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Annotatie bij de deelnotities GNL-vervolgproces

Geachte college- en raadsgeleden,

Begin september en begin oktober 2016 staat gepland dat respectievelijke de drie afzonderlijke colleges van B&W
en de drie autonome gemeenteraden een besluit nemen aangaande het GNL-proces. Basis voor dit besluit vormen
de voorliggende deelnotities die opgesteld zijn naar aanleiding van de raadsbesluiten in januari 2016. Graag 
nemen wij u aan de hand van deze annotatie bij de deelnoties kort mee terug naar de oorspronkelijke opdracht, 
de beelden van de stuurgroep bij de ontstane inzichten vanuit de deelnotities en onze suggesties ten aanzien van 
het vervolgproces.

Drie raden hebben colleges in januari 2016 opdracht tot verdiepende onderzoeken gegeven

Het jaar 2015 stond in het teken van een eerste verkenning naar de mogelijke vormen van krachtenbundeling 
tussen onze gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal. De uitkomsten van dat onderzoeksproces zijn 
vastgelegd in het eindrapport ‘GNL: Samen Sterker’. Het advies uit dat eindrapport luidt om (op termijn) te komen
tot één GNL-gemeente, zonder in dat proces de tussenstap te zetten van het vormgeven van een ambtelijke 
samenwerking.

Op 28 januari jl. hebben de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal kennisgenomen van 
voornoemd eindrapport, inclusief de daartoe behorende bijlagenboeken. Bij raadsbesluit hebben de drie 
gemeenteraden hun colleges de opdracht gegeven om (tot aan het zomerreces van 2016) onderstaande punten 
nader uit te werken in afzonderlijk bestuurlijke notities:

a. Het met elkaar – met het college van Geldermalsen daarbij in de lead – en met de daarbij relevante
partners zoals de provincie Gelderland, concreet zicht te krijgen op de beoogde positieve ontwikkeling in
de financiële situatie van de gemeente Geldermalsen.

b. Het met elkaar – met het college van Lingewaal daarbij in de lead – en met de daarbij relevante partners
zoals de provincie Gelderland, concreet zicht te krijgen op het moment van onomkeerbaarheid van de af-
spraken tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners, zoals verwoord in de geactualiseerde uitvoerings-
agenda 2015-2020 van het Manifest.

c. Nader onderzoek naar de status van de beheerplannen van de drie gemeenten.

d. Inzicht verkrijgen in de beleidsvoornemens Geldermalsen en Neerijnen.

e. Nadere aanscherping van de voordelen op financiële (bedrijfsvoerings)lasten.

f. Doorkijk op woningbouw vanaf 2020.

g. Burgerconsultatie Neerijnen.

h. Eerste doorkijk op herindelingsproces.

De raden van de drie GNL-gemeenten hebben daarbij aan bovengenoemde opdracht nog enkele aanvullende 
opdrachten neergelegd bij de colleges:
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a. Amendement aangenomen in Neerijnen en Geldermalsen
De raadsleden dragen de stuurgroep GNL op om in samenwerking met de klankbordgroep GNL in 
februari 2016 voorbereidingen te treffen om te komen tot een nadere invulling van de breed gedragen 
wens vanuit de drie gemeenteraden om voor de besluitvorming in juni 2016 (inmiddels oktober 2016, 
red.) de inwoners, ondernemers en instellingen te consulteren over de beoogde herindeling tussen 
Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

b. Amendement aangenomen in Lingewaal
De raadsleden hebben in een amendement aangegeven dat een definitief besluit aangaande bestuurlijke
herindeling (zijnde een herindelingsontwerp o.g.v. de Wet algemene regels herindeling) pas aan de orde 
kan zijn indien:
 de in de Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020 benoemde projecten op een punt zijn gebracht dat

zij ook voor het gemeentebestuur van de nieuw te vormen gemeente onomkeerbaar zijn, en
 tevens uit een objectief en met feiten onderbouwde analyse blijkt dat een, al dan niet aan een be-

stuurlijke herindeling voorafgaande, ambtelijke fusie niet doelmatig of onnodig kostbaar is.

c. Amendement aangenomen in Lingewaal
De raadsleden hebben in een amendement aangegeven dat, na realisatie van de in besluitonderdeel 4
onder a tot en met f genoemde onderdelen, de provincie Gelderland verzocht moet worden een nieuwe
begrotingsscan op te stellen zodat beoordeeld kan worden of de maatregelen een nieuw te vormen ge-
meente (financieel) gezond maken en houden.

d. Amendement aangenomen in Lingewaal
De raadsleden hebben in een amendement het college verzocht de voorbereidingen te treffen om voor
de besluitvorming in juni 2016 (inmiddels oktober 2016, red.) de inwoners, ondernemers en instellingen
in een dialoogsetting te informeren over de beoogde herindeling tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lin-
gewaal.

Op 30 maart jl. heeft de Klankbordgroep vanuit de drie raden met ons van gedachten gewisseld over haar rol en 
bijdrage in het GNL-proces, heeft ze de bestuurlijke interpretatie van de diverse deelopdrachten vanuit de raden 
met ons aangescherpt en hebben we samen afspraken gemaakt over het proces dat we deze maanden met 
elkaar doorlopen.

De stuurgroep is vanuit het ontstane inzicht positief gestemd over de kansen die GNL biedt 

De voorbije maanden is ambtelijk en bestuurlijk met veel energie gewerkt aan het uitvoeren van deze opdrachten
en zijn dialoogsessies met inwoners in positieve sfeer gehouden. Als resultante van alle deelopdrachten vanuit de 
raden, zijn de deelnotities opgesteld welke u bijgevoegd aantreft. 

Eerder al - op 31 mei jl. - heeft de stuurgroep GNL (bestaande uit de burgemeester, een wethouder en 
gemeentesecretaris per deelnemende gemeente) de conceptversies van de deelnotities vastgesteld om door te 
geleiden voor een reactie daarop vanuit de Klankbordgroep op 13 juni jl. De opmerkingen die toen door de 
Klankbordgroep zijn gemaakt, hebben we meegenomen om tot de deelnotities te komen die nu voorliggen. Ook 
de reactie van de drie Ondernemingsraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn hierin verwerkt.

In de kern is de stuurgroep van mening dat voorliggende deelnotities veel feitelijk inzicht bieden in de huidige 
situaties van de drie afzonderlijke gemeenten, hun individuele huidige (beleidsinhoudelijke) opgaven en 
bestuurlijke ambities voor de toekomst en de financiële situatie per gemeente. De stuurgroep geeft u vanuit zijn 
positie bezien graag de volgende opmerkingen per deelnotitie mee: 
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a. Financiële positie Geldermalsen
De geactualiseerde financiële positie van Geldermalsen laat een meer rooskleurig beeld zien dan het 
beeld dat circa een jaar geleden is gevormd in de begrotingsscan uitgevoerd door de provincie. Deze no-
titie geeft ons en u meer inzicht in de oorzaken van dat veranderende beeld. De financiële aanpassingen 
van de actualisatie zijn door het college van Geldermalsen verwerkt in de Jaarrekening 2015 en de Ka-
dernota. De stuurgroep is positief gestemd over deze ontwikkeling. In de update van de begrotingsscan 
door de provincie zijn wel de financiële gegevens verwerkt, maar is het positief gewijzigde beeld ten 
aanzien van de toekomstige ontwikkelingen en het verbeterde risicoprofiel niet verwerkt omdat het ver-
diepingsrapport van SeinstravandeLaar niet tijdig beschikbaar was bij het opstellen van de update. In de 
aanbiedingsbrief bij de update is het College van Gedeputeerde Staten daar wel op ingegaan en wordt 
de opvatting van de stuurgroep onderschreven.

