, 2011. p.38). 

 

3.3.1 Economische (on)mogelijkheden bij een ambtelijke fusie 

Bij een ambtelijke fusie geldt dat de samenwerkende gemeenten de beleidsvrijheid in stand houden. Voor 

economische ontwikkeling is er beleidsinhoudelijk geen direct voordeel bij een ambtelijke fusie. Met 

betrekking tot inhoudelijk economisch beleid zal ook na de samenvoeging van het ambtelijk apparaat 

bestuurlijke afstemming en coördinatie plaats moeten vinden. Zoals momenteel al blijkt lukt dat in 

sommige gevallen wel, maar het RBT is een voorbeeld van de moeizame voortgang van een gezamenlijk 

project als er bestuurlijke verschillen zijn en afstemming plaats moet vinden over verrekening. Een 

ambtelijke fusie lost dit vraagstuk niet op. 

 

Een gezamenlijke ambtelijke organisatie kán wel degelijk mogelijkheden bieden voor gezamenlijk 

economisch beleid of voor regionale ontwikkeling, op het moment dat bestuurlijk is besloten het beleid 

(grotendeels) te harmoniseren. Er kunnen dan efficiëntievoordelen benut worden en de ambtelijke 

voorbereiding die meer in één hand komt te liggen kan een kwaliteitsslag opleveren.  

 

Een ambtelijke fusie kan zorgen voor een sterkere positie in de regio, onder voorwaarde van bestuurlijke 

eenheid in het gebied: de partners moeten als één partner (willen) worden gezien met betrekking tot 

economische ontwikkeling en daartoe een visie en bestuurlijke vertegenwoordiging uitdragen. 

 

3.3.2 Economische (on)mogelijkheden bij een bestuurlijke fusie 

Een bestuurlijke fusie versterkt de (bestuurlijke) eenheid in het gebied en maakt besluitvorming 

eenvoudiger en eenduidiger. Besluiten worden immers nog maar door één bestuur genomen waardoor 

sneller richting kan worden gegeven aan het beleid en de verschillende sectoren, wat duidelijkheid schept 

voor de ondernemers en (potentieel te vestigen) bedrijven.  

 

Een bestuurlijke fusie geeft de ruimte voor gerichte, strategische economische ontwikkeling, en hoewel 

altijd nog de discussie over bestemming en ontwikkeling plaatsvindt binnen een gemeente, is het proces 

minder tijdrovend dan harmonisering, afstemming en belangenbehartiging met drie gemeenten.  

 

Een groter gebied als bestuurlijke eenheid, met een eenduidige visie op het economisch potentieel en 

prioriteiten is beter in staat om grote(re) bedrijven aan te trekken, samenwerking in de regio tussen 

verschillende partners aan te jagen en/of te faciliteren, mogelijk opleidingen of kenniscentra een plek te 

geven en daarmee werkgelegenheid te creëren.  

 

Een bestuurlijke fusie versterkt de herkenbaarheid van het Land van Heusden en Altena, zorgt voor 

minder verschil van regels en tarieven voor ondernemers. Het is ‘makkelijker zaken doen’ met één 

gemeente in het geval van (nu nog) grensoverschrijdende economische activiteit (verkenning 

samenwerking Schijndel en Sint-Oedenrode, 2013, p. 17/18). Daarbij treden de drie gemeenten niet 

langer als elkaar concurrent op in der slag om bedrijven aan te trekken. 
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Er kan één strategie worden opgesteld voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme in het gebied, 

waarbij gebruik kan worden gemaakt van de sterke kanten van de kernen om accommodaties te 

realiseren, (culturele) activiteiten en voorzieningen te ontplooien en promotie van het gebied op te pakken 

om zo de aantrekkelijkheid van het gebied te verbeteren en breder bekend te maken.   

 

Omdat de gemeenten met hun belangrijkste economische activiteiten complementair zijn aan elkaar, zijn 

de sectoren bij bestuurlijke fusie zonder meer aan elkaar te verbinden en te benutten, bij ambtelijke fusie 

hangt dat af van de wens van de verschillende gemeenten. 

 

Als grote(re) gemeente ontstaan er ook mogelijkheden voor belangenbehartiging in de regio en ten 

opzichte van de stedelijke centra (Dordrecht, Gorinchem, Breda). Hierdoor kunnen wellicht meer bedrijven 

aangetrokken worden en kunnen de belangen van het gebied beter onder de aandacht bij de omliggende 

gemeenten, de provincie en het Rijk worden gebracht.  

 

 

3.4 Relatie inwoners en gemeentebestuur  

Wat zijn de eventuele gevolgen voor de binding/band tussen inwoners/ondernemers en (de college- en 

raadsleden van) de gemeente, in het geval van een ambtelijke dan wel bestuurlijke fusie? 

 

Volgens het rapport van PwC ‘Bestuurskracht en Samenwerking in het Land van Heusden en Altena’ 

(2011) is er in Werkendam sprake van een ‘doe-democratie’ waarbij er korte lijnen bestaan tussen de 

maatschappij (bedrijfsleven en inwoners) en ambtenaren en bestuurders. Ook blijkt uit de gesprekken dat 

het bestuur, de raad en ambtelijke organisatie als toegankelijk en benaderbaar worden ervaren. Er 

bestaan naar eigen zeggen veelvuldige contacten vanuit raad en bestuur met inwoners, waarbij er in 

Werkendam niet alleen sprake is van dorpsraden, maar ook van kernenwethouders/wijkbestuurders. De 

openheid en toegankelijkheid wordt gewaardeerd, maar de burger wil wel graag beter betrokken worden 

bij politiek en planvorming, de burger voelt zich niet altijd goed gehoord.  

 

Woudrichem en Aalburg hebben volgens het PwC-rapport vergelijkbare knelpunten met betrekking tot het 

versterken van de lokale democratie en het meer betrekken van inwoners bij het formuleren van beleid. 

De culturen lijken enigszins op elkaar: open, zichtbaar (Aalburg) korte lijnen (Woudrichem), en de 

toegankelijkheid (beiden). Dicht op de burger wordt niet vanzelfsprekend als alleen maar positief ervaren: 

over Aalburg wordt aangegeven dat er ‘te veel informeel geregeld wordt’. Ondanks de maatschappelijke 

betrokkenheid is de politieke betrokkenheid laag (PwC, 2011, p.18/19).  

 

Volgens de gesprekspartners ontlenen inwoners in het Land van Heusden Altena hun identiteit met name 

aan de kern waar ze wonen, door o.a. de verenigingen en sociale netwerken waarin zij participeren. Er 

bestaat daarmee met name vanuit de kern binding met de gemeente. Deze kernen kennen een divers 

karakter (cultuur-historisch, religie, oriëntatie in de regio), ook binnen de gemeenten.  

 

3.4.1 Impact ambtelijke fusie op relatie inwoners/ondernemers versus gemeentebestuur 

Bij een ambtelijke fusie blijven raad en college op dezelfde schaal, op dezelfde afstand/nabijheid van de 

inwoners/ondernemers opereren. De ambtelijke organisatie komt meer op afstand te staan, niet per 

definitie in fysieke zin (lokale huisvesting en dienstverlening), maar wel gevoelsmatig in de zin van 

‘bekendheid van medewerkers met de kernen’.  

 

3.4.2 Impact bestuurlijke fusie op relatie inwoners/ondernemers versus gemeentebestuur 

Bij een bestuurlijke fusie zal de afstand tussen inwoners/ondernemers en politici en bestuurders 

logischerwijs toenemen. De (persoonlijke) bekendheid en de dagelijkse aanspreekbaarheid van 

bestuurders in de richting van inwoners zal afnemen.  

 

De afstand tussen inwoners/ondernemers en politiek/bestuur zal in positieve zin ook bijdragen aan het 

inperken van ‘vermenging’ van belangen en relaties. 
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De opkomst bij verkiezingen na een bestuurlijke fusie daalt, met name in gemeenten die sterk in omvang 

zijn toegenomen (notitie opkomstpercentage bestuurlijke fusie, CPB, 2014). In dit opzicht komt het 

gemeentebestuur van een grotere gemeente ook in de beleving van inwoners verder van hen af te staan.   

 

PwC geeft in haar rapport ‘Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena’ (2013) aan dat 

er een breed palet aan mogelijkheden ter versterking van de democratie kan worden gedacht om een te 

grote afstand tussen inwoners/ondernemers en gemeentebestuur te voorkomen. Bijvoorbeeld kunnen 

andere vormen van participatie van inwoners en overheid worden ingezet, kan gebruik worden gemaakt 

van burgerpanels, dorpsraden, vormen van interactieve beleidsvorming, doe-democratie en innovatieve 

dienstverleningsconcepten, bijvoorbeeld het bezorgen van het paspoort aan huis. 

                                                                                                     

 

3.5 Kwaliteit  

Wat is de meerwaarde van een bestuurlijke fusie boven een ambtelijke fusie, in termen van kwaliteit? 

 

De overeenkomsten, verschillen en voor- en nadelen van ambtelijke en bestuurlijke fusie zijn reeds in 

hoofdstuk 2 beschreven. Ook in de voorgaande paragrafen van hoofdstuk 3 zijn deze de revue 

gepasseerd.  

 

Specifiek met betrekking tot de kwaliteit van interne dienstverlening (van ambtelijke organisatie aan 

gemeentebestuur) kan samenvattend worden gesteld dat bij zowel een ambtelijke als een bestuurlijke 

fusie een kwaliteitsimpuls zal intreden. Er zal door de toegenomen schaalomvang ruimte ontstaan voor de 

invulling van specialistische en innovatieve functies, voor differentiatie in functieniveau (junior, medior, 

senior), het zal leiden tot een grotere aantrekkingskracht op talent uit de (grotere) regio en medewerkers 

krijgen meer kans tot verbreding en ontwikkeling binnen de organisatie. 

 

Met betrekking tot de kwaliteit van externe dienstverlening (van ambtelijke organisatie aan 

inwoners/ondernemers) kan samenvattend gesteld worden dat bij een ambtelijke fusie de kwaliteit kan 

toenemen naar mate de individuele gemeentebesturen bereid zijn hun visie op dienstverlening op elkaar 

af te stemmen. Naarmate de harmonisatie daarin toeneemt zal de ambtelijke uitvoering effectiever en 

efficiënter worden. Daarbij zal door de schaalvergroting ook hier sprake zijn van een zekere mate van 

professionalisering van mensen en innovaties in systemen. Deze voordelen treden ook op in het geval van 

een bestuurlijke fusie, waarbij het afstemmingsvraagstuk tussen gemeentebesturen niet aan de orde is, 

maar waarbij wel de afstand tussen gemeentebestuur en inwoners/ondernemers aandacht vraagt in de 

inrichting van de dienstverlening.  
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4. Meerwaarde van fusie: 
kosten 

4.1 Lokale lasten  

Wat zijn de gevolgen voor de lokale lasten, in het geval van een bestuurlijke fusie? Dit inclusief de 

verschillende gemeentelijke heffingen en gehanteerde tarieven. 

 

In 2011 was Werkendam (gemiddeld) voor een meerpersoonshuishouden de duurste gemeente van West-

Brabant. De lokale lasten in Woudrichem liggen juist laag, met name de OZB. Zoals het college formuleert: 

‘de inwoners van Woudrichem betalen een relatief lage prijs voor een aanvaardbaar voorzieningenniveau’ 

(coalitieakkoord 2014 – 2018). Woudrichem en Aalburg staan beiden in de top 3 van goedkoopste 

gemeenten in de regio. Zowel Werkendam, Woudrichem als Aalburg komen niet voor in de top 10 van 

hoogste of laagste tarieven van gemeenten in Nederland (COELO Atlas van de lokale lasten 2015).  

 

In 2010 en 2013 lagen de gemeentelijke uitgaven per inwoner in Werkendam boven het landelijk 

gemiddelde. In Woudrichem en Aalburg liggen deze uitgaven voor het merendeel onder het landelijk 

gemiddelde. In Werkendam zijn de voornaamste kostenposten ‘verkeer, vervoer en water’, ‘sociale 

voorzieningen’ en ‘volksgezondheid en milieu’ (in 2013). Zoals eerder is beschreven heeft Werkendam een 

hoog en gewaardeerd voorzieningenniveau, wat (deels) de hoge lasten verklaard (Gemeentelijke 

Geldzaken 2014 o.b.v. CBS, VNG, RUG-COELO, KING, SCP).  

 

De lokale lasten verschillen momenteel per gemeente. Verschillen in uitgaven zijn vooral zichtbaar bij 

openbaar groen, cultuur en recreatie en cultureel werk (PwC, 2013, p.8). Een aantal gegevens met 

betrekking tot de lokale lasten en opbrengsten van de drie gemeenten hebben we hieronder op een rij 

gezet:  

 

Gemiddelde totale woonlasten5 (meerpersoonshuishouden) 

In Werkendam betalen inwoners de hoogste woonlasten per huishouden (COELO Atlas voor lokale lasten 

2015)6. Voor Werkendam en Aalburg geldt dat de lasten sinds 2013 nauwelijks zijn gestegen (beiden 1 

euro), voor Woudrichem lagen de kosten in 2013 nog op € 693, een stijging van € 48.  