b. Manifest van Lingewaal
De filosofie onder het Manifest, dat het gemeentebestuur van Lingewaal heeft afgesproken met zijn in-
woners, wordt door de stuurgroep omarmt als een (participatief) gedachtegoed dat een mooi fundament
kan vormen onder de beoogde faciliterende rol en bijdrage van een eventuele GNL-gemeente in de rich-
ting van alle inwoners en ondernemers in de 26 kernen in dit gebied. Teneinde de leefbaarheid in deze 
kernen verder te versterken. De stuurgroep zou graag de kans krijgen om in een volgende fase dit ge-
dachtegoed inhoudelijk verder uit te werken voor het hele GNL-gebied, de financiële impact daarvan in 
beeld te brengen én om de gemeente Lingewaal de gelegenheid te bieden de mogelijkheid van contrac-
tuele zekerstelling van de Manifestprojecten nader te verkennen. Over het tempo waarin een en ander 
vorm krijgt in relatie tot de structurele financiële impact kan het gesprek in die fase worden gevoerd.

c. Status Beheerplannen
Het onderzoek naar de Beheerplannen van de drie gemeenten laat zien dat er in de gemeente Neerijnen
op de korte termijn een financieel vraagstuk ligt ten aanzien van vooral het onderhoud van wegen. Het 
college van Neerijnen heeft de raad voorgesteld voor de korte termijn reeds maatregelen in gang te zet-
ten door 500.000 euro structureel vrij te maken voor extra onderhoud wegen. Voor de langere termijn 
zal een eventuele GNL-gemeente een gezamenlijk vraagstuk moeten beantwoorden rondom het gewens-
te niveau van beheer en onderhoud. De stuurgroep neemt dit vraagstuk graag mee naar een volgende 
fase in het proces.

d. Beleidsvoornemens Geldermalsen en Neerijnen
De actuele beleidsvoornemens van Geldermalsen en Neerijnen komen voort uit de Kadernota’s van beide
gemeenten, die door de raden nog moeten worden vastgesteld. De beleidsvoornemens vanuit Lingewaal
zullen op het moment dat deze verwerkt zijn in de Kadernota en aan de raad van Lingewaal worden aan-
geboden, worden gedeeld met de Klankbordgroep GNL.

e. Nadere (financiële) analyse ambtelijke en bestuurlijke fusie
De deelnotitie inzake de analyse tussen een ambtelijke fusie en een bestuurlijke fusie en de financiële 
impact van beide modellen, geeft – aanvullend op het eindrapport van januari jl. – het beeld van kansen
op de inhoud (strategie/beleid, kwaliteit, kwetsbaarheid, goed werkgeverschap) en op de financiën bij 
de keuze voor één GNL-gemeente.

f. Doorkijk op het herindelingsproces
De notitie inzake het herindelingsproces, dat in werking kan treden na een eventuele positieve besluit-
vorming van de drie raden in het najaar van 2016, geeft de stuurgroep een helder beeld van de opgave 
die u en ons mogelijk te wachten staat.

Ten aanzien van de vraag vanuit de raden om ‘een doorkijk op de woningbouwopgave vanaf 2020’ verwijzen wij 
graag naar de reeds vastgestelde regionale woonagenda. Ten aanzien van de opdracht om te komen tot 
‘dialoogsessies’ met inwoners en (maatschappelijk) ondernemers in de drie gemeenten verwijzen wij u graag naar
het eerder met u gedeelde communicatieplan hieromtrent waaraan wij bestuurlijk invulling wordt gegeven. Ten 
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aanzien van het verzoek met betrekking tot de ‘begrotingsscan’ heeft de provincie de begrotingsscan van vorig 
jaar geactualiseerd op basis van het (concept) jaarverslag 2015, begroting 2016 en de voorjaarsnota (inclusief de
meicirculaire). Deze geactualiseerde versie is bijgevoegd.

Kortom, voornoemde deelnotities geven ons allen een mooi inzicht in de overeenkomsten en verschillen tussen 
ons als drie gemeenten. De leden van de stuurgroep hebben op basis van deze inzichten naar elkaar toe het 
vertrouwen uitgesproken en afgesproken dat zij het als een gezamenlijke opdracht van de drie gemeentebesturen
zien om het beste van elkaar over te nemen en de verschillen te overbruggen. Dat alles om inwoners en 
(maatschappelijk) ondernemers in al onze 26 kernen op termijn optimaal te kunnen faciliteren vanuit een 
krachtige nieuwe GNL-setting.

De stuurgroep verzoekt u het besluit te nemen

Graag vraagt de stuurgroep aan u als college- en raadsleden om het besluit conform het college- en raadsvoorstel
aangaande het GNL-proces te nemen, zodat wij de vervolgstappen in het GNL-proces kunnen nemen.

Voor de helderheid: de besluitvorming is voor nu gericht op de vraag om met elkaar weer een volgende fase van 
het GNL-proces in te gaan. Een volgende fase welke in 2017 zou kunnen leiden tot een onomkeerbaar politiek 
besluit. Een besluit dat vraagt om nog verdere uitwerking van onze gezamenlijke ambities en keuzen eind 
2016/begin 2017.

Met vriendelijke groet,
mede namens de stuurgroep,

Mevrouw L.H.M. van Ruijven – van Leeuwen
voorzitter stuur- en klankbordgroep GNL
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Deelnotitie a: Financiële positie Geldermalsen
Woningbouwprogrammering / Regionaal Programma Bedrijventerrein
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Deelnotitie a: Financiële positie Geldermalsen

Inleiding
In het kader van de samenwerking GNL is na de besluitvorming in de gemeenteraden van de drie gemeenten ge-

vraagd naar een deelnotitie die meer inzicht en duidelijkheid moet geven over de financiële positie van de ge-

meente Geldermalsen in het bijzonder ten aanzien van de grondexploitatie. Speciale aandacht gaat daarbij uit 

naar de gevolgen van de herijking van het regionale woningbouwprogramma en het regionale programma bedrij-

venterreinen (als gevolg van een grotere regionale plancapaciteit dan behoefte) en de gevolgen daarvan voor de 

grondexploitatie van de gemeente Geldermalsen.

In deze notitie wordt de laatste stand van zaken ten aanzien van de genoemde herijkingen beschreven en daarbij

aangegeven wat de gevolgen daarvan zijn voor de grondexploitatie van de gemeente Geldermalsen.

Woningbouw

In de regio wordt gewerkt aan de regionale woonagenda, een uitvloeisel van de provinciale omgevingsvisie. Op 

deze agenda staat een groot aantal onderwerpen op het gebied van wonen, die de gemeenten in Rivierenland de 

komende jaren willen oppakken. Eén daarvan is het regionale woningbouwprogramma, waarin alle plannen 

worden opgenomen en op elkaar afgestemd. 

Het is daarbij nadrukkelijk niet de bedoeling dat plannen ter goedkeuring aan de regio of aan de andere 

gemeenten worden voorgelegd. Het is een instrument richting de provincie om te laten zien waar alle gemeenten 

in de regio gezamenlijk mee bezig zijn en om aan te tonen dat het aantal te realiseren woningen binnen de 

grenzen blijft die de provincie in haar brief van juli 2015 heeft aangegeven. 

In deze brief is aangegeven dat het regionale woningbouwprogramma voor de periode 2015-2024 moet worden 

teruggebracht tot ca 7.000 woningen. Dit betekent een afname van ca. 6.000 woningen ten opzichte van het 

huidige regionale programma. Voor Geldermalsen betekent dit voor de periode tot en met 2024 de bouw van 

tussen de 700-750 woningen.

In het regionale woningmarktonderzoek is de woningbehoefte voor de gemeente Geldermalsen voor de periode 

2015-2024 een bandbreedte geprognosticeerd tussen de 800 (laagconjunctuur) tot 1.000 woningen 

(middenconjunctuur). De regionale woningbehoefte is voor de Regio Rivierenland uitgangspunt voor het opstellen

van het Regionaal Woningbouwprogramma toen met 2024.

Bij de evaluatie van het woningbouwprogramma (in maart 2016 vastgesteld door de gemeenteraad) is door de 

gemeente Geldermalsen een aantal maatregelen getroffen om te voldoen aan het uitgangspunt voor het 

Regionaal Woningbouwprogramma. 

Daardoor wordt het oorspronkelijke aantal geplande woningen teruggebracht van 1300 naar circa 950 (zie tabel):

- Herprogrammeren/faseren projecten in voorbereiding: sommige projecten uitstellen en andere projecten

schrappen 

- In de Plantage het uitgiftetempo tot 2025 aanpassen waardoor uiteindelijk ca. 200 woningen minder 

worden gebouwd in De Plantage. Voor de periode na 2025 vasthouden aan geplande 700 woningen.

- Herbestemmen woonbestemmingen: Sturen op het wijzigen van de bestemming woningbouw bij kleine-

re plannen (1 a 2 woningen) die niet gerealiseerd worden binnen de bestemmingsplan termijn.
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Tabel Overzicht van grotere woningbouwplannen 2015-2025

Project
Aantallen in 
evaluatie woning-
bouwprogramma

Aantallen 
volgens 
voorstel

Geldermalsen, Stationsgebied 100 100
Geldermalsen, Lingewaarden 166 96
Geldermalsen, Tunnelweg 39 39
Geldermalsen, Zeshoek 13 13
Geldermalsen, Wellner 18 18
Meteren, Plantage eerste fase 286 286
Meteren, Plantage tweede fase 400 200
Rhenoy, Oudenborch eerste en tweede fase 80 80

Overig Ca. 200 Ca. 100
Totaal Ca. 1300 Ca. 935

Gevolgen voor de grondexploitatie
De gevolgen van het aanpassen van de woningbouwprogrammering in de periode tot en met 2024 laten zich 

voornamelijk voelen in het project De Plantage. Het niet kunnen realiseren van 200 woningen leidt tot een verlies 

op grondexploitatie van circa € 4 miljoen.

Essentieel voor de grondexploitatie van De Plantage is het genereren van een constante bouwstroom en de 

mogelijkheid om de 700 woningen die gepland zijn in de periode na 2024 ook daadwerkelijk te kunnen bouwen. 

Door de provincie Gelderland is dit schriftelijk (brief van 28 april 2016 met kenmerk 2016-005788) bevestigd: “Wij

kunnen accepteren dat grotere woningbouwprojecten, waaronder project “De Plantage” een langere tijdshorizon, 

tot na 2015, hanteren. Het gaat hier om een groot project, dat gefaseerd kan worden uitgevoerd, omdat u als 

gemeente grondeigenaar bent. Op die manier zijn tussentijdse bijstellingen in het programma mogelijk en kunt u 

inspelen op actuele marktomstandigheden. Na 2025 voorzien we nog een beperkte woningbehoefte in de regio, 

waar “De Plantage” aan kan voldoen. We verwachten daarbij wel, dat u rekening blijft houden met de actuele 

ontwikkelingen en dat u in regionaal verband gezamenlijk blijft optrekken.”

Bedrijventerreinen

In regio Rivierenland is op hoofdlijnen consensus bereikt over de herijking van het Regionaal Programma 

Bedrijventerreinen. De uitkomst voor Geldermalsen is dat het bedrijventerrein Hondsgemet-Noord (22 ha.), de 

Proeftuinen (12 ha.) en het resterende deel van Homburg (0,5 ha.) in de categorie oranje zijn geplaatst. Zodra 

daar concrete gegadigden voor zijn (in de vorm van (intentie-) overeenkomsten) en de behoefte voor de 

ontwikkeling op de betreffende locatie kan worden aangetoond kan de ontwikkeling van het bedrijventerreinen 

via een bestemmingsplanprocedure in gang worden gezet. Daarbij wordt voor Hondsgemet-Noord ingezet op de 

door de gemeente Geldermalsen voorgestelde ontwikkeling: 50% ontwikkelen voor logistieke bedrijvigheid en 

50% voor agri-business gerelateerde bedrijvigheid. 

Gelet op recente ontwikkelingen is bovenstaande insteek voor de ontwikkeling van Hondsgemet-Noord realistisch.

Recent is door de gemeente een optieovereenkomst getekend met een bedrijf dat zich wil vestigen op 

Hondsgemet-Zuid voor de afname van 8.8 ha. bedrijfsgrond. Tevens is een recht van eerste koop voor 5 ha. op 

Hondsgemet-Noord opgenomen in deze overeenkomst. Van de beperkte resterende gronden in gemeentelijk 

eigendom op Hondsgemet-Zuid (< 3 hectare) is een koopovereenkomst voor ca. 0,5 ha. in voorbereiding. 

Door de provincie Gelderland is schriftelijk aangegeven (brief van 28 april 2016 met kenmerk 2016-005788) dat 

de provincie de uitgangspunten van de herijking van het Regionaal Programma Bedrijventerreinen onderschrijft: 
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“Wij kunnen u laten weten dat wij de uitgangspunten van het concept RPB onderschrijven en ons derhalve in 

deze conceptafspraken kunnen vinden. Op het moment dat het RPB, na besluitvorming in de gemeenteraden, ter 

vaststelling aan ons college wordt aangeboden zullen wij ons definitieve standpunt bepalen.”

Gevolgen voor de grondexploitatie
Het bovenstaande heeft wel gevolgen voor de beoogde grondexploitatie van Hondsgemet-Noord. De nadelige 

financiële effecten (a.g.v. de voorgestelde ontwikkeling) worden geraamd op circa € 5 miljoen. 

Het verwachte positieve grondexploitatieresultaat voor Hondsgemet-Zuid is circa € 4 miljoen. Resulteert voor 

Hondsgemet in totaliteit een tekort van circa € 1 miljoen.

Verwerking in de Jaarrekening 2015 

Het aanpassen van het kwantitatief woningbouwprogramma en het RPB heeft zoals uit het bovenstaande duidelijk

is geworden financiële gevolgen voor de gemeente Geldermalsen. Op grond van de in de voorgaande twee 

hoofdstukken opgenomen actualisatie resteert uiteindelijk, rekening houdend met een verwachte positieve 

grondexploitatie voor Hondsgemet-Zuid, nog een nadeel voor de gemeente Geldermalsen van circa € 5 miljoen.