 

Gemeente gemiddelde totale woonlasten (€) 

Werkendam 792 

Woudrichem 741 

Aalburg 724 

  

 
  

 
5 De woonlasten worden door COELO gedefinieerd als: onroerendezaakbelasting (ozb), reinigingsheffing, rioolheffing en heffingskorting.  
6 Een overzicht van lasten en heffingen is terug te vinden in bijlage 1 

http://www.cbs.nl/
https://www.vng.nl/
https://coelo.nl/
https://www.kinggemeenten.nl/
http://www.scp.nl/
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Gemeentelijke heffingen7 

De huidige gemeentelijke heffingen (per inwoner) zijn momenteel het hoogst in Woudrichem (CBS, 

voorlopige cijfers 2015). 

  

Gemeente Gemeentelijke heffingen (€) 

Werkendam 393 

Woudrichem 415 

Aalburg 382 

 

 

Belastingopbrengst per inwoner8 

 

Gemeente Belastingopbrengst (in euro per inwoner) 

Werkendam 142 

Woudrichem 172 

Aalburg 161 

 

 

Belastingopbrengst per gemeente 

De belastingopbrengst (totaal) is het hoogst in Werkendam (CBS, voorlopige cijfers 2015): 

 

Gemeente Belastingopbrengst (€) 

Werkendam 3.744.000 

Woudrichem 2.480.000 

Aalburg 2.081.000 

 

 

Kostendekkendheid leges 

De drie gemeenten streven kostendekkendheid na met betrekking tot de leges. 

a. Werkendam: Leges kunnen vanuit het beginsel ’de gebruiker betaalt’ verder kostendekkend 

worden gemaakt. De tarieven die nog niet kostendekkend zijn groeien verder naar 

kostendekkendheid met 3% per jaar. 

b. Woudrichem: De tarieven van de leges moeten kostendekkend zijn. 

c. Aalburg: Streven naar kostendekkende tarieven voor de verschillende heffingen. 

(programmabegroting en coalitieakkoord/collegeprogramma 2015). 

 

Lastenverzwaring 

Werkendam wil haar lastenniveau niet verzwaren en mogelijk zelfs verlichten, Woudrichem wil op 

indexering na gelijk blijven en Aalburg is mogelijk genoodzaakt om verhogingen door te voeren wegens 

onderdekking.  

a. Werkendam: In het Collegeprogramma 2014 -2018 wordt aangegeven geen lastenverzwaring te 

willen doorvoeren en zelfs te streven naar lastenverlichting. De gemeente streeft naar een 

herziening van het totaal van de gemeentelijke belastingen met als doel een verlaging van de 

totale lastendruk. Dit betekent geen verhoging van de gemeentelijke belastingen, afgezien van 

de inflatiecorrectie 

b. Woudrichem: De gemeentelijke belastingen worden niet verhoogd (wel indexering toegepast). 

Wel kunnen verlagingen en verhogingen binnen de verschillende belastingen met elkaar 

gecompenseerd worden. 

 
7 Gemeentelijke heffingen zijn rechten, tarieven en leges die kostendekkend moeten zijn, o.a. afvalstoffenheffing 
8 OZB, hondenbelasting, toeristenbelasting, reclamebelasting, baatbelasting, forensenbelasting, precariobelasting, roerende woon- en 

bedrijfsruimtenbelasting 
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c. Aalburg: Wegens  ‘aanzienlijke onderdekking’ bij de leges voor de bouwvergunningen worden 

maatregelen getroffen om de kosten te beperken en gefaseerde stijging van de tarieven te 

realiseren.  

(programmabegroting en coalitieakkoord/collegeprogramma 2015) 

 

 

Lasten, reserves en schulden van de drie gemeenten9 

 

Onderstaande tabellen geven inzicht in de lasten, reserves en schuldposities van de drie afzonderlijke 

gemeenten.10 Deze cijfers zijn interessant in het geval sprake zou zijn van een bestuurlijke fusie. Bij een 

ambtelijke fusie spelen deze cijfers geen rol, omdat dan enkel sprake is van een bundeling van de 

bedrijfsvoeringsmiddelen. 

 

Gemeente Voorraad gronden per 

inwoner  

Lasten van nog te 

dekken investeringen 

Percentage investeringen 

gefinancierd met schulden 

Werkendam 499 644 1% 

Woudrichem 429 1885 55% 

Aalburg 893 152 13% 

 
 

Gemeente Reserves per inwoner Ontwikkeling reserves 2010 - 2014 

Werkendam 1.149 -/- 173 

Woudrichem 654 -/- 524 

Aalburg 928 -/- 152 

 

 

Gemeente Risicoprofiel per inwoner Weerstandscapaciteit per inwoner 

Werkendam 148 271 

Woudrichem 124 159 

Aalburg 126 456 

 

 

Gemeente Netto schulden per inwoner Toename netto schulden 

Werkendam 613 -/ 216 

Woudrichem 1.910 23 

Aalburg 1.081 146 

 

 
  

 
9 De samenvattingen van de financiële positie per gemeente zijn opgenomen als bijlage C, D en E 
10 Cijfers afkomstig van accountant van de drie gemeenten: Deloitte. 
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4.1.1 Impact van een ambtelijke fusie op de lokale lasten 

Bij ambtelijke fusie zijn er geen directe gevolgen voor de lokale lasten, omdat de gemeentebesturen 

zelfstandig blijven. De raad en het college van Werkendam kan daarmee zelfstandig besluiten of de lasten 

worden verhoogd, verlaagd of hetzelfde blijven, ongeacht het feit dat er een ambtelijke fusie plaatsvindt. 

 
4.1.2 Impact van een bestuurlijke fusie op de lokale lasten 

Bij een bestuurlijke fusie moeten de belastingtarieven van de verschillende gemeenten worden 

geharmoniseerd. Hiervoor zijn in de Wet algemene regels herindeling (Arhi) voorschriften opgenomen. De 

nieuwe raad van de fusiegemeente stelt de OZB-tarieven voor de nieuwe gemeente vast, binnen drie 

maanden na de bestuurlijke fusie met terugwerkende kracht.  

 

De tarieven voor de overige belastingen en retributies, zoals de afvalstoffenheffing en de rioolheffing, 

blijven tot maximaal twee jaar na de bestuurlijke fusiesdatum van kracht. Dit betekent dat de gemeenten 

twee jaar de tijd kunnen nemen voor geleidelijke harmonisering, maar het kan ook direct bij start van de 

nieuwe organisatie/op fusiedatum worden doorgevoerd.  

 
Met betrekking tot belastingenverordeningen is het zo dat de situatie op 1 januari (vaak) bepalend is voor 

het hele jaar (met name tijdvakbelastingen). Hierop kan worden geanticipeerd door tijdige harmonisatie 

van beleid en verordeningen indien dit al mogelijk is, zodat deze voorstellen meteen kunnen worden 

vastgesteld als de nieuwe raad aantreedt. Indien dit niet gebeurt, vervallen de voorschriften van de dan 

opgeheven gemeenten van rechtswege na twee jaar (art. 28 wet Arhi, 1984).  

 
Er zijn meerdere opties voor de hoogte van het belastingpakket, de raad maakt deze keuze. De keuze van 

het belastingpakket heeft gevolgen voor de lastendruk van inwoners en bedrijven (VNG factheet II: van 

voorstel tot bestuurlijke fusie, COELO rapport belastingen en bestuurlijke fusie). 

 

Onderzoek van COELO uit 2014 wijst uit dat de totale uitgaven van een gemeente uiteindelijk niet 

reageren op een bestuurlijke fusie (in termen van daling of stijging van de gemeentelijke uitgaven). 

Toezeggingen/politieke beloften over de hoogte/laagte van het belastingniveau kunnen leiden tot de 

keuze voor de hoogste of juist de laagste lastendruk van de deelnemende gemeenten. Dit kan leiden tot 

beperking van de financiële ruimte of ‘opdrijving’ van de lastendruk voor de nu goedkopere gemeenten 

(UTwente, BMC, 2014, p.13).  

 

Er zijn verschillende onderzoeken naar de effecten van een bestuurlijke fusie op de financiële lastendruk 

uitgevoerd. De uitkomsten geven echter geen eenduidig beeld: in een aantal gemeenten zijn de lasten na 

een herindeling zwaar gestegen, maar in een groot deel van de bestuurlijk gefuseerde gemeenten is er 

geen merkbaar effect met betrekking tot de lastenontwikkeling. Een concrete vergelijking van de tarieven 

van de afvalstoffenheffing en bouwvergunning voor en na een bestuurlijke fusie geeft geen verhoging 

weer (RUG/Berenschot, 2008, p.103).  

 

Keuze voor een nieuw tarief  

De nieuwe tarieven hangen samen met zowel de belastingen als de bestemmingsheffingen. De opbrengst 

van belastingen is bestemd voor de algemene middelen. Voor bestemmingsheffingen geldt dat de 

inkomsten kostendekkend moeten zijn (en niet daarboven). De OZB is over het algemeen de grootste 

bron van inkomsten en wordt geheven in alle gemeenten. Voor Werkendam is dit €3.488.380, in 

Woudrichem levert de OZB €2.353.000 op en in €2.080.700 in Aalburg (Programmabegrotingen 2015). 

Andere belastingen worden per gemeente wisselend ingevuld (of niet geheven), afvalstoffenheffing en 

rioolheffing zijn de grootste posten. 

 

Er zijn meerdere opties om de hoogte van de nieuwe tarieven vast te stellen: een gewogen gemiddelde, 

het laagste tarief, het hoogste tarief, etc. De gemiddelde belastingopbrengst is de som van de 

opbrengsten van alle drie gemeenten gedeeld door het totaal aantal inwoners van deze gemeenten. Het 

hoogste of laagste pakket is respectievelijk het hoogste of laagste pakket van de (huidige) goedkoopste 

gemeente. De toekomstige gemeente is uiteindelijk verantwoordelijk voor het belastingniveau, maar er 

kan al geharmoniseerd worden en gezamenlijke keuzes gemaakt in aanloop naar een bestuurlijke fusie.  
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Heffingen worden bepaald door de kosten in de huidige gemeenten en welke kosten worden toegerekend 

aan de bestemmingsheffingen. Hierin zijn verschillen per gemeente en in kostendekkendheid. Na een 

bestuurlijke fusie zullen de verschillen in uitgangspunten ‘verdwijnen’. Binnen de nieuwe gemeente wordt 

immers één nieuw systeem gehanteerd. De gemeenten streven momenteel alle drie kostendekkendheid 

na met betrekking tot de heffingen. Aalburg geeft in haar programmabegroting aan dat daartoe de leges 

voor bouwvergunningen zal moeten stijgen. Momenteel liggen de bedragen voor bouwvergunningen in 

Aalburg het laagst (zie tabel bijlage B). Werkendam geeft aan in haar programmabegroting dat de 

tarieven die nog niet kostendekkend zijn, met 3% per jaar zullen groeien naar kostendekkendheid. 

Werkendam heeft momenteel de hoogste heffingen. 
 

Werkendam is momenteel de ‘duurste’ gemeente van de drie. Met de keuze voor een gemiddeld of laag 

belastingpakket kunnen de lasten voor Werkendam mogelijk (iets) dalen. Als vastgehouden wordt aan het 

hoge belastingniveau van Werkendam, zullen de lasten voor de inwoners en bedrijven van Woudrichem en 

Aalburg stijgen ten opzichte van de huidige situatie als zij onder de nieuwe gemeente komen te vallen. Er 

moeten tevens afspraken gemaakt worden wat de gemeenten hier in diensten, voorzieningen etc. 

tegenover stellen, aangezien hier momenteel verschillen tussen bestaan. Landelijk bezien zijn en blijven 

de drie gemeenten waarschijnlijk ‘in de middenmoot’ (Blaricum is met 1.198 euro gemeentelijke 

woonlasten de duurste gemeente, Aalten met 520 euro de goedkoopste).  

Omdat het financieel effect van een bestuurlijke fusie op de lokale lasten sterk samenhangt met de 

beleidskeuzes die gemaakt worden is voor het daadwerkelijke financiële effect nadere uitwerking nodig. 

Voorgaande  betreft slechts een inventarisatie van de verschillen tussen de drie gemeenten en een 

indicatief beeld van de mogelijke financiële consequenties bij een bestuurlijke fusie. 

 

 

4.2 Efficiencyvoordelen  

Worden er efficiencyvoordelen behaald bij een ambtelijke fusie dan wel een bestuurlijke fusie en wat 

betekent het voor de totale kosten en opbrengsten, inclusief de eenmalige frictiekosten en structurele 

gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds? 

 

Werkendam, Woudrichem en Aalburg zitten momenteel in een financieel krappe positie. Werkendam is 

financieel stabiel en kan de begroting de komende jaren naar verwachting wel sluitend krijgen. Bij 

Woudrichem en Aalburg is dit een grotere uitdaging. Een ambtelijke of bestuurlijke fusie zal naast een 

kwaliteitsverbetering en kwetsbaarheidsvermindering moeten leiden tot efficiëntievoordelen om ook van 

financiële meerwaarde te kunnen zijn voor de drie gemeenten. 

 

Uit het rapport van PwC ‘Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena’ (2013) blijkt dat 

de drie gemeenten al veel gezamenlijk beleid hebben vastgesteld en het waarschijnlijk is dat er in de 

toekomst nog meer gezamenlijk beleid vastgesteld gaat worden, bijvoorbeeld op het sociaal domein, 

economisch beleid en veiligheid. Dit blijkt vandaag de dag ook inderdaad het geval te zijn: de 

beleidsvoorbereiding voor het sociaal domein wordt met 6 gemeenten gedaan (Dongemondgemeenten: 

Oosterhout, Drimmelen, Geertruidenberg, Werkendam, Woudrichem en Aalburg; de uitvoering pakken 

Werkendam en Woudrichem samen op (loket Altena). Er is dit jaar een convenant ondertekend voor een 

nieuwe nota regionaal economisch beleid. De huidige samenwerking zorgt al voor, hetzij beperkt, 

voordelen (PwC, 2010). Alle verkenningen naar samenwerking wijzen al op de mogelijkheden die er liggen 

om dit verder te ontwikkelen, maar dat het nog maar weinig geëffectueerd wordt. 

 

Werkendam, Woudrichem en Aalburg ervaren bovendien stijgende bestuurslasten door de toenemende 

bestuurlijke samenwerkingsverbanden. Gelet op de financiële krapte en de huidige samenwerking moeten 

er bij zowel een ambtelijke als een bestuurlijke fusie efficiencyvoordelen worden behaald ten opzichte van 

de huidige situatie. 
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4.2.1 Potentiële efficiency voordelen bij een ambtelijke fusie 

Bij de vorming van een ambtelijke fusieorganisatie brengen de drie gemeenten al hun 

bedrijfsvoeringsmiddelen in bij een samen te vormen juridische entiteit. In dit geval gaat dat om een 

begrotingsomvang van de ambtelijke fusieorganisatie van circa 29 mln. euro. 

  

Ervaringen leren dat circa 5% tot 10% structurele besparing op de bedrijfsvoeringslasten realistisch is. Dit 

is sterk afhankelijk van de strategische beleidskeuzes die worden gemaakt. De bandbreedte  is afhankelijk 

van mate van beleidsafstemming tussen de drie gemeenten, een besparing kan komen uit 

formatiereductie (met name op het terrein van management en overhead), het benutten van kansen in 

huisvesting, reductie van de I&A- en/of facilitaire kosten.  

 

Daarnaast blijkt dat door ambtelijke krachtenbundeling in het primaire proces inkoopvoordelen ontstaan, 

zowel door uniformering als door vergroting van het inkoopvolume.  

 

Als we een ‘taakstelling’ op de begroting van een ambtelijke fusie tussen deze drie gemeenten 

projecteren, zal een efficiencyvoordeel ontstaan van circa 1,5 tot 3,0 mln. euro. Deze financiële analyse 

lijkt redelijk in lijn te liggen met een conclusie uit een PwC-rapport (2013) waarin wordt gesteld dat bij 

samenvoeging van de drie organisaties mogelijk een reductie van het aantal ambtenaren te realiseren is 

van 13-35 fte. Voorgaande analyses kunnen slechts als grove indicatie worden beschouwd. De 

geïnventariseerde feiten dienen in een eventuele vervolgfase exact vergelijkbaar te worden gemaakt 

tussen de drie gemeenten, evenals dat sprake moet zijn van een meer diepgaande en meer onderbouwde 

analyse. Niettemin geeft het een beeld van de mogelijkheden die ambtelijke fusie vanuit financieel 

perspectief kan bieden. 

 

Naast voornoemd besparingspotentieel zal echter ook rekening moeten worden gehouden met eenmalige 

investeringslasten (projectgelden en frictie-/desintegratiekosten) en met de taakstellingen in de eigen 

gemeentelijke begrotingen.  

 

Gezien de omvang van de drie gemeentelijke organisaties (circa 425 fte) schatten wij voor nu in – op 

basis van onze ervaringen met andere ambtelijke fusies – dat in het geval van een ambtelijke fusie 

rekening gehouden moet worden gehouden met een totaal incidenteel benodigd budget van circa 1,75 tot 

2 mln. euro. Deze incidentele lasten worden niet gedekt door het Rijk. 

 

Het lijkt reëel lijkt te vooronderstellen dat de besparingen die de samenwerking realiseert tenminste de 

incidentele bijdragen én de taakstellingen van de individuele gemeenten zal dekken. Daardoor kan naar 

verwachting na een periode van drie tot vier jaar na aanvang van de ambtelijke fusie een structureel 

financieel voordelen intreden. 

 

Een ambtelijke fusie heeft geen gevolgen voor de uitkering uit het gemeentefonds, aangezien de drie 

gemeenten bestuurlijk autonoom blijven. 

 

4.2.2 Potentiële efficiencyvoordelen bij een bestuurlijke fusie 

Een bestuurlijke fusie zal in financiële zin effecten hebben op de bedrijfsvoeringslasten, maar (in 

tegenstelling tot de ambtelijke fusie) ook op de incidentele en structurele uitkeringen vanuit het Rijk. 

 

De redenering die hiervoor is opgehouden ten aanzien van de efficiencyvoordelen bij een ambtelijke fusie 

(5% tot 10%) gaat ook op in het geval van een bestuurlijke fusie. Echter met een aantal kanttekeningen: 

a. Bij bestuurlijke fusie is ‘automatisch’ sprake van beleidsafstemming en inperking coördinatielast 

die bij ambtelijke fusie op zal treden, waardoor we verwachten dat het efficiencyvoordeel aan de 

bovenkant van de genoemde bandbreedte kan zitten. 

b. Bij bestuurlijke fusie kan – in tegenstelling tot een ambtelijke fusie – sprake zijn van een 

opdrijvend effect in het loongebouw, omdat de inschaling van de burgemeester hoger wordt en 

daaraan gerelateerd ook de inschaling van de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de daar 
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weer aan gerelateerde inschaling van leidinggevenden en medewerkers. Waardoor een deel van 

vernoemd efficiencypotentieel kan verdampen. 

c. Aanvullend treedt bij een bestuurlijke fusie reductie van een aantal overige kosten op, zoals de 

inperking van de bestuurlijke kosten (één raad en college in plaats van drie), één griffie in plaats 

van drie bij ambtelijke fusie, één gemeentesecretaris in plaats van drie. 

 

Effect algemene uitkering 

In het recente verleden zagen we bij bestuurlijke fusies vooral het effect dat de omvang van de uitkering 

uit het Gemeentefonds voor de geherindeelde gemeente lager lag dan de som der oorspronkelijke delen: 

in dit geval de uitkering voor de drie gemeenten. Dit was het gevolg van het feit dat het vaste bedrag per 

gemeente in plaats van drie keer, maar één keer werd toegekend. Ook traden er veelal negatieve effecten 

op door schaalfactoren bij de verdeelmaatstaven rondom de bijstandswet. Uit onderzoek (BB april 2013) 

blijkt dat gemeenten na een bestuurlijke fusie tijdelijk gemiddeld 2% achteruit gaan voor wat betreft de 

algemene uitkering. 
 

De uitkering van het Gemeentefonds is de afgelopen tijd echter minder fusiegevoelig geworden. 

Maatstaven waarop bij bestuurlijke fusie grote schommelingen optraden (het vast bedrag algemene 

uitkering, bijstandsontvangers) zijn kleiner geworden of kennen een lineair effect. Dat zou ervoor moeten 

zorgen dat de effecten van een bestuurlijke fusie op de Gemeentefonds-uitkering kleiner worden, maar er 

blijven maatstaven die tot een andere uitkomst kunnen leiden (zoals klantenpotentieel). Wat dat precieze 

effect is, kan nog niet aangeven worden (BZK, 2015).  

 

Fuseren (bestuurlijk en ambtelijk) is in eerste instantie een investering: een nieuwe organisatie, een nieuw 

bestuur, nieuwe (of harmonisering van) werkprocessen, systemen en beleid. Eventueel ook de keuze voor 

een centrale huisvesting van de ambtelijke organisaties uit oogpunt van (structurele) kosten en kwaliteit, 

waarbij nog altijd de dienstverlening lokaal kan worden georganiseerd. Daarnaast is er de veronderstelling 

dat schaalvergroting en samenvoeging kostenvoordelen oplevert, doordat er gezamenlijke inkoop kan 

plaatsvinden, minder overhead nodig is en huisvesting kan worden gereduceerd tot één of enkele locaties. 

COELO heeft echter onderzocht dat bestuurlijke fusiegemeenten niet per definitie goedkoper zijn. 

Gemeenten fuseren namelijk niet primair om kosten te besparen, maar hebben als fusiedoelen vooral 

toekomstbestendig zijn, kwaliteit van dienstverlening op peil houden en kwetsbaarheid verminderen. Wil 

een fusiegemeente kosten besparen dan zal daar net als elke andere gemeente, actief op gestuurd 

moeten worden (7 misvattingen over gemeentelijke bestuurlijke fusie, Twynstra en Gudde, 2013). 

 

Frictiekosten 

Daarnaast geldt dat de incidentele lasten bij een bestuurlijke fusie hoger kunnen uitvallen, omdat er 

bijvoorbeeld ook frictielasten kunnen optreden ten gevolge van ontvlechtingen (en bijbehorende financiële 

afspraken inzake uittreding) uit GR-en. Iets waarvan bij een ambtelijke fusie geen sprake hoeft te zijn. 

Echter, in tegenstelling tot een ambtelijke fusie worden de frictiekosten bij een bestuurlijke fusie 

(grotendeels) gedekt vanuit de eenmalige uitkering vanuit het Rijk. 

  

Uit eerste berekeningen die door de provincie Noord-Brabant bij het Rijk zijn opgevraagd, blijkt dat het 

Rijk de bestuurlijke fusie zal steunen met een vijfjarige uitkering tot een totaalbedrag van ca. 10,6 miljoen 

euro. Dit bedrag wordt uitgekeerd een jaar voorafgaand aan de bestuurlijke fusie en in de vier jaar 

daaropvolgend om de frictielasten te dekken.  
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5. Meerwaarde van fusie: 
kwetsbaarheid 

5.1 Bestuurlijke kracht 

Wat is de huidige bestuurlijke kracht per gemeente en hoe ziet dat eruit als we ambtelijk dan wel 

bestuurlijk zouden fuseren? 

 

Volgens professor Cees Veerman ontbreekt het ‘thans aan voldoende bestuurskracht en een heldere visie 

(…) om toekomstbestendig te zijn.’ Vanwege de ambtelijke kwetsbaarheid, gestrande 

samenwerkingsinitiatieven in voorgaande jaren (ICT en P&O) en de smalle financiële marges in met name 

Aalburg en Woudrichem (Veerman, 2015). Daaraan kan toegevoegd worden dat ook Werkendam haar 

begroting nog niet sluitend heeft voor de jaren 2015-2016 en de gemeente volgens de gesprekspartners 

nu in financieel zwaarder weer verkeert dan voorgaande jaren.  

 

De bestuurlijke kracht van de drie gemeenten is sinds 2007 een aantal keer onderzocht, al dan niet met 

het oog op toekomstige samenwerking. Onderstaand overzicht geeft weer hoe de bestuurskracht de 

afgelopen jaren is beoordeeld. 

 

Regionale samenwerkingskracht                                        

De laatste bestuurskrachtmetingen zijn uitgevoerd rond 2013, door de adviescommissie Krachtig Bestuur 

Brabant, waarbij zowel de regionale samenwerkingskracht als de individuele bestuurs- en 

samenwerkingskracht in beeld is gebracht. PwC nam in het onderzoek naar bestuurlijke fusie of ambtelijke 

samenwerking ook aspecten van bestuurskracht mee.  

 

De adviescommissie Krachtig Bestuur heeft de regionale samenwerkingskracht in beeld gebracht van 

onder meer de regio West-Brabant (waar Werkendam, Woudrichem en Aalburg onder vallen). Regionale 

samenwerkingskracht wordt opgevat als het vermogen om regionale vraagstukken aan te pakken en 

provinciale ambities te realiseren en de mate waarin gemeenten in staat en bereid zijn om elkaar te 

ondersteunen of hulp te vragen bij de uitvoering van gemeentelijke taken. In het rapport wordt 

geconstateerd dat over het algemeen de strategische samenwerking in alle Brabantse regio’s moeilijk van 

de grond komt. Iedere regio heeft weliswaar speerpunten geformuleerd voor het ruimtelijk en economisch 

beleid en ook voor de vorming van een heldere strategische agenda, maar alleen Zuidoost-Brabant is erin 

geslaagd resultaten te boeken. Bij de andere regio’s (waaronder dus ook regio West-Brabant) ontbreekt 

het nog aan voldoende slagkracht om de verschillende ruimtelijk-economische speerpunten te realiseren.  