Deze gevolgen zijn verwerkt in de Jaarrekening 2015. De genoemde bedragen zijn echter als zodanig niet terug 

te vinden in de jaarrekening 2015. Dit houdt verband met de gewijzigde rekenregels als gevolg van de 

aanpassing van het BBV (Besluit begroting en verantwoording). Daardoor zijn de uitgangspunten voor het 

opnemen van de grondexploitatieprojecten gewijzigd. De voornaamste wijziging heeft betrekking op het hanteren

van een actueel rentepercentage. Bij de actualisatie van de grondexploitaties is een rente van 1,77% 

gecalculeerd. Bij het netto contant maken van het eindresultaat is een disconteringsvoet van 2% toegepast. De 

Jaarrekening ligt op dit moment (29-6-2016) nog bij de accountant. Ten aanzien van het onderdeel 

grondexploitatie is de controle inmiddels afgerond en heeft de accountant ingestemd met hetgeen daarover in de 

Jaarrekening 2015 is opgenomen.

Gevolgen voor grondexploitatie De Plantage
Dit heeft erin geresulteerd dat de grondexploitatie voor De Plantage i.p.v. met een verlies van circa 

€ 4 miljoen nu sluit op een positief saldo van circa € 31.000,--. De getroffen voorziening van De Plantage van 

bijna € 24 miljoen wordt met dit bedrag verminderd.

Gevolgen voor grondexploitatie Hondsgemet
Voor Hondsgemet in totaliteit is er ook sprake van een positief effect. Het nadelig tekort van circa € 1 miljoen 

wordt een positief resultaat van circa € 1 miljoen. 

Algemene Dienst
Dit positieve effect van het aanpassen van de rekenregels voor de grondexploitatie heeft ook een keerzijde. De 

lagere rekenrente in de grondexploitatie heeft een nadelig effect voor de Algemene Dienst. Het nadelig 

(structureel) effect voor de algemene dienst hangt samen met de looptijd van de betreffende grondexploitaties. 

Het nadelig effect valt weg op het moment dat de exploitaties worden afgesloten. De Plantage heeft een 

doorlooptijd tot 2035. De projecten Hondsgemet-Zuid en Noord worden afgesloten in 2018 respectievelijk 2030. 

Het nadelig effect voor de begroting is voor de periode 2016 - 2020 gemiddeld ca. € 600.000,--. Vanaf 2021 loopt

het nadelig effect terug. In de meerjarenbegroting van de gemeente Geldermalsen wordt dit nadelig effect 

opgevangen. 
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Deelnotitie b: Het Manifest van Lingewaal
Uitvoeringsagenda van het Manifest in relatie tot GNL
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Deelnotitie b: Het Manifest van Lingewaal

Aanleiding

Op 28 januari 2016 is aan de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gevraagd kennis te 
nemen van het onderzoeksrapport ‘GNL: Samen Sterker’. In het raadsvoorstel is tevens aan de raden verzocht om
aan de colleges de opdracht te geven een aantal bestuurlijke notities uit te werken. In een van deze notities 
moeten de betrokken partijen – met het college van Lingewaal daarbij in de lead – concreet zicht geven op het 
moment van onomkeerbaarheid van de afspraken tussen het gemeentebestuur en zijn inwoners, zoals verwoord 
in de geactualiseerde uitvoeringsagenda 2015 – 2020 van het Manifest van Lingewaal. In de onderhavige notitie 
wordt dit onderwerp verder uitgewerkt.

Het Manifest van Lingewaal is in 2010 door de gemeenteraad vastgesteld en vormt sindsdien het afwegingskader 
voor beleid ten aanzien van kernen en buitengebied. Het Manifest van Lingewaal is meer dan een visie op 
ruimtelijke en economische ontwikkelingen, het is een visie op de leefbaarheid in de kernen en de gemeente als 
geheel. Leefbaarheid wordt hierin gedefinieerd als de mate waarin de sociale en fysieke leefomgeving aan de 
normen en waarden van de bewoners van de kern voldoen. 
 
Uitvoeringsagenda 2015 – 2020 Manifest

In de Uitvoeringsagenda 2015 – 2020 is het Manifest geoperationaliseerd in projecten, onderzoeken en acties die 
vervolgens zijn gerubriceerd naar vier programmalijnen: partnerbestuur, ondernemend, kernkracht en 
karakteristiek.

De Uitvoeringsagenda 2015 – 2020 Manifest is als bijlage bij deze notitie gevoegd (zie bijlage 1). Bij het opstellen
van Het Manifest in 2009-2010 is met de inwoners van Lingewaal afgesproken dat de gemeente zorgt draagt voor
de realisering van basisvoorzieningen in iedere kern in de vorm van onderwijs-, zorg- en ontmoetingsfuncties. 

In het kader van de samenwerking met Geldermalsen en Neerijnen heeft Lingewaal het standpunt ingenomen 
dat, voordat er sprake is van een bestuurlijke fusie, de projecten uit de Uitvoeringsagenda Manifest 2015-2020 
moeten zijn uitgevoerd. Meer specifiek: de projecten moeten tot een onomkeerbaar punt zijn gebracht alvorens 
Lingewaal in het kader van de Arhi-procedure onder financieel toezicht wordt geplaatst. Vanwege de daaraan 
verbonden investeringen en exploitatielasten zijn met name de volgende projecten het meest bepalend voor de 
planning in relatie tot de onder financieel-toezichtstelling: de Brede Scholen in Asperen, Heukelum en Spijk en de 
gymzaal c.q. gebiedsontwikkeling in Herwijnen.

Planning

Indien de drie raden in september/oktober 2016 een principebesluit tot herindeling nemen, is de volgende stap 
het opstellen van een herindelingsontwerp. Naar verwachting is hiervoor een half jaar nodig alvorens het 
herindelingsontwerp door de drie gemeenteraden kan worden vastgesteld. Bij vaststelling van het 
herindelingsontwerp door de gemeenteraden worden de drie gemeenten onder financieel toezicht geplaatst. 

In bijlage 1 zijn concept planningen voor de vier genoemde Manifest projecten opgenomen. 
Indien als uitgangspunt wordt genomen dat het moment van onomkeerbaarheid van projecten wordt gedefinieerd
als het moment waarop de realisatieopdracht aan de aannemer is verstrekt impliceert dit dat het 
herindelingsontwerp niet eerder dan in april 2019 door de raad vastgesteld kan worden. 

Geldermalsen en Neerijnen  hebben ten aanzien van de samenwerking GNL een voorkeur voor een herindeling 
per 1-1-2019. Uit het bovenstaande is duidelijk dat de wensen van Lingewaal m.b.t. de Manifest-projecten en  de 
wensen van Geldermalsen en Neerijnen zich niet zondermeer tot elkaar verhouden.
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Eventueel kan Lingewaal op andere wijzen garanties verkrijgen voor de daadwerkelijke realisatie van de Manifest-
projecten, bijvoorbeeld in de vorm van een te sluiten overeenkomst met de gemeenten Geldermalsen en 
Neerijnen en Provincie Gelderland. In een dergelijke overeenkomst worden de door Lingewaal te realiseren 
projecten vermeld, inclusief de daarbij behorende financiële kaders. De besluitvorming over het al dan niet 
aangaan van een dergelijke overeenkomst is echter aan de raad van Lingewaal.
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Bijlage 1: Planningen Manifest-projecten

Brede School Spijk 

Fase Periode Duur in maanden
Besluitvorming oktober 2016
Selectie projectmanagement november  2016 – december 2016 2
Definitiefase januari 2017 – februari 2017 2
Ontwerpfase maart 2017 – mei 2017 3
Voorbereiding en procedures juni 2017 – december 2017 7 
Uitvoering januari 2018  – april 2018 4

Gymzaal c.q gebiedsontwikkeling Herwijnen 

Fase Periode Duur in maanden
Besluitvorming oktober 2016
Selectie projectmanagement november  2016 – december 2016 2
Definitiefase januari 2017 – februari 2017 2
Ontwerpfase* maart 2017 – mei 2017 3
Procedures* juni 2017 – maart 2018 10 
Voorbereiding en uitvoering* april 2018 – september 2018 6

* De planning is afhankelijk van de scenariokeuze.  Bovenstaande tabel gebaseerd op het meest snelle scenario, namelijk alleen de gymzaal.

Brede School Asperen en Brede School Heukelum 

Fase Periode Duur in maanden
Besluitvorming december  2016
Selectie projectmanagement januari 2017 – februari 2017 2
Definitiefase maart 2017 – april 2017 2
Ontwerpfase mei 2017 – mei 2018 12
Voorbereiding en procedures juni 2018 – maart 2019 10 
Uitvoering april 2019 – april 2020 12
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Deelnotitie c: De status van de beheerplannen
Inzicht in beheerplannen, bedrijfsvoering en risico’s kapitaalgoederen openbare

ruimte

Zie bijlagen 2 en 3 separaat toegevoegd aan deze eindrapportage
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Deelnotitie d1: Beleidsvoornemens Geldermalsen
Inzicht in de beleidsvoornemens van Geldermalsen
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Deelnotitie d1: Beleidsvoornemens Geldermalsen

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de voorstellen voor nieuw beleid die door B&W
aan de raad zijn voorgesteld. In de raadsvergadering van 28 juni 2016 is door de raad bij de 
bespreking van de Kadernota een richtinggevend uitspraak gedaan over de beleidsvoornemens voor 
het opstellen van de begroting 2017-2020.
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Deelnotitie d2: Beleidsvoornemens Neerijnen
Inzicht in de beleidsvoornemens van Neerijnen
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Deelnotitie d2: Beleidsvoornemens Neerijnen 

Nieuwe beleidsvoornemens 2017-2020 Neerijnen
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Deelnotitie d3: Beleidsvoornemens Lingewaal
Inzicht in de beleidsvoornemens van Lingewaal
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Deelnotitie d3: Beleidsvoornemens Lingewaal 

Nieuwe beleidsvoornemens 2017-2020 Lingewaal

Beleidsvoornemens door de gemeenteraad van Lingewaal d.d. 30 juni 2016 geaccordeerd via de Perspectiefnota. 
Deze beleidsvoornemens worden verwerkt in de begroting, welke in november 2016 wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Na instemming met de begroting zijn onderstaande beleidsvoornemens definitief.

21



Deelnotitie e&h: Analyse ambtelijke/bestuurlijke fusie
Inclusief nadere uitwerking gevolgen financiële (bedrijfsvoerings)lasten
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Deelnotitie e&h: Analyse ambtelijke/bestuurlijke fusie

1.1 Inleiding

Op 28 januari jl. is aan de gemeenteraden van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal gevraagd kennis te nemen 
van het onderzoeksrapport ‘GNL: Samen Sterker’ - inclusief de daartoe behorende bijlagenboeken. Naar 
aanleiding hiervan hebben de raden verzocht om op bepaalde thema’s nader onderzoek te doen. Twee van die 
thema’s betreffen:

a. Nadere analyse ambtelijke fusie
Deelnotitie waarin een nadere uitwerking van de ambtelijke fusie (in termen van doelmatigheid en 
kosten) wordt gegeven als mogelijke tussenstap naar bestuurlijke herindeling en waarin het verschil met
in één keer bestuurlijke herindeling wordt geduid (in termen van doelmatigheid en kosten).

b. Nadere aanscherping van de gevolgen op financiële (bedrijfsvoerings)lasten
Deelnotitie waarin een berekening is gemaakt van de gevolgen op financiële (bedrijfsvoerings)lasten 
t.a.v. ambtelijke en bestuurlijke fusie met specifieke aandacht voor: het in beeld brengen van uitbestede
taken, de kosten van bedrijfsvoering in relatie tot BWB, inzichtelijk maken van de pm-posten in de 
begrotingsscan van de provincie Gelderland (te weten: formatie, projectkosten, frictiekosten, 
bestuurskosten, opwaardering loongebouw, desintegratiekosten).

Omdat beide thema’s raakvlakken met elkaar hebben – met name op de financiële aspecten – is ervoor gekozen 
de twee onderwerpen in één deelnotitie te behandelen. Vanwege de omvang van de deelnotitie starten we 
omwille van de overzichtelijkheid in paragraaf 1.2 met een concluderende beschouwing waarin het verschil tussen
ambtelijke fusie als tussenstap en bestuurlijke fusie in één keer aan bod komt. In deze beschouwing wordt 
voortgeborduurd op het eerdere advies zoals opgenomen in het onderzoeksrapport ‘GNL: Samen Sterker’, 
namelijk om het spoor richting bestuurlijke fusie in één keer in te zetten. 

Vervolgens geven we in paragraaf 1.3 en 1.4 een nadere uitwerking van het scenario ‘ambtelijke fusie’; er wordt 
een typering van het model gegeven en er wordt aangegeven welke vervolgstappen en keuzes er in een 
zogenaamde ‘bedrijfsplanfase’ genomen moeten worden om een ambtelijke fusieorganisatie te realiseren, 
toegespitst op de GNL-situatie. Om de vergelijking met bestuurlijke fusie te maken, wordt in beide paragrafen 
tevens kort geschetst waarin de bestuurlijke fusie overeenkomt of juist verschilt met de ambtelijke fusie.

Daarna brengen we in paragraaf 1.5 en 1.6 van deze deelnotitie de financiële consequenties voor GNL bij een 
ambtelijke en bestuurlijke fusie in beeld alsmede de gevolgen ten aanzien van uitbestede taken en 
Gemeenschappelijke Regelingen (GR’en). 
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1.2 Advies: zet het spoor richting bestuurlijke fusie in één keer in

De gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zijn voornemens de samenwerking met elkaar op te 
zoeken, waarbij de beoogde stip op de horizon een bestuurlijke fusie is. In onderliggende deelnotitie wordt in het 
kader hiervan een nadere analyse gegeven van het scenario ‘ambtelijke fusie’ (als tussenstap naar bestuurlijke 
fusie). Tevens wordt daarbij aangegeven waarin een bestuurlijke fusie overeenkomt of verschilt met een 
ambtelijke fusie; in financiële zin, maar ook in procesmatige zin (de te nemen stappen en politiek-bestuurlijke 
keuzes).