 

Tevens ontbreekt het aan verbindingen met kansrijke ontwikkelingen in andere Brabantse regio’s, andere 

provincies en in België (Veerkrachtig bestuur in Brabant, 2013, p.6-8). Voor West-Brabant zijn dit 

bijvoorbeeld de Zuidwestelijke Delta en (internationaal) de Rijn-Schelde-Maas-Delta. Hierbij zijn natuurlijke 

samenwerkingspartners: de provincies Noord-Brabant en Zeeland, de Drechtsteden, BrabantStad en de 

Stadsregio Rotterdam, Vlaanderen en Midden-Brabant. Breda als centrumgemeente is de verbindende 

schakel tussen deze samenwerkingsverbanden. Volgens de Adviescommissie is het goed merkbaar dat de 

kleine gemeenten in West-Brabant te klein zijn om regionaal volwaardig te kunnen functioneren en een 

evenredige bijdrage te leveren. Dat blijkt onder meer uit het beperkte strategische vermogen en de 

resultaten van de samenwerking op het terrein van de decentralisaties (idem, p. 9-12). Wat betreft 

samenwerking in de regio wordt er volgens de Adviescommissie met name in West-Brabant nogal wat 

geshopt: samenwerkingspartners worden ad hoc bij taken gezocht waardoor de samenwerking zwak en 

vrijblijvend is (idem, p. 6-8). 
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Bestuurskracht per gemeente 

Uit de bestuurskrachtmetingen per gemeente blijkt een aantal verschillen en overeenkomsten in 

bestuurskracht en een urgentie tot een gezamenlijke visie op samenwerking omdat de huidige 

onzekerheid de samenwerkings- en bestuurskracht ondermijnt. 

 

Werkendam 

Voor Werkendam (de grootste van de drie gemeenten) wordt aangegeven dat de schaal op den duur te 

klein is om het alleen te kunnen redden. In 2013 werd nog aangegeven dat 'het voorlopig echter zeer 

goed gaat', zoals ook door eerdere bestuurskrachtmetingen werd onderschreven: de financiële positie is 

stabiel (genoeg), beleid en dienstverlening zijn op orde en de gemeente zet zich in om de voorzieningen in 

de kernen op peil te houden en het versterken van sectoren (zoals toerisme en recreatie, scheepvaart). De 

samenwerkingsbereidheid is sterk, met name van het college. Er is wel verdeeldheid over de vorm en 

invulling van de samenwerking, waardoor de samenwerkingskracht wordt ondermijnd. De gemeente 

kampt met de stijgende bestuurslasten door toenemend aantal bestuurlijke samenwerkingsverbanden 

(bestuursscan Werkendam, 2013). Van Naem en Partners geven in 2007 al mee dat Werkendam een 

grotere rol in de regio kan verwachten en dat er meer vraag naar regie zal ontstaan en een toenemend 

beroep op de ambtelijke capaciteit.  

 

De begroting van Werkendam is voor 2015 sluitend, voor 2016 nog niet. In de Programmabegroting 2015 

wordt aangegeven: ‘Gegeven de financiële vooruitzichten voor 2015 en de reeds bij Kadernota 2015 

verwerkte inzet van reserves bleek het niet mogelijk de Begroting 2015 structureel en reëel in evenwicht 

te krijgen. Het College heeft zich daarom gericht op een sluitende begroting in het laatste jaar van de 

Meerjarenraming 2016-2018’. In de gesprekken wordt aangegeven dat het er naar uitziet dat dit goed 

gaat lukken, deels door de inzet van de algemene reserve en ‘mede door de inzet van de bezuinigingen 

waarover bij Kadernota 2015 is besloten komt het (structurele) begrotingssaldo meerjarig positief uit.’ 

Hiermee wordt meer dan voldaan aan de eis van de provincie voor goedkeuring van de Begroting en het 

daarmee samenhangende repressief toezicht.  Voor personeel en organisatie is een oplopende 

taakstellende bezuiniging opgelegd van € 250.000 in 2016 tot € 500.000 in 2018. De bezuiniging wordt 

deels ingevuld door de efficiencyvoordelen die gevonden worden in de oprichting van het 

KlantContactCentrum alsmede door het niet invullen van functies van medewerkers die met pensioen gaan 

(natuurlijk verloop) (programmabegroting 2015). 

 

Woudrichem  

Woudrichem wordt als kwetsbare organisatie en afhankelijke gemeente aangemerkt. Al in 2007 was 

sprake van geen middelen voor uitbreiding ambtelijk apparaat ter versterking van bestuurskracht of 

investeringen en een krappe formatie.. Er wordt gewezen op de beperkte en niet structurele 

samenwerking, regie, gebrek aan integrale visie, beperkte financiën (PwC, 2010, p.21). De financiële 

situatie is in 2013 nog altijd 'mager' en is sindsdien niet veel verbeterd. Voor het jaar 2015 is het net niet 

gelukt om de begroting sluitend te krijgen. Daarom wordt – gelet op de  verwachte extra aanloopkosten 

door de decentralisaties op het gebied van welzijn – een onttrekking gedaan aan de Reserve Zorg, Welzijn 

en Participatie (programmabegroting 2015). Woudrichem staat onder het reguliere, repressieve toezicht 

van de provincie. De gemeente kent een sterke afhankelijkheid van andere partijen en omdat een stip op 

de horizon in veel van deze samenwerkingsverbanden niet helder is vastgesteld zorgt, is dit een onzekere 

uitgangspositie.  

 

Woudrichem zet zich in om haar situatie te verbeteren: er wordt gezocht naar groeimogelijkheden voor de 

toekomst, versterken van de voorzieningen in de kernen, en er is al enige flexibiliteit in de organisatie 

gecreëerd met oog op een bestuurlijke of ambtelijke fusie. Voor Woudrichem geldt het sterkst van de drie 

gemeenten dat samenwerking of bestuurlijke fusie urgent is: de schaal is momenteel te klein, ook als er 

maar met één andere gemeente wordt gefuseerd. De huidige samenwerkingsverbanden zorgen voor 

stijgende bestuurslasten en druk op de organisatie.  
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Aalburg     

Aalburg wordt in 2007 beoordeeld als matig/voldoende op bestuurskracht. Op strategisch en tactisch 

niveau komt de gemeente tekort. De kleinere organisatie zorgt voor beperkingen en tekortschietende 

bestuurskracht. Dit is deels opgevangen: er is de afgelopen jaren actief ingezet op burgerparticipatie en 

een vernieuwende manier van werken waarbij partners ook daadwerkelijke taken van de gemeenten 

kunnen overnemen. Het college heeft een heldere visie op samenwerking en weet goed gebruik te maken 

van de strategische kracht in de regio. De gemeente is goed op de hoogte in de regio en speelt hier actief 

op in, ze weet regionale agenda's te vertalen naar de lokale situatie. Aalburg was financieel gezond (o.b.v. 

cijfers 2012), maar krijgt momenteel pas in 2017 de begroting weer sluitend. Gelet op de omvang van de 

tekorten wordt het niet reëel geacht om op korte termijn een sluitende begroting te bereiken. Daarom 

wordt ingezet op een structureel en reëel begrotingsevenwicht. De verwachting is vanaf 2017 een 

sluitende begroting te kunnen aanbieden (programmabegroting 2015). Ook Aalburg staat (voor de 

begroting 2015) onder het reguliere, repressieve toezicht van de provincie (provincie Brabant, begrotingen 

2015).  

 

De organisatie is kwetsbaar door de beperkte omvang, dit heeft effect op de aansturing en voorbereiding 

van de samenwerkingsverbanden. Het regeerakkoord kan Aalburg dwingen tot keuzes in projecten en/of 

de hoogte van de lokale lasten en zal nopen tot een bezuinigingsdiscussie en versterkte inzet op 

samenwerking.  

 

In de bestuursscan wordt al opgemerkt dat 'indien er in maart 2013 geen besluit valt over versterkte inzet 

op samenwerking er problemen kunnen ontstaan'.  

 

Samenwerkingskracht AWW 

Van Naem en Partners (2007) concludeert dat de visie op samenwerking nog niet helder, integraal en 

eenduidig is, er mist een duidelijk afwegingskader voor de drie gemeenten. Deze constatering blijft 

terugkeren in latere onderzoeksresultaten. Ook Twynstra en Gudde (2010) en PwC (2011 en 2013) wijzen 

op het gebrek aan kaders en een eindbeeld voor de samenwerking, terwijl er aantoonbare kansen liggen 

om de bestuurskracht door samenwerking te verbeteren. De strategische opgaven zijn goed in beeld en 

zijn ook terug in de collegeprogramma's van de drie gemeenten, maar het ontbreekt aan professionele 

vormgeving waardoor de samenwerking moeizaam verloopt (Twynstra en Gudde, 2010).       

 

De evaluatie van de gezamenlijke bestuursopdrachten geeft geen eenduidig beeld over de versterking van 

de bestuurskracht. Een lichte efficiëntiewinst wordt aangetoond, hoewel de effecten nog niet goed 

meetbaar zijn. Er kan geen uitspraak worden gedaan of de bestuurskracht is vergroot door gezamenlijke 

bestuursopdrachten, maar op strategisch niveau is al verbetering opgetreden sinds 2007. Samenwerking 

an sich is al een versterking door het oppakken van nieuwe vraagstukken en aanzet tot samenwerking 

met maatschappelijke partners (PwC, 2011, p.50). Er is wel zorg over de omvang van de formatie als de 

ambities stijgen (PwC, 2011, p.34) Om de bestuurskracht te verbeteren worden aanbevelingen opgesteld: 

uniforme uitgangspunten voor onderling verrekenmodel. In 2015 is verrekening echter nog altijd 

twistpunt. 

 

In 2013 wordt opnieuw geconcludeerd (PwC) dat er kansen zijn om de bestuurskracht te versterken, 

onder andere bij het samenvoegen van bedrijfsvoering, maar dat dit nog de nodige inzet vraagt. PwC 

schetst een situatie waarin er een vraag is naar krachtiger doorzetten omdat er nog te veel energie (en 

middelen) weglekt in de coördinatie. Er is een mogelijke verbetering van kwaliteit, kwetsbaarheid en 

kosten, maar deze is sterk afhankelijk van gemeenschappelijke investeringen (p. 32-40). Een conclusie die 

door Veerman (2015) opnieuw wordt bevestigd.  

  

5.1.1 Impact van een ambtelijke fusie op de bestuurlijke kracht in de regio 

Ondanks dat een ambtelijke fusie primair de samenvoeging van de ambtelijke organisatie inhoudt en niet 

die van gemeentebesturen, betekent dit niet dat de bestuurlijke effecten uitblijven. De dagelijkse praktijk 

van het openbaar bestuur in Nederland wijst nadrukkelijk uit dat hoe verder gemeenten durven gaan in 

hun ambtelijke samenwerking, des te meer ze winnen aan individuele bestuurskracht.  



 

Meerwaarde van fusie: kwetsbaarheid 

Ambtelijke uitvoeringskracht blijkt in belangrijke mate bepalend te zijn voor de bestuurskracht van de 

individuele autonome gemeente (SvdL memo Wijk bij Duurstede/Houten, 2015, p.2). De versterking treedt 

onder andere op door de betere kwaliteit en verminderde kwetsbaarheid van de organisatie, waardoor het 

bestuur beter/kwalitatief hoogwaardiger ambtelijk bediend kan worden. In de regio worden de partners 

meer en meer als één sterke partner gezien, en ook hierin kan de ambtelijke ondersteuning efficiënt en 

kwalitatief beter werk aanleveren ter voorbereiding van regionale overleggen. Immers moet dit voor drie 

besturen gebeuren, dus kan er zorg en aandacht worden besteed aan de inhoud van de stukken en is er 

een groter aantal mensen beschikbaar (of eventueel te vervangen) om de voorbereiding op zich te nemen.  

De bestuurlijke eensgezindheid en bereidheid om te harmoniseren of een gezamenlijk standpunt in te 

nemen is een aandachtspunt: waar dit niet voldoende lukt bestaat de kans dat dit uitwerking heeft op de 

beoogde impact op de bestuurskracht in de regio.  

Een ambtelijke fusieorganisatie zorgt ervoor dat bestuurlijk opdrachtgeverschap scherper moeten worden 

gesteld, heldere kaders en specifieke lokale aanvulling. Dit is een kans voor het bestuur om te groeien in 

deze rol en de eigen positie als opdrachtgever sterk in te vullen (individueel en gezamenlijk). Bovendien 

leren gemeenten van elkaar, wat ten goede kan komen van de bestuurskracht, zowel individueel als 

gezamenlijk (Verkenning samenwerking Schijndel - Sint-Oedenrode, 2013, p. 19). 
 