Uit onderstaande paragrafen zal blijken dat een bestuurlijke fusie in principe ook een ambtelijke fusie impliceert 
(bij de vorming van een nieuwe gemeente moeten de drie ambtelijke organisaties immers ook in elkaar 
geschoven worden). Toch betekent dit niet dat alles wat er geregeld moet worden bij een ambtelijke fusie als 
tussenstap naar bestuurlijke fusie ook gedaan had moeten worden als er direct gekozen zou zijn voor een 
bestuurlijke fusie. 

De belangrijkste zaken die bij een ambtelijke fusie als tussenstap als ‘extra’ kunnen worden beschouwd (waar de 
gemeenten geen profijt van hebben bij de uiteindelijke overstap naar bestuurlijke fusie) zijn: de instelling van een
juridische entiteit (ofwel van een GR), het (daarmee), de verandering van werkgever voor medewerkers, het 
opstellen van dienstverleningsovereenkomsten, het inrichten van P&C-cycli, politiek-bestuurlijke afspraken rondom
invulling opdrachtnemer/opdrachtgeverschap, stemverhoudingen en wijze van besluitvorming, (mogelijk) 
huisvesting, inbreng en verrekening, omgang met financieel voordeel (terugvloeien naar individuele gemeenten of
behouden in Werkorganisatie GNL), vraagstukken rondom beleidsvrijheid raden, aansturing (directie/directieraad) 
en het bedienen van drie gemeentebesturen door medewerkers. Daarnaast zal de impact van het rendement van 
een AFO beperkt zijn tot de bedrijfsvoeringsmiddelen en niet de programmagelden en leidt een ambtelijke fusie 
tot extra coördinatielast van zo’n 2,5 fte. Ook is er – anders dan bij een bestuurlijke fusie - bij een ambtelijke 
fusie geen sprake van eenmalige uitkering vanuit het Rijk ten behoeve van de frictielasten die optreden.

Bij een bestuurlijke fusie zal de uitkering uit het Gemeentefonds dalen, vindt er vermoedelijk een opdrijvend 
effect op het loongebouw plaats en zullen de frictiekosten hoger uitvallen vanwege afspraken rondom uittreden 
GR’en en het harmoniseren van uitbestede taken. Echter, hiervoor zijn ter compensatie de door het Rijk 
uitgekeerde Arhi-gelden van 10,2 miljoen euro bedoeld. Ook zullen – volgens een eerste indicatie - de bestuurlijke
kosten met 1/3e deel verminderen ten opzichte van een ambtelijke fusie. Daarnaast staat tegenover het 
opdrijvend effect van het loongebouw het neveneffect van aantrekkelijk werkgeverschap; de hogere loonschalen 
trekken mogelijk weer nieuwe deskundige medewerkers aan wat leidt tot een kwaliteitsimpuls van de organisatie.
Bovendien heeft het rendement van een bestuurlijke fusie betrekking op zowel de bedrijfsvoeringsmiddelen en de
programmagelden. 

Hoewel de gemeenten ook Arhi-gelden zullen ontvangen als ze eerst kiezen voor een ambtelijke fusie en na een 
aantal jaren alsnog overgaan tot een bestuurlijke fusie, zullen de incidentele lasten bij een ambtelijke fusie als 
tussenstap voorgefinancierd moeten worden. Er is geen garantie dat die voorfinanciering überhaupt gedekt kan 
en zal worden uit de Arhi-gelden, omdat nu niet te zeggen is hoe hoog de Arhi-gelden over een paar jaar zullen 
zijn en omdat de nieuwe gemeentebesturen een eventueel intentiebesluit tot bestuurlijke fusie terug kunnen 
draaien. 

Naast bovengenoemde financiële (kwantitatieve) aspecten kunnen er enkele kwalitatieve voordelen worden 
genoemd die specifiek opgaan voor een bestuurlijke fusie in één keer. Zo zijn er geen discussies nodig over het 
juridisch construct en opdrachtgever/opdrachtnemerschap, hoeven medewerkers niet twee keer te wisselen van 
werkgever, heeft de nieuwe raad zeggenschap over de programmagelden én bedrijfsvoeringsmiddelen (terwijl er 
bij een ambtelijke fusie gezamenlijkheid bestaat tussen de drie gemeenten op de bedrijfsvoeringsmiddelen) en 
vindt er maar één keer een verandertraject plaats. Het geeft niet alleen direct duidelijkheid en zekerheid aan de 
medewerkers over ‘de stip’, maar leidt tevens tot minder langdurige interne gerichtheid (voortdurende 
onzekerheden, veranderingen en noodzaak tot afstemming tussen de drie gemeenten). 
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Er kan direct gestart worden met het ‘bouwen’: in termen van inrichten van de nieuwe organisatie en het 
ontwikkelen van nieuwe visies en  beleid én in termen van versterking van de kwaliteit van dienstverlening aan 
inwoners en betrokkenen. 

Omdat voor Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een bestuurlijke fusie toch al de beoogde stip op de horizon 
is, is het in één keer in gang zetten van het spoor richting bestuurlijke fusie naar ons oordeel omwille van de 
helderheid aangaande het in te zetten veranderproces het meest wenselijk geachte ontwikkelscenario voor de 
drie gemeenten. In geval van bestuurlijke fusie in één keer hoeft er geen tussenstap van de vorming van een GR 
(de Werkorganisatie GNL) te worden gemaakt, met de daarbij behorende ‘extra’ vraagstukken rondom 
verrekening, beleidsvrijheid raden, aansturing en het bedienen van drie gemeentebesturen door medewerkers. 
Bovendien leidt het in één keer komen tot een bestuurlijke fusie van begin af aan tot commitment ten aanzien 
van een duidelijk doel, waardoor ook politici, bestuurders, medewerkers, medezeggenschap, inwoners en 
ondernemers weten waar ze aan toe zijn. Het vormen van een nieuwe gemeente vraagt enerzijds veel inzet en 
energie, maar kan anderzijds ook veel energie brengen omdat alle neuzen direct vanaf de start dezelfde kant op 
staan en voor iedereen het einddoel helder is.

1.3 Een ambtelijke fusie tussen GNL-gemeenten nader getypeerd

In geval van een ambtelijke fusie bundelen de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal (GNL) ál hun 
huidige ambtelijke capaciteit, exclusief gemeentesecretaris en griffier, in één aparte juridische entiteit 
(Gemeenschappelijke regeling). Daarbij geldt op het moment van overgang de afweging of de gemeenten weer 
enkele taken uit de Gemeenschappelijke regeling terughalen omdat een gemeente robuust genoeg is om het zelf 
op te pakken of de gemeenten juist het momentum willen benutten om taken op afstand te zetten. In het geval 
van GNL bestaat de situatie dat Geldermalsen reeds enkele bedrijfsvoeringstaken heeft ondergebracht in de 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (BWB). Deze hoeveelheid aan taken wordt mogelijk nog uitgebreid. 
Geldermalsen heeft bestuurlijk aangegeven in geval van ambtelijke en bestuurlijke fusie niet uit BWB te willen 
treden. Daarmee wordt BWB ook voor Neerijnen en Lingewaal automatisch een gegeven; bij ambtelijke en 
bestuurlijke fusie zullen ook zij de bedrijfsvoeringstaken onder moeten brengen bij BWB omdat het onwenselijk 
en onwerkbaar is om de PIJOFACH-taken verschillend te beleggen (zie paragraaf 1.6 Positionering (uitbestede) 
taken en deelname in GR’en). 

Een ambtelijke fusie in GNL-verband betekent daarmee dat de drie gemeenten komen tot één ambtelijke 
fusieorganisatie voor de beleidsrijke taken (in een aparte juridische entiteit) én samen optrekken in de 
Gemeenschappelijke regeling BWB voor de bedrijfsvoeringstaken. Tussen de drie gemeenten is in dat geval reeds 
bestuurlijk afgesproken dat voor alle medewerkers van GNL een geschikte en/of passende functie wordt 
gevonden dan wel in de ambtelijke fusieorganisatie dan wel in BWB. Ten behoeve van de leesbaarheid van deze 
notitie zullen we in het geval van de ambtelijke fusieorganisatie steeds spreken van de ‘Werkorganisatie GNL’ – 
deze benaming heeft verder geen officiële status.

In geval van totstandkoming van de Werkorganisatie GNL, blijven de drie gemeenten en gemeentebesturen 
volledig intact; iedere autonome gemeente behoudt haar lokale beleidsvrijheid, budgetrecht en daarbij behorende
eigen gemeenteraad, college, griffier en gemeentesecretaris. In het land zien we meerdere ‘verschijningsvormen’ 
van het model ‘ambtelijke fusie’; van het rechtspositioneel ‘achterhouden’ van de griffie(r) en gemeentesecretaris 
in de eigen gemeente tot aan het achterhouden van enkele taken die bestuurders nabij willen houden, de lokale 
kleuring bepalen en/of als opdrachtgevers richting de ambtelijke werkorganisatie gaan fungeren. Hierbij is het 
van belang om in de afweging onderscheid te maken tussen medewerkers in de fysieke nabijheid van het 
gemeentebestuur te houden en/of daadwerkelijk rechtspositioneel in de eigen gemeente te plaatsen. 

Niet alleen bepaalde functies, maar ook de programmagelden (circa 80% van de huidige gemeentelijke 
begroting) blijven bij een ambtelijke fusie achter in de individuele gemeenten. De bedrijfsvoeringsmiddelen (circa 
20% van de huidige gemeentelijke begrotingen), zoals personeelslasten, huisvestingskosten, facilitaire budgetten 
en ICT-lasten, gaan wel over naar Werkorganisatie GNL. Over dit deel van de begroting ontstaat aldus 
‘gemeenschappelijkheid’ tussen de drie gemeenten. 
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Ten aanzien van de inhoud geldt dat de drie gemeenten ‘vrij’ blijven in het bepalen van hun eigen beleidskeuzen, 
het aanbrengen van hun ‘lokale kleuring’, het bepalen van hun eigen voorzieningenniveau en bijvoorbeeld de 
keuzen in hun lokale belastingdruk. Het staat de colleges/portefeuillehouders vrij om in GNL-verband te bezien 
waar sprake kan zijn van beleidsafstemming.

De Werkorganisatie GNL is er van, voor en door de drie gemeentebesturen, hun inwoners, ondernemers en 
(maatschappelijke) organisaties. De drie individuele gemeentebesturen treden, samen met de 
gemeentesecretarissen, op als opdrachtgever en als klant van Werkorganisatie GNL. Het bestuur van de 
werkorganisatie treedt op als eigenaar en als eindverantwoordelijke en als bestuurlijk opdrachtnemer. De directie 
van Werkorganisatie GNL treedt op als ambtelijk opdrachtnemer. 

Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur:1

Figuur 1 Rolverdeling rondom een mogelijke ambtelijke fusieorganisatie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal

Indien in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal wordt gekozen voor een ambtelijke fusie (als tussenstap), dan 
treedt er een aantal veranderingen op ten opzichte van de huidige situatie, maar blijft er ook een aantal zaken 
onveranderd. Indien de GNL-gemeenten kiezen voor een bestuurlijke fusie (in één keer), dan zullen er eveneens 
zaken wel of juist niet veranderen. In onderstaande sub paragrafen wordt per aspect aangegeven wat er bij een 
ambtelijke fusie veranderd dan wel ongewijzigd blijft en in hoeverre de gemeenten hier bij een bestuurlijke fusie 
ook mee te maken hebben.

Budgetrecht, kaderstellende en controlerende rol blijft bij de raad
De taken, rollen en verantwoordelijkheden van gemeenteraad, college en de ambtelijke organisatie veranderen 
niet als gevolg van een ambtelijke fusie. De vorming van Werkorganisatie GNL heeft geen invloed op de 
bevoegdheden van de afzonderlijke gemeenteraden ten aanzien van het budgetrecht, de kaderstellende, 
volksvertegenwoordigende en controlerende rol. De lijnen van sturing en kaderstelling, verantwoording en 
controle blijven ongewijzigd. Dit betekent dat er verschillen kunnen zijn en blijven tussen het beleid van de 
individuele gemeenten, al naar gelang de politieke voorkeuren, de beleidsmatige ambities en de bestuurlijke 
opgaven van de drie gemeenten. De colleges van de individuele gemeenten blijven verantwoordelijk voor de 
uitvoering van wettelijke taken en het realiseren van bestuurlijke opgaven en politieke ambities. Waar voorheen 
deze taken werden belegd bij de individuele ambtelijke organisatie wordt de daadwerkelijke uitvoering van deze 
taken in de toekomst bij Werkorganisatie GNL belegd.

1

Hierbij wordt uitgegaan van een zogenaamde ‘bedrijfsvoeringsorganisatie’ als juridisch construct. Zie paragraaf 1.4 ‘Doorkijk op het vervolgproces 

ambtelijke fusie (de bedrijfsplanfase)’.
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In geval van bestuurlijke fusie is er sprake van één gemeenteraad voor alle inwoners van GNL in plaats van drie 
individuele gemeenteraden. De rol van de gemeenteraad blijft verder hetzelfde, echter de 
volksvertegenwoordigende rol wordt ingevuld ten dienste van het gehele GNL-gebied. Dit geldt ook voor het 
college; bij een bestuurlijke fusie is er sprake van één college dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
wettelijke taken en het realiseren van bestuurlijke opgaven en politieke ambities.

Raden behouden raadsondersteuning vanuit de griffie
Evenals dat er door de vorming van de Werkorganisatie GNL niets verandert aan de bevoegdheden van de 
afzonderlijke gemeenteraden, blijven de drie griffie(r)s bij een ambtelijke fusie eerste adviseur van de 
gemeenteraden. 

Het is de uitdaging om ook voor de ondersteuning aan de raden en de werkzaamheden van de griffies eenzelfde 
meerwaarde op de vier K’s2 te creëren als binnen de Werkorganisatie GNL, zonder afbreuk te doen aan de 
bestuurlijke zelfstandigheid en de eigen identiteit. Samenwerking tussen de griffies kan zorgen dat onderwerpen 
verder verdiept kunnen worden, de kwaliteit van advisering toeneemt en tot een efficiënte en effectieve 
werkverdeling wordt gekomen. 

In geval van bestuurlijke fusie behoudt de gemeenteraad eveneens een eigen griffier. Het grootste verschil met 
een ambtelijke fusie is dat er nu sprake is van één gemeenteraad en dus ook van één griffier in plaats van drie 
afzonderlijke gemeenteraden en drie griffiers.