5.1.2 Impact van een bestuurlijke fusie op de bestuurlijke kracht in de regio 

Een bestuurlijke fusie versterkt de uitvoeringskracht en nadrukkelijk ook de bestuurskracht, omdat er niet 

alleen sprake is van één ambtelijke organisatie, maar ook van één raad en één college. De onderlinge 

afstemming tussen de gemeentebesturen hoeft niet langer plaats te vinden en de afstemming en 

coördinatie met de ambtelijke organisatie gaat niet vanuit drie besturen zoals bij een ambtelijke fusie, 

maar vanuit één bestuur.  

 

De nieuwe gemeente heeft één gezicht naar inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en in 

samenwerkingsverbanden. Zij zal één beleid uitdragen, eenduidige tarieven en regelgeving hanteren en 

door de grotere schaalomvang worden de drie gemeenten gezamenlijk een speler van formaat in de regio, 

met een sterke uitstraling omdat er geen afstemming meer nodig is bij regionale overleggen 

maar een nieuwe eenheid is gecreëerd. Dit heeft een positief effect op de belangenbehartiging en 

toekenning van subsidies, maar ook overleg en afstemming met de regio, provincie, rijk en de EU die 

invloed uitoefenen op beleid en taken van de gemeente (zoals gemeente als rol van eerste overheid, 

decentralisaties, omgevingswet, etc.).  

 

Naast belangenbehartiging geldt ook voor de samenwerking met omliggende gemeenten en gebieden dat 

dit efficiënter opgepakt kan worden, zeker gezien de overlap die bestaat in samenwerkingsverbanden, 

maar juist ook door de verschillende oriëntaties van de huidige gemeenten kan dit als één gemeente 

sterker opgepakt worden. Dit gaat met bestuurlijke fusie makkelijker vanwege één bestuurlijk gezicht en 

aanspreekpunt en geen complexe samenwerking zoals dat bij de huidige AWW-samenwerking of een 

ambtelijke fusie kan worden ervaren door andere partners.   

 

Het effect van een grotere gemeente is tevens meer aantrekkingskracht voor samenwerkingspartners 

omdat er meer te bieden is: groter gebied, meer inwoners, meer voorzieningen etc.. Door de verminderde 

kwetsbaarheid kan de organisatie zelf meer oppakken en blijft er meer ruimte voor ontwikkeling en 

innovatie in de gemeente (beleidsvorming, participatie, e.d.). 

 

PwC concludeert in 2013 al dat veel lokale instellingen, organisaties en verenigingen zich op het niveau 

van het Land van Heusden en Altena hebben georganiseerd, zoals de Rabobank Altena en VVV Altena. Het 

inbrengen van het belang van het Land van Heusden en Altena in groter regionaal verband kan volgens 

het rapport alleen effectief als er een bestuurlijke fusie plaatsvindt. 

 

 

 



 

Meerwaarde van fusie: kwetsbaarheid 

5.2 Kwetsbaarheid en professionaliteit  

Hoe staat het met de kwetsbaarheid en professionaliteit van de drie huidige individuele organisaties ten 

opzichte van een mogelijk nieuwe organisatie, als gevolg van een ambtelijke fusie dan wel bestuurlijke 

fusie? 

 

Uit het rapport van PwC ‘Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena’ (2013) blijkt dat 

de medewerkers van de drie gemeenten het verminderen van de kwetsbaarheid heel belangrijk vinden en 

dat dit bestuurlijk ook wordt herkend. Daarbij is ook genoemd dat door intensiever met elkaar samen te 

werken ook gebruik gemaakt kan worden van elkaars deskundigheid en dat het minder vaak nodig zal zijn 

om externen in te huren. Uit de takenanalyse, als onderdeel van het rapport, blijkt niet dat er 

gemeentelijke taken zijn die urgent en onaanvaardbaar kwetsbaar zijn. Voor een aantal zaken 

(personeelszaken, crisisbeheersing, juridische zaken en communicatie) hebben de medewerkers zelfs de 

voorkeur voor samenwerking op AWW-niveau (PwC, 2013, p.33), omdat er al veel samengewerkt wordt, 

of omdat er efficiëntie- en besparingsmogelijkheden worden gezien. 

 

In enkele gesprekken die zijn gevoerd met bestuurders en managers/medewerkers van Werkendam, is 

aangegeven dat er op dit moment organisatiebreed een kwetsbaarheid wordt ervaren in termen van 

capaciteit (éénpitters) en vakkennis. In 2013 heeft er een maximale afslanking van de ambtelijke 

organisatie plaatsgevonden en op dit moment ligt er nog een stevige taakstelling voor. Weliswaar wordt 

dit via natuurlijk verloop gerealiseerd, maar het heeft wel tot gevolg dat de capaciteit verder wordt 

ingeperkt. Dit heeft ertoe geleid dat er een behoorlijke werkdruk bestaat, dat er bij ziekte of uitval van 

medewerkers een probleem met betrekking tot onderlinge vervangbaarheid en dus continuïteit in 

dienstverlening ontstaat. 

 

Deze kwetsbaarheid uit zich ook in kwaliteit. Zo ontbreekt het vanwege de aard van enkele functies aan 

specialistische vakkennis, of is deze slechts bij één persoon aanwezig. Bovendien is er niet altijd tijd voor 

medewerkers om te anticiperen op toekomstige ontwikkeling en innovaties. Op sommige onderdelen is dit 

wel mogelijk, zoals op het sociaal domein (hoewel geconstateerd wordt dat er juist op dit gebied 

samenwerking in de regio plaatsvindt). Ook is de veranderende rol en competenties van de medewerkers 

passend bij de huidige tijd nog volop in ontwikkeling. De afslanking van de organisatie legt bovendien 

druk op de werving en selectie van nieuw talent en de ontwikkeling naar een flexibel en 

toekomstbestendig personeelsbeleid.  

 

Hoewel er over het algemeen bij de bestuurders een tevredenheid over de betrokkenheid van de 

ambtelijke organisatie en het werk van medewerkers heerst, is er volgens de gesprekspartners wel 

intensieve samenwerking nodig om de ambtelijke organisatie te versterken en op een duurzame manier de 

toekomst tegemoet te treden. 

 

Uit de bestuursscans blijkt dat de drie gemeenten kwetsbaar zijn, maar verschillen in hun mate van 

kwetsbaarheid: Woudrichem is sterk afhankelijk van andere partijen en samenwerkingsverbanden, de 

zwakke financiële positie is bovendien zorgelijk. Medewerkers geven aan dat kwetsbaarheid verminderen 

is de belangrijkste reden om te gaan samenwerken, evenals het beter kunnen oppakken van de 

decentralisaties (dus mogelijk ook andere grootschalige, externe ontwikkelingen). Er heerst over het 

algemeen tevredenheid over de organisatie, met negatieve uitschieters met betrekking tot de inhoud van 

het werk en loopbaanontwikkelingsmogelijkheden. Voor de verschillende rollen (kiezer, klant, onderdaan, 

partner, wijkbewoner)  krijgt de gemeente een gemiddelde waardering, voor dienstverlening wordt op of 

boven de norm gescoord en de verbeterpunten (aanvraagtermijn en hersteltermijn) zijn aangepast 

middels sterkere interne mandatering. Naar bedrijven toe heeft de gemeente de juiste randvoorwaarden 

gecreëerd om volgens het normenkader te werken (bestuursscan 2013, p.9). 

 

 
  



 

Meerwaarde van fusie: kwetsbaarheid 

Aalburg heeft om de organisatie te versterken ingezet op breder gebruik van partnerschappen.  

Desondanks is de eigen organisatie kwetsbaar, door de geringe omvang. Er zijn veel eenpittersfuncties 

wat mogelijkheden tot vervanging en kennisoverdracht beperkt. Er is ook (te) weinig formatie beschikbaar 

om de aansturing en controle op de verbonden partijen goed te kunnen organiseren, zeker aangezien het 

aantal samenwerkingsverbanden nog altijd groeit. Als de financiële positie niet verandert, zullen er keuzes 

moeten worden gemaakt met betrekking tot projecten of lokale lastenverzwaring. De bestuursscan geeft 

aan dat er zonder versterkte inzet op samenwerking problemen voor de organisatie kunnen ontstaan (PwC 

2013, p. 17).  

 

Medewerkers van Aalburg zijn bang dat de huidige (gewaardeerde) korte lijnen binnen de organisatie en 

met het bestuur en de directe contacten met inwoners, instellingen en bedrijven minder zullen worden. Ze 

staan relatief het minst positief ten opzichte van samenwerking, maar het wordt wel van belang geacht 

om de kwetsbaarheid te verminderen en nieuwe, complexe taken beter op te vangen.  De persoonlijke 

professionele ontwikkeling wordt groter geacht als er samenwerking ontstaat: meer kansen om te 

specialiseren, leren en promotie te maken of van functie te veranderen (PwC, 2013, p.40).                                          

 

5.2.1 Impact van een ambtelijke fusie op professionaliteit en kwetsbaarheid 

Bij een ambtelijke fusie worden alle taken ambtelijk samengevoegd. Dit betekent dat voor al deze taken 

de kwetsbaarheid kan afnemen en de kwaliteit kan toenemen vanwege een grotere capaciteit, bundeling 

van kennis en mogelijkheid tot specialisatie. Er zijn minder éénpittersfuncties, bredere vervangbaarheid en 

de mogelijkheid om kennis en expertise te ontwikkelen of aan te trekken.  

 

Uit de onderzoeken blijkt dat hier voor zowel Werkendam, Woudrichem als Aalburg behoefte aan is. De 

werkorganisatie kan zich ontwikkelen tot aantrekkelijk werkgever, wat nieuw talent kan aantrekken 

waardoor vergroening ontstaat. Er is meer ruimte om nieuw personeelsbeleid door te voeren (Het nieuwe 

werken, flexibele organisatie).  

 

De ambtelijke organisatie zal worden bevraagd door de drie gemeentebesturen; dit legt een druk op de 

beleidscapaciteit en middelen, maar mogelijk ook op de medewerkers zelf. Het vraagt andere 

vaardigheden waar aandacht voor zal moeten zijn. Doordat de aandacht verdeeld moet worden en door 

de medewerkers invulling gegeven wordt aan de specifieke lokale beleidswensen kan dit tot een andere 

vorm van kwetsbaarheid leiden en invloed hebben op de kwaliteit van stukken.  

 

Het vraagt tevens om een sterke opdrachtgeversrol vanuit het college en een sterke opdrachtnemersrol 

van de organisatie. Dit is goed te organiseren, maar zal in de praktijk de nodige aandacht vragen. 

Uiteindelijk kan dit ook leiden tot efficiëntere en effectievere beleidsopdrachten en een verbetering van 

zowel de kaders als de invulling.  

 

5.2.2 Impact van een bestuurlijke fusie op professionaliteit en kwetsbaarheid 

Ook bij een bestuurlijke fusie worden alle taken samengevoegd en kan de kwetsbaarheid afnemen en 

kwaliteit toenemen door vergroten capaciteit en bundeling van kennis en specialisatie. Hiervoor gelden 

dezelfde argumenten als een ambtelijke fusie. Omdat er maar één raad en één bestuur is, zal de 

ambtelijke organisatie minder de aandacht te hoeven verdelen en geen drie heren te bedienen, dit is een 

overzichtelijker situatie voor de medewerkers (en besturen), en de organisatie kan zich volledig toeleggen 

op het nieuwe bestuur.  

 

Er zal meer ruimte zijn voor ontwikkelcapaciteit, innovatief werken en innovatieve dienstverlening. 

Hierdoor wordt de gemeente minder kwetsbaar, professioneler, beter in staat de inwoner/ondernemer te 

bedienen en een aantrekkelijker werkgever, waardoor de organisatie (verder) versterkt kan worden. De 

omvang en de nieuwe mogelijkheden kunnen nieuw talent aantrekken, professionalisering verder 

versterken (gestructureerder werken, lange termijn visie ontwikkelen, beter inspelen op nieuwe 

ontwikkelingen), competentieontwikkeling, flexibele en wendbare organisatie en meer verticale 

doorstroom. 
  



 

Bijlagen 
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A. Overzicht onderzoeken en initiatieven tot samenwerking 

A. Overzicht onderzoeken 
en initiatieven tot 
samenwerking 

Sinds 2007 onderzoeken naar toekomst drie gemeenten 

De afgelopen jaren zijn er meerdere onderzoeken uitgevoerd naar de bestuurskracht, de 

samenwerkingskracht en de samenwerkingsmogelijkheden in de regio en tussen de drie gemeenten. 

Hieronder geven wij een bondig overzicht van deze onderzoeks- en adviesrapporten en de daarin 

opgenomen conclusies. 

 

2007: bestuurskracht gemeente Aalburg, Werkendam en Woudrichem (Van Naem en Partners) 

Samenwerking wordt in dit rapport aangemerkt als belangrijke kans en mogelijkheid om de prestaties op 

grensoverschrijdende beleidsonderwerpen te kunnen verbeteren en de positie in de grotere, regionale 

samenwerkingsverbanden te versterken. In dat kader werd aan alle drie de gemeenten geadviseerd 

(gezamenlijk) heldere criteria te scheppen voor intergemeentelijke samenwerking. Voor effectieve 

samenwerking wordt de aanbeveling meegegeven de gezamenlijke doelstellingen voor beleid, bestuurlijke 

aansturing en ambtelijke uitvoering vast te leggen in bindende afspraken. Werkendam krijgt specifiek de 

aanbeveling mee om de rol als centrumgemeente daadkrachtig op te pakken en daarover een duidelijk 

signaal af te geven, met een heldere visie daaraan ten grondslag (Veerman, 2015, p.3, van Naem en 

Partners, 2007, p.27). 

 

2008: Steviger samenwerken. Verkennend onderzoek naar samenwerking in het Land van Heusden en 

Altena (Twynstra en Gudde).  

In 2008 wordt Twynstra en Gudde geconsulteerd over een samenwerkingsvorm voor de drie gemeenten. 

De belangrijkste aanbeveling is te kiezen voor een niet-vrijblijvende samenwerking, een gezamenlijke visie 

en strategisch bestuurlijke agenda voor het gebied. Hiertoe wordt een Shared Service Centre voor 

strategisch beleidsmatige advisering en bedrijfsvoering/ondersteunende processen, delen van de 

backoffice en digitale en telefonische dienstverlening voorgesteld. 

 

Mei 2011: quickscan bestuurskracht en samenwerking in het Land van Heusden en Altena 

(PwC/Universiteit van Tilburg) 

Door middel van een quick scan wordt door PwC in 2010 de bestuurskracht in het gebied opnieuw bezien. 

Hieruit blijkt dat aandacht nodig is voor: uniforme uitgangspunten (verrekening en inbreng), meetbare 

resultaten, beleidsinhoudelijke samenwerking op drie extra thema’s, een gezamenlijke I&A-visie, 

monitoren van de reeds opgestelde bestuursopdrachten en een proces starten waarbij de 

samenwerkingsvarianten in beeld worden gebracht zodat een besluit kan worden genomen over een 

gezamenlijke stip op de horizon. 

 

Januari 2013: Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena: feiten en meningen (PwC) 

Een peiling onder inwoners en medewerkers en een financiële- en takenanalyse tonen aan dat een 

bestuurlijke fusie zowel de (lichte) voorkeur heeft, evenals de meeste voordelen oplevert met betrekking 

tot middelen en formatie. 

 
  



 

A. Overzicht onderzoeken en initiatieven tot samenwerking 

Februari 2013: Samenwerken of herindelen in het Land van Heusden en Altena (PwC)   

In dit onderzoek zijn vijf varianten voor samenwerking/fusie onderzocht: netwerkmodel, matrixmodel, 

Shared Service Center, SETA-model/ambtelijke fusie en gemeentelijke bestuurlijke fusie. Ambtelijke en 

bestuurlijke fusie komen als realistische, duurzame varianten uit het onderzoek naar voren. PwC stelt voor 

een projectplan en een business case op beide varianten op te stellen, alvorens een definitief politiek-

bestuurlijk besluit te nemen. Van deze nadere uitwerking is geen sprake geweest. 

                           

Maart/ juni 2013: (Veer)krachtig bestuur in Brabant en bestuursscans (adviescommissie krachtig bestuur, 

BMC) 

Hoewel de commissie Krachtig bestuur aangeeft dat bestuurlijke fusie van onderop moet komen en het 

aan de individuele gemeenten laat om de keuze te maken, wordt expliciet de suggestie gedaan dat de 

provincie een samenvoeging van Aalburg, Werkendam en Woudrichem moet stimuleren en faciliteren. Een 

bestuurlijke fusie moet de bestuurs- en samenwerkingskracht in de regio bevorderen. Door de 

bestuurskracht te verbeteren en op te schalen kunnen de kleinere gemeenten hun eigen kwetsbaarheid 

verminderen en meer bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden (Veerkrachtig Bestuur Brabant, 

2013).  

 

Mei 2015: Bestuurlijke toekomst Land van Heusden en Altena (Prof. dr. Cees Veerman)  

Naar aanleiding van het rapport Veerkrachtig Bestuur Brabant geeft de Provincie prof. dr. Cees Veerman 

opdracht een oordeel te vormen over de mogelijkheden en vormen van samenwerking tussen Aalburg, 

Werkendam en Woudrichem.  

 

De heer Veerman concludeert: 

a. dat het de gemeenten momenteel aan voldoende bestuurskracht en heldere visie ontbreekt, 

om als gebied Land van Heusden en Altena zelfstandig een bestuurlijke samenwerking 

gestalte te geven; 

b. terwijl het voor met name het oplossen van de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie, 

zeker gezien de ontwikkelingen (zoals de 3D’s) noodzakelijk wordt geacht de krachten te 

bundelen; 

c. een ambtelijke fusie geen perspectief biedt gelet op het politieke krachtenveld (versnippering 

partijen en belangen) en een gebrek aan bestuurlijke eenheid in het gebied. 

 

Veerman adviseert de Provincie het besluit te nemen11 dat tot een bestuurlijke fusie dient te worden 

gekomen, per 1 januari 2019. De gemeenten moeten volgens Veerman daarbij wel de ruimte krijgen dit 

zelfstandig op te pakken. De eerst noodzakelijke stap is volgens Veerman: ‘Een kort en zakelijk onderzoek 

met een nadere duiding van de aspecten rondom bestuurlijke fusie aangevuld met een stappenplan voor 

de gezamenlijke uitvoering hiervan door de drie gemeenten’. Veerman benadrukt dat bij de 

voorbereidingen niet alleen de samenwerking tussen de drie gemeenten van belang is, maar ook 

noodzakelijke verbindingen met de omliggende gemeenten niet te laten versloffen.  

De bestaande oriëntaties en samenwerkingsverbanden zijn voor het gebied essentieel om de nieuwe taken 

die de gemeenten toebedeeld krijgen adequaat te verzorgen (Veerman, 2015, p. 16/17). 

 

Sinds 2007 genomen initiatieven richting samenwerking 

Naar aanleiding van bovengenoemde rapporten en voorstellen zijn door de drie gemeenten verschillende 

initiatieven genomen richting samenwerking en versterking van de bestuurskracht van de drie autonome 

gemeenten: 

a. In 2008 wordt een voorstel gepresenteerd te komen tot een Shared Service Centre: ‘het 

Altenamodel’. Dit voorstel wordt afgewezen en de drie gemeenten kiezen voor een matrixmodel 

(verdeling en specialisering van taken over de gemeenten), wegens gebrek aan draagvlak voor 

de zwaardere optie van een SSC.  

 
11 In het huidige beleidskader bestuurlijke fusie (2013 is opgenomen dat de provincie in bijzondere gevallen het initiatief tot een 

bestuurlijke fusie kan nemen 



 

A. Overzicht onderzoeken en initiatieven tot samenwerking 

 

b. In 2009 komt het initiatief tot ‘niet vrijblijvende samenwerking’ tot stand middels een startnotitie, 

toetsingskader en samenwerkingsconvenant met 10 bestuursopdrachten op het gebied van:  

1. Toerisme & Recreatie 

2. Cultuur 

3. Economie 

4. Veiligheid en Rampenbestrijding 

5. AJBZ 

6. Elektronische dienstverlening 

7. Personeel & Organisatie 

8. Strategische agenda West-Brabant 

9. Automatisering, ICT 

10. Communicatie. 

 

c. Vanaf 2010 krijgt de samenwerking meer praktisch vorm: een platform Land van Heusden en 

Altena (LHA), een gezamenlijke openstelling vacatures en een externe programmamanager 

komen van de grond. De quick scan bestuurskracht schetst meer concrete aanknopingspunten 

tot samenwerking. 

 

d. In 2011 wordt een gezamenlijke afdeling P&O gevormd, in navolging van de bestuursopdracht. 

Deze samenwerking komt echter niet goed van de grond en uiteindelijk worden in 2014 de 

medewerkers weer teruggehaald naar de eigen gemeenten. De bestuursopdracht E-

dienstverlening wordt tevens vroegtijdig beëindigd en ICT loopt stuk wegens verschil in tempo. 

 

e. In 2012 wordt de Stuurgroep Samenwerking LHA ingesteld. Er wordt geconstateerd dat er sprake 

is van onvoldoende bestuurlijke eensgezindheid en een gebrek aan geaccepteerde autoriteit met 

doorzettingskracht en teveel nadruk op eigen standpunten in plaats van gemeenschappelijke 

belangen. De colleges concluderen dat het informele samenwerkingsmodel niet langer voldoet 

aan de eisen van samenwerking.  

 

f. Er wordt besloten tot een heroriëntatie en een nieuw procesplan, waarin invulling wordt gegeven 

aan de ‘bestuurlijke stip aan de horizon’. Dit moet leiden tot een bestuurlijke positiebepaling 

begin 2013. Dit leidt tot het rapport ‘toekomstige samenwerking of bestuurlijke fusie in het Land 

van Heusden en Altena (PWC, 2013) en een raadsvoorstel van de drie colleges d.d. 5 maart. 

Werkendam en Woudrichem besluiten unaniem tot business cases voor ambtelijke en bestuurlijke 

fusie en definitieve besluitvorming daaromtrent in september 2013. Aalburg besluit echter tot een 

‘nadere uitwerking van een flexibel netwerkmodel’. 

 

g. Vanwege de veranderde verhoudingen wordt een nieuwe Raadsklankbordgroep ingesteld met als 

opdracht een Overdrachtsdocument (voor de ‘nieuwe Raad’) op te stellen. Dit krijgt vorm in 

2014.  

 

h. Ondanks het beperkte slagen van de bestuursopdrachten, blijft de Stuurgroep LHA in stand 

(2014). In antwoord op de door de provincie Noord-Brabant gevraagde gemeenschappelijke visie 

(als reactie/navolging van Veerkrachtig Bestuur in Brabant) wordt een eerste concept opgesteld 

binnen deze stuurgroep. 

 

i. Op 1 november 2014 wordt de heer Veerman gevraagd door Gedeputeerde Staten en de drie 

gemeenten om de mogelijkheden tot samenwerking te onderzoeken (zie voorgaande paragraaf). 

Gedeputeerde Staten deelt Veermans conclusie over kwetsbaarheid, falende 

samenwerkingsinitiatieven en gebrek aan urgentiebesef. Het advies van Veerman om uiterlijk 1 

januari 2019 te komen tot een bestuurlijke fusie van Woudrichem, Aalburg en Werkendam wordt 

daarom ondersteund door GS. De provincie is daarbij van mening dat de betrokken gemeenten 



 

A. Overzicht onderzoeken en initiatieven tot samenwerking 

zelfstandig het fusieproces ter hand kunnen nemen (en dus niet op basis van Wet Arhi12 zelf het 

initiatief neemt).  

 

j. Om de fusiedatum van 1 januari 2019 te halen is het noodzakelijk dat de gemeenten voor 1 

oktober 2015 met een stappenplan komen voor bestuurlijke fusie. De fusiedatum betekent dat in 

oktober 2016 de gemeenten een bestuurlijke fusiesontwerp ter inzage moeten leggen en uiterlijk 

in maart 2017 een bestuurlijke fusiesadvies moeten vaststellen (provincie Noord-Brabant, 15-06-

2015).  

 

Schets van de huidige samenwerking drie gemeenten 

Ondanks de vele pogingen tot toenadering en concrete voorstellen tot krachtenbundeling is de 

samenwerking nog altijd op informele, vrijblijvende basis tussen de drie gemeenten. Er is sprake van 

verschillen die nog niet (bestuurlijk) kunnen worden overbrugd. Regio Altena is vooral een geografische 

eenheid maar geen politieke, culturele, financiële of bestuurlijke: de kernen verschillen in religie, 

bestuurscultuur. In de gesprekken wordt aangegeven dat de oriëntatie van de drie gemeenten (inwoners) 

verschilt: Aalburg (Waalwijk, Den Bosch, Zaltbommel) en Werkendam (Dordrecht, Oosterhout, Breda) en 

Woudrichem (Gorinchem). Momenteel zitten Woudrichem en Aalburg bovendien in financieel andere 

(moeilijke) positie. 

 

Er zijn echter wel degelijk gezamenlijke opgaven waarbij de gemeenten elkaar vinden. Een aantal 

bestuursopdrachten zoals geformuleerd in 2009 worden uitgevoerd: juridische samenwerking, ruimte, 

vergunningen en toezicht, communicatie, veiligheid en crisiscommunicatie gaat voorspoedig (in 

tegenstelling tot ICT en P&O, die zijn teruggetrokken in 2014). Daarnaast wordt er door de drie 

gemeenten samengewerkt met betrekking tot:  
a. regionaal bedrijventerrein / regionaal ontwikkelingsbedrijf  

b. gezamenlijke rekenkamer 

c. Samenwerkingsverband Regionale samenwerking Land van Heusden en Altena (LHA) 

d. Afvalinzameling.  

 

Met betrekking tot de AWBZ/Wmo werken de gemeente Werkendam en Woudrichem samen. Aalburg is 

hier niet bij aangesloten.  

 

Voor de grotere samenwerkingsverbanden geldt dat de drie gemeenten participeren in dezelfde regio(’s) 

en gemeenschappelijke regelingen. 

a. Werken naar vermogen (Wwnv): de gemeente Werkendam werkt in het kader van de transitie 

Wwnv samen met de gemeenten Aalburg, Drimmelen, Geertruidenberg, Oosterhout en  

Woudrichem. 

b. Onderzoek samenwerking onderhoud riolering gemeenten Aalburg, Woudrichem, Drimmelen, 

Geertruidenberg en Oosterhout en de waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland, binnen de 

grotere samenwerkingsvorm Samenwerking Water West-Brabant (SWWB) 

c. Samenwerking in de Dongemondverband op o.a. WAVA/!Go 

d. Grotere formele samenwerkingsverbanden (gemeenschappelijke regelingen) voor o.a Regio West 

Brabant (GR) Jeugdzorg, RUD, veiligheidsregio, GGD, etc.  

(Bestuursscan Aalburg, Werkendam en Woudrichem, 2013, p. 6–10) 

  

 
12 Wet algemene regels bestuurlijke fusie, 1984 



 

B. Overzicht gemeentelijke lasten 2015 

B. Overzicht gemeentelijke 
lasten 2015  

COELO gemeentelijke woonlasten 2015 
  

Werkendam Aalburg Woudrichem

Onroerendezaakbelasting (OZB) Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Tarief woningen (%) 0,1046 3,7 0,1215 2,2 0,1078 3,2

Tarief niet-woningen (%) 0,2551 11,6 0,323 5,5 0,3539 6

Heffingskorting Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Bedrag (€) 0 0 0

Reinigingsheffing Woningen Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Eénpersoonshuishouden (€) 182 -1,1 190 0,9 133 -0,2

Meerpersoonshuishouden (€) 271 -2,3 256 1,9 235 -1,3

Kwijtschelding Deels Ja Deels

Kwijtscheldingsnorm (%) 100 100 100

Rioolheffing Woningen Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Eénpersoonshuishouden (€) 225 2,7 174 0,8 246 -1,2

Meerpersoonshuishouden (€) 279 2,2 174 0,8 246 -1,2

Kwijtschelding Ja Ja Ja

Kwijtscheldingsnorm (%) 100 100 100

Gemeentelijke Woonlasten Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Eénpersoonshuishouden (€) 649 2 658 1,4 639 0,7

Meerpersoonshuishouden (€) 792 1,1 724 1,8 741 0,3

Rangnummer 

meerpersoonshuishouden

306 188 223

Burgerzaken Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Kosten rijbewijs (€) 38,45 0 38,45 0 38,45 0

Kosten uittreksel BRP (€) 9,25 2,8 5,05 1 6,35 1,6

Kosten paspoort (€) 66,95 0 67,1 0,2 67,1 0,2

Kosten identiteitskaart (€) 52,95 0 53,05 0,2 53,05 0,2

Toeristenbelasting Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Bedrag per overnachting (€) 1,08 2,9 0 0 1,16 1,8

Hondenbelasting Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Bedrag voor één hond (€) 65,76 2,6 0 0 40,05 1,5

Omgevingsvergunning Mutatie(%) Mutatie(%) Mutatie(%)

Bedrag voor dakkapel €10.000 262 5,6 315 7,9 225 1,5

Bedrag voor uitbouw woning €45.000 1179 5,6 972 8 995 1,4

Bedrag voor nieuwbouw woning 

€140.000

3668 5,6 3024 8 3094 1,4



 

C. Samenvatting financiële positie Werkendam 

C. Samenvatting financiële 
positie Werkendam 

  



 

D. Samenvatting financiële positie Woudrichem 

D. Samenvatting financiële 
positie Woudrichem  

  



 

E. Samenvatting financiële positie Aalburg 

E. Samenvatting financiële 
positie Aalburg  



 

F. Formatieoverzicht 

F. Formatieoverzicht  
DOMEIN Taak

Directie en Management fte mdw fte mdw fte mdw fte mdw

Gemeentesecretaris 1,00 1 1,00 1 1,11 1

Adjunct secretaris/Sectordirecteur 3,11 3

Afdelingshoofden 5,00 5 4,00 4 2,50 5

Teamleiders (met hierarchisch leidinggevende bevoegdheid ven 
minimaal 50% P-taken. Coördinatoren zonder hierarchisch 
leidinggevende bevoegdheid opnemen bij betreffende domein)

12,76 14

Totaal Directie en Management 18,76 20,00 5,00 5,00 6,72 9,00 30,48 34

Project- en programmamanagement en bestuursondersteuning

Bestuursondersteuning / Adviseur strategisch beleid (incl. concern control)2,70 3

Secretariaat/administratieve ondersteuning (College, MT) 1,78 3 2,00 3 1,43 2

Totaal Project- en progr.management + bestuursondersteuning 4,48 6,00 2,00 3,00 1,43 2,00 7,91 11

Domein Bedrijfsvoering

P&O
P&O beleid en uitvoering (incl. organisatieontwikkeling, salaris- 

en personeelsadministratie) 4,20 6 1,50 2 1,50 2

Subtotaal P&O 4,20 6 1,50 2 1,50 2 7,20 10

Financiën Financieel beleid en uitvoering (incl. concern control) 11,31 12 5,97 9 7,04 9

Subtotaal Financiën 11,31 12 5,97 9 7,04 9 24,32 30

I&A

I&A beleid en uitvoering (informatiebeleid, systeembeheer, 

netwerkbeheer, helpdesk, technisch applicatiebeheer, advies en 

informatieanalyse)

13,28 15 2,50 3 1,69 2

Subtotaal I&A 13,28 15 2,50 3 1,69 2 17,47 20

Juridische zaken
Algemeen juridische zaken (incl. secretariaat commissie bezwaar 

en beroep en incl. APV) 0,61 1 2,00 2 1,19

Subtotaal Juridische zaken 0,61 1 2,00 2 1,19 0 3,80 3

Facilitaire zaken Bodes, huismeesters (incl. post en repro) en catering 4,65 8 5,86 8 4,87 8

DIV (incl. DMS)

Beleid/projecten Facilitair 1,47 2

Subtotaal Facilitaire zaken 6,12 10 5,86 8 4,87 8 16,85 26

Inkoop

Subtotaal Inkoop 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0

Communicatie Voorlichting, communicatie, webmaster etc. 1,83 3 1,39 2 2,19 3

Subtotaal Communicatie 1,83 3 1,39 2 2,19 3 5,41 8

Belastingen 0,30 1 0,20 1

Subtotaal Belastingen 0,00 0 0,30 1 0,20 1 0,50 2

Gegevensbeheer Gegevensbeheer BAG/GBA 0,70 0 0,80 2

Subtotaal Gegevensbeheer 0,00 0 0,70 0,00 0,80 2,00 1,50 2

Unitsecretaresses 3,89 5

Totaal Domein Bedrijfsvoering 41,24 52,00 20,22 27,00 19,49 27,00 80,95 106,00

TOTAAL OVERHEAD 64,48 78,00 27,22 35,00 27,64 38,00 119,35 151,00

Overhead

Bestuursondersteuning

Directie en Management

Totaal 
Werkendam Aalburg Woudrichem 

Gemeenten



 

F. Formatieoverzicht 

 
Domein Taak

Sociaal Domein fte mdw fte mdw fte mdw fte mdw

Juridisch en beleid ZW&I 1,48 2

Consulent/klantmanager WWB 5,29 8

Consulent/klantmanager WMO 7,40 9

Administratie ZW&I 2,28 5

Administratie Welzijn 3,29 4

Samenleving (sport, cultuur, gezondheidsbeleid, buurtaanpak) 13,44 18

Recreatie

Leerplicht 1,28 2

Subtotaal Sociaal Domein 34,46 48,00 4,11 5 3,53 5 42,10 58

Ruimtelijke Ontwikkeling 

Ruimtelijke ordening 2,34 3

Volkshuisvesting/Wonen 2,98 4

Economische zaken 0,89 1

Toerisme

Bedrijfscontactfunctionaris

Monumenten 

Projecten (incl. projectassistenten) 0,65

Grondbedrijf

Vastgoed: gebouwenbeheer en onderhoud gemeentelijke 

eigendommen, bouwkunde en sporthal 1,00 1

Juridisch 1,00 1

Subtotaal Ruimtelijke Ontwikkeling 8,86 10,00 13,33 15 11,36 14 33,55 39

Openbare Ruimte

Uitvoering Milieu / Regie Milieu 2,00 2

BWT vergunningverlening 2,78 3

BWT toezicht 2,78 3

Juridische handhaving en kwaliteitszorg 1,00 1

Administratie en frontoffice Bouwen en Milieu 0,67 1

Subtotaal 9,23 10 0,00 0,00 0,00 0,00 9,23 10,00

Civiele techniek/civiele werken/openbare werken 6,33 7

Beleidsmedewerkers groen, verkeer en vervoer, wegen, riolering etc. 8,11 8

Verkeer en vervoer en infra

Werkvoorbereiders

Opzichters (zonder of met minder dan 50% p-taken) 4,84 5

Administratie Openbare Werken 2,56 3

Beheer onderhoud en buitendienst (grijs en groen) 18,56 19

Wijkbeheerders 0,67

Afvalinzameling

Milieustraat 1,00 1

Begraafplaats 2,00 2

Subtotaal 44,07 45,00 26,67 29 0,00 0,00 70,74 74

Subtotaal Openbare Ruimte 53,30 55,00 26,67 29,00 21,82 23 101,79 107

Dienstverlening

Medewerkers Frontoffice en receptie 6,67 11 8,04 12

Medewerkers Backoffice incl. KCC 5,63 9 5,02 7

Subtotaal Burgerzaken/receptie/dienstverlening 12,30 20,00 8,37 14 13,06 19,00 33,73 53

Overige taken

Griffier 1,00 1 0,78 1 1,04 2

Administratief medewerker griffie 0,89 1 0,50 1

Subtotaal griffie 1,89 2 1,28 2 1,04 2 4,20 6

Medewerker OOV en vergunningen (IVR) 1,00 1 1,00 1 0,51 1

BOA 1,00 1

Marktmeester 0,11 0,06 1

Ambtelijk secretaris OR (P&O formatie)

Ondersteuning rekenkamer

Havenmeester 2,00 2

Subtotaal overig 4,11 4,00 1,00 1,00 0,56 2,00 5,67 7

TOTAAL PRIMAIR PROCES 114,92 139,00 54,76 66,00 51,37 65,00 221,05 270

Woudrichem

Burgerzaken/receptie/ 

dienstverlening

Sociaal Domein

Overig

Ruimtelijke Ontwikkeling

Griffie 

Primair proces

Aalburg

Openbare ruimte (excl. 
basistaken omgevingsdienst)

Totaal 
Werkendam

Gemeenten
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TOTAAL FORMATIE (OVERHEAD + PRIMAIR PROCES EXCL. FTE-TAAKSTELLING) 179,40 217,00 81,98 101,00 79,01 103,00 340,39 421

Totaal boventallig 2,51 6 2,51 6

Formatie + boventallig 181,91 223,00 81,98 101,00 79,01 103,00 342,90 427,00



 

G. Totaaloverzicht financiën (indicatief) 

G. Totaaloverzicht financiën (indicatief) 
PERSONEEL

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten

Loonkosten ambtelijke organisatie (ex griffie, 

inclusief werkgeversbijdrage zorgverzekeraar)  €      10.719.077,97 

Loonkosten directie en management  €          643.094,77  €       505.814,00  €        594.627,00 

Loonkosten PIJOFACH  €        3.217.575,45  €    1.404.249,00  €      15.400,00  €      1.331.042,44 

Loonkosten primair proces  €        6.858.407,75  €    3.035.516,00  €      28.020,00  €      2.942.583,00 

Loonkosten griffie  €          155.326,57  €         97.069,00  €          82.323,56 

Loonkosten college  €          409.300,13  €       323.095,00  €        260.670,00 

Loonkosten gemeenteraad  €          293.531,52  €       134.441,00  €          98.040,00 

loonkosten totaal € 0,00 € 11.577.236,19 € 0,00 € 5.500.184,00 € 43.420,00 € 5.309.286,00 € 43.420,00 € 22.386.706,19

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten
Stelposten -€                    -€                      

Overwerk  €                    -    €                      -   

Woon-werkverkeer  €                    -    €            65.013,00 

Dienstreizen  €                    -    €            73.085,00 

Flexibele beloningen  €                    -    €            24.091,00 

Ambtsjubilea  €                    -    €            21.500,00 

Fiets- en werkkleding  €                    -    €            19.675,00 

Opleidingskosten  €                    -    €          161.802,00 

Teamactiviteiten/uitjes  €                    -    €            11.128,00 

Inhuur derden / extern advies  €                    -    €          150.000,00 

Arbomaatregelen  €                    -    €              3.065,00 

Personeelsverzekeringen  €                    -    €                      -   

Kosten stagiaires  €                    -    €                      -   

Werving en selectie  €                    -    €            18.042,00 

Ondernemingsraad  €                    -    €              7.393,00 

Kerstpakketten  €                    -    €            10.448,00 

Bedrijfsarts  €                    -    €            35.473,00 

Bedrijfsmaatschappelijk werk  €                    -    €                      -   

Geneeskundig onderzoek  €                    -    €                      -   

Bedrijfsfitness  €                    -    €                      -   

Fietsenregeling  €                    -    €                      -   

Bijdrage personeelsvereniging  €                    -    €            11.537,00 

Bedrijfshulpverlening  €                    -    €              4.355,00 

Recepties  €                    -    €                      -   

Uitstroombudget  €                    -    €                      -   

Kosten m.b.t. voormalig personeel  €                    -    €          211.974,00 

Frictiekosten  €                    -    €                      -   

Toelages en vergoedingen  €                    -    €            18.777,00 

Overige kosten

Personeelsgerelateerde budgetten € 0,00 € 847.358,00  €                       -    €       377.525,00  €                   -    €        488.940,00 € 0,00 € 1.713.823,00

Totaal personeelsbegroting € 0,00 € 12.424.594,19 € 0,00 € 5.877.709,00 € 43.420,00 € 5.798.226,00 € 43.420,00 € 24.100.529,19

Aalburg Totalen

Aalburg Totalen

begroting 2015

Personeelsgerelateerde budgetten (m.b.t. 

ambtelijke organisatie)

Personeelskosten

Werkendam Woudrichem

Werkendam Woudrichem
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ICT

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten
Onderhoud / gebruiksvergoeding -€                    440.000,00€           

Aankopen -€                    80.150,00€             

Kapitaallasten -€                    67.702,00€             

Telefoonkosten, gemnet, internet -€                    -€                      

Overige kosten -€                    45.956,00€             

Totaal ICT -€                       633.808,00€            -€                      414.366,00€        -€                  435.660,00€         € 0,00 € 1.483.834,00

FACILITEITEN

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten
Postbezorging 49.925,00€             

Telefonie en internet 121.309,00€           

Kantoorartikelen 24.799,00€             

Kopieren / druk- en printwerk 117.120,00€           

Salarisadministratie 41.709,00€             

Abonnementen 21.823,00€             

Kantinekosten, koffie, thee 9.300,00€             53.704,00€             

Aankleding (planten, kunst)

Totaal faciliteiten 9.300,00€              430.389,00€            -€                      176.000,00€        -€                  229.860,00€         € 9.300,00 € 836.249,00

OVERIGE BEDRIJFSVOERINGSKOSTEN

baten lasten baten lasten baten lasten baten lasten
Accountantskosten 87.005,00€             31.000,00€          26.860,00€           

Verzekeringen 146.962,00€           23.500,00€          7.220,00€             

Overige kosten 201.680,00€         896.652,81€           7.700,00€           

Totaal overige bedrijfsvoeringskosten € 201.680,00 € 1.130.619,81 -€                      62.200,00€          € 0,00 € 34.080,00 € 201.680,00 € 1.226.899,81

Totaal bedrijfsvoeringslasten € 210.980,00 € 15.197.629,00 € 12.100,00 € 6.826.465,00 € 43.420,00 € 6.950.776,00 € 266.500,00 € 28.974.870,00

Totaal programmagelden 57.768.316,00€     41.954.017,00€       32.812.900,00€    25.996.535,00€    -€               15.919.644,00€     90.581.216,00€   83.870.196,00€         

Totaal gemeentelijke begroting 57.979.296,00€     57.151.646,00€       32.825.000,00€    32.823.000,00€    43.420,00€       22.870.420,00€     € 90.847.716,00 € 112.845.066,00

Taakstellingen: Werkendam Aalburg

2015 -€                    85.000,00€             

2016 250.000,00€         85.000,00€             

2017 375.000,00€         405.000,00€           

2018 500.000,00€         455.000,00€           

2019 500.000,00€         

Werkendam Woudrichem Aalburg Totalen

vrijval begroting 2015

Werkendam Woudrichem Aalburg Totalen

vrijval begroting 2015

AalburgWerkendam Woudrichem
Overige bedrijfsvoeringskosten

Facilitaire budgetten

ICT-budgetten

Totalen

vrijval begroting 2015



 

H. Totaaloverzicht leeftijdsopbouw 

H. Totaaloverzicht leeftijdsopbouw 

Leeftijdsopbouw (in aantallen)    

     

De totaaloptelling wordt door SeinstravandeLaar gedaan    

     

  Werkendam Woudrichem Aalburg Totaal 

< 25 jaar 1 1 2 4 

25-35 jaar 16 11 9 36 

35-45 jaar 50 27 19 96 

45-55 jaar 69 28 32 129 

55-60 jaar 39 18 12 69 

60-62 jaar 15 3 3 21 

62-65 jaar 10 6 10 26 

65-67 jaar 0     0 

Totaal 200 94 87 381 

   peildatum 1 juli 2015  

  



 

I. Totaaloverzicht uitstroom 

I. Totaaloverzicht uitstroom  

JAARTAL FUNCTIE SCHAAL FTE GEMEENTE

2015 Beleidmedew. ruimtelijke ordening 0,85 Werkendam

Totaal 0,85

2016 Documentbeheer 7 0,89 Werkendam

2016 Cateringmedewerker 4 0,50 Werkendam

2016 Gemeentebode 6 1,00 Werkendam

2016 Coörd. beheer en openb. ruimte 9 1,00 Werkendam

2016 Voorman serviceteam 6 0,56 Woudrichem

2016 Medewerker Burgerij 8 0,50 Aalburg

2016 Teamleider Gemeentewerken 10 1,00 Aalburg

Totaal 5,45

2017 Interieurverzorger 3 0,31 werkendam

2017 Administratief medewerker 6 1,00 woudrichem

Totaal 1,31

2018 Coördinator publieke dienstverlening
1,00 Werkendam

2018 Milieuinspecteur 9 1,00 Werkendam

2018 Medewerker griffie 9 0,89 Werkendam

2018 Medw. financ.advies en control 9 0,75 Werkendam

2018 Beheerder milieustation/ medewerker serviceploeg 5 1,00 Woudrichem

2018 Bestuurssecretaresse 7 0,67 Woudrichem

2018 Wijkbeheerder 6 0,56 Woudrichem

2018 Allround medew Burgerzaken 6 0,50 Aalburg

2018 Medew. algemeen bestuurlijke zaken 10 0,89 Aalburg

2018 Senior medew. fin. beheer 8 1,00 Aalburg

2018 Gemeentebode/marktmeester 6 1,00 Aalburg

Totaal 9,25

2019 Indicatieadviseur WMO 9 1,00 Werkendam

2019 Technisch medewerker gebouwen 9 1,00 Werkendam

2019 Specialist milieuvergunningen 11 1,00 Werkendam

2019 Medewerker serviceploeg 5 0,78 Woudrichem

2019 Comm.adviseur / webmaster 10 1,00 Aalburg

2019 Civieltechn. medew projecten  10 1,00 Aalburg

2019 Beleidsmedewerker Soza 10 0,70 Aalburg

2019 Werkleider civiel gem.werken 6 1,00 Aalburg

2019 Raadsgriffier 11 0,80 Aalburg

Totaal 8,28

2020 Medewerker Watergangen 5 1,00 Werkendam

2020 Algemeen Medewerker 13 1,00 Werkendam

2020 Beleidsmedewerker samenleving B 0,67 Werkendam

2020 Beleidscoördinator samenleving 13 1,00 Werkendam

Medewerker Groen 5 1,00 Werkendam

Technisch medew. ruimte 9 1,00 Werkendam

Juridisch Medew.vergunningen en handhaving 12 1,00 Werkendam

2020 Senior med. documentaire informatievoorziening 8 0,83 Woudrichem

2020 Chauffeur gem werken 5 1,00 Aalburg

Totaal 8,50

Totaal 2015 - 2020 33,64

Uitstroomoverzicht (aantal mensen die pensioengerechtigde leeftijd bereiken per jaar)



 

J. Overzicht geïnterviewde personen 

J. Overzicht geïnterviewde 
personen  

 Mevrouw S. Haasjes-van den Berg, burgemeester 

 De heer W. de Jong, wethouder (portefeuille economie) 

 De heer P. van de Ven, wethouder (portefeuille sociaal domein en financiën) 

 De heer A. van Oudheusden, gemeentesecretaris 

 De heer F. Punt. hoofd Middelen 

 Mevrouw H. Verberkt, coördinator P&O 

 De heer G-J. van den Broek, controller 

 Mevrouw A. van Duijn, medewerker financiën Werkendam 

 Mevrouw J. Heiden, hoofd staf/locosecretaris Woudrichem 

 De heer G-J. van Rosmalen, medewerker financiën Woudrichem 

 De heer A. Brondijk, medewerker financiën Aalburg 

 

 
  



 

K. Overzicht geraadpleegde documenten 

K. Overzicht geraadpleegde 
documenten 

 Formats P&O en financiën, ingevuld door medewerkers Werkendam, Woudrichem en Aalburg (2015) 

 Collegeprogramma’s 2015 Werkendam, Woudrichem en Aalburg (2015) 

 Programmabegrotingen 2015 Werkendam, Woudrichem en Aalburg (2015) 

 Provincie Brabant, overzicht begrotingen 2015 (http://www.brabant.nl/politiek-en-

bestuur/bestuurlijke-organisatie-en-toezicht/interbestuurlijk-toezicht/toezichtsgebieden/financieel-

toezicht/begrotingen-gemeenten-2015.aspx) 

 Rapporten SvdL: Langedijk, Voorne, BUCH, BEL, Wijk bij Duurstede (2014/2015) 

 COELO Atlas van de lokale lasten (2015)  

 Prof. Dr. C.P. Veerman: Bestuurlijke toekomst Land van Heusden en Altena (2015)  

 Q&A’s Intergemeentelijke samenwerking, Rijksoverheid (2014) 

 (Wijziging) Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) (2014) 

 Universiteit Twente/BMC Advies, Gemeentelijke bestuurlijke fusieen: lessen en leerervaringen (2014) 

 CPB: Notitie opkomstpercentage bestuurlijke fusieen (2014) 

 PWC: Samenwerking of herindelen in het Land van Heusden en Altena (2013) 

 PWC: Samenwerking of herindelen in het Land van Heusden en Altena; feiten en meningen (2013) 

 Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant: Veerkrachtig bestuur in Brabant (2013) 

 Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant: Bestuursscan Werkendam (2013) 

 Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant: Bestuursscan Woudrichem (2013) 

 Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabant: Bestuursscan Aalburg (2013) 

 Verkenning samenwerking Schijndel en Sint-Oedenrode (2013) 

 Twynstra en Gudde: 7 misvattingen over gemeentelijke bestuurlijke fusie (2013) 

 Beleidskader Gemeentelijke Bestuurlijke fusie (2013) 

 Binnenlands Bestuur: Fuseren goedkoper dan ambtelijk samenwerken (april 2013)  

 Binnenlands Bestuur: Financieel nadeel bij herindelen klein bier (april 2013) 

 PWC: Bestuurskracht en Samenwerking in het Land van Heusden en Altena (verslag van een Quick 

Scan) (2011)  

 PWC: Bestuurskracht in het Land van Heusden en Altena. Een eerste verkenning (2010)   

 Twynstra en Gudde: Steviger samenwerken. Verkennend onderzoek naar samenwerking in het Land 

van Heusden en Altena (2008)  

 Rijksuniversiteit Groningen/Berenschot, Bestuurlijke fusieen gewogen (2008) 

 Van Naem en Partners: Bestuurskrachtprofiel gemeente Werkendam (2007) 

 Wet Algemene regels bestuurlijke fusie (1984) 

 

 
  



 

 

Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening? 
 

SeinstravandeLaar B.V. 

Organisatieadviseurs voor de publieke sector 
Postbus 450, 4100 AL Culemborg 

 

drs. J.M. (Stan) Seinstra 
partner 

 

www.seinstravandelaar.nl 
@Seinstra_vdLaar 

 

s.vandelaar@seinstravandelaar.nl 
06 30 37 29 97 

 