Drie gemeentebesturen delen hun invloed op bedrijfsvoering
Het belangrijkste sturingsdocument voor de gemeenteraden is de eigen gemeentelijke begroting en het 
beleidsprogramma. Bij een ambtelijke fusie kunnen de gemeenteraden door het behouden van de bevoegdheid 
over de ‘wat-vraag’ nadrukkelijk aan de voorkant blijven sturen. De uitvoering hiervan, de ‘hoe vraag’, blijft in 
handen van de colleges. De colleges worden daarbij ondersteund door één gezamenlijke Werkorganisatie GNL. De
betrokkenheid van de gemeenteraden bij de uitvoering wordt geborgd door de actieve en passieve 
informatieplicht van de colleges. Daarnaast kunnen de gemeenteraden ook invloed uitoefenen op de begroting 
van Werkorganisatie GNL, die enkel bestaat uit bedrijfsvoeringslasten. In het bestuur van Werkorganisatie GNL zal
met elkaar overeenstemming moeten worden bereikt over de opbouw en omvang van deze begroting. De 
individuele raden kunnen vervolgens invloed uitoefenen op de begroting door middel van zienswijzen. Naast deze 
reguliere informatievoorziening en controlemomenten voor en door de gemeenteraden, is ook sprake van een 
inlichtingen- en verantwoordingsplicht van de leden van het bestuur van Werkorganisatie GNL richting de 
gemeenteraden. 

In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van een onderscheid tussen programmagelden die bij de 
individuele gemeenten achterblijven en de bedrijfsvoeringslasten die naar Werkorganisatie GNL gaan. Er wordt 
immers één nieuwe gemeente gevormd waarvan zowel de programma- als bedrijfsvoeringsgelden onderdeel 
uitmaken. Er wordt daarmee goed beschouwd geen invloed op de bedrijfsvoeringslasten meer gedeeld aangezien 
er sprake is van één gemeenteraad en één gemeentebestuur en zij geheel autonoom zijn over zowel de 
programmagelden als de bedrijfsvoeringslasten.

Drie (individuele) colleges treden op als opdrachtgever
De colleges fungeren bij een ambtelijke fusie als bestuurlijk opdrachtgever richting Werkorganisatie GNL. In de 
praktijk vervult de gemeentesecretaris, de eerste adviseur van het college een belangrijke ondersteunende rol als 
ambtelijk opdrachtgever richting Werkorganisatie GNL. De opdrachtgeversrol is gericht op de inhoud, kwaliteit en 
kosten van de dienstverlening vanuit de werkorganisatie. 

2

Zoals in het rapport ‘GNL: Samen Sterker’ is te lezen, bestaat er in de drie gemeenten behoefte aan versterking en verbetering op de 4 K’s: 

kwaliteit, kwetsbaarheid, kostenbeheersing, kansen voor medewerkers.
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Daartoe worden tussen de drie gemeenten en de werkorganisatie meerjarige dienstverleningsovereenkomsten 
(DVO’s) afgesloten, waarin de afspraken over de kwaliteit en kosten van dienstverlening worden vastgelegd. Deze
afspraken worden zodanig geformuleerd dat tussentijdse prestatiemeting en monitoring mogelijk is.

In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van opdrachtgeverschap en DVO’s tussen de Werkorganisatie 
GNL en de individuele gemeenten omdat er sprake is van slechts één gemeente en er tevens geen aparte 
juridische entiteit naast die gemeente wordt gevormd. De nieuwe gemeente werkt zoals de individuele 
gemeenten nu al gewend zijn, namelijk met één college, één raad en een eigen ambtelijke organisatie.

Strategisch opdrachtgeverschap belegd bij individuele colleges
Hoewel de uitvoering van de gemeentelijke taken bij een ambtelijke fusie niet langer binnen de individuele 
gemeenten georganiseerd wordt, moeten de colleges ook in de toekomst over het gemeentelijk functioneren en 
de uitputting van de financiële middelen verantwoording afleggen in de eigen raad. In hun rol als bestuurlijk 
opdrachtgever van Werkorganisatie GNL, heeft elke gemeente daarom belang bij de levering van kwalitatief 
hoogwaardige producten en diensten tegen zo laag mogelijke kosten.

In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van strategisch opdrachtgeverschap van een aparte juridische 
entiteit omdat er één nieuwe gemeente wordt gevormd. 

Tactisch-operationeel opdrachtgeverschap belegd bij gemeentesecretaris
Daar waar de colleges bij een ambtelijke fusie als bestuurlijk opdrachtgever strategische opgaven en plannen 
formuleren, vertalen de gemeentesecretarissen deze in uitvoerbare opdrachten voor Werkorganisatie GNL. Zij 
fungeren zo als tactisch-operationeel en ambtelijk opdrachtgever. De gemeentesecretaris draagt namens zijn/haar
gemeente zorg voor de monitoring van de dienstverleningsovereenkomst tussen deze gemeente en 
Werkorganisatie GNL. 

In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van tactisch-operationeel opdrachtgeverschap van een aparte 
juridische entiteit omdat er één nieuwe gemeente wordt gevormd. 

Bestuur eindverantwoordelijke Werkorganisatie GNL 
De drie gemeenten zijn bij een ambtelijke fusie elk individueel en gezamenlijk eindverantwoordelijk voor de 
Werkorganisatie GNL. Vanuit die verantwoordelijkheid dragen de gemeenten zorg voor een professionele 
organisatie die binnen de gestelde kaders functioneert. Op politiek-bestuurlijk niveau vraagt dit daarom om een 
goede invulling en beleving van deze verantwoordelijkheid. De rol wordt concreet in het lidmaatschap van 
collegeleden in het bestuur van Werkorganisatie GNL. Het bestuur draagt de eindverantwoordelijkheid voor het 
functioneren van het samenwerkingsverband en is de formele werkgever van de medewerkers die bij de 
werkorganisatie werkzaam zijn. Het bestuur heeft een beperkte inhoudelijke rol, omdat iedere gemeente de 
vrijheid heeft eigen beleid te vormen en haar budgetrecht behoudt.

In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van een bestuur van een aparte juridische entiteit omdat er één 
nieuwe gemeente wordt gevormd. 

Bestuur en directie werkorganisatie in rol van opdrachtnemer
Bij een ambtelijke fusie fungeert het bestuur van Werkorganisatie GNL als bestuurlijk opdrachtnemer van de drie 
individuele colleges. De directieraad fungeert formeel als ambtelijk opdrachtnemer van het bestuur van 
Werkorganisatie GNL en de drie gemeenten en heeft tevens het mandaat om leiding te geven aan 
Werkorganisatie GNL. De directieraad kan dan ook aangesproken worden op taken als financiële huishouding, 
gevoerde personeelsbeleid en de uitvoering van taken conform de dienstverleningsovereenkomsten. In de 
directieraad vindt de afweging plaats over de prioriteiten van de samenwerkingsorganisatie. Indien 
Werkorganisatie GNL niet binnen de beschikbare bronnen (tijd, geld, capaciteit) kan voldoen aan de bestuurlijke 
afspraken, wordt daarover overleg gevoerd met de opdrachtgever(s).
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In geval van bestuurlijke fusie is er geen sprake van een bestuurlijk opdrachtnemer van een aparte juridische 
entiteit omdat er één nieuwe gemeente wordt gevormd. 

Onderlinge afstemming is vereist
Om een ambtelijke fusie zo goed mogelijk te laten functioneren en werkbaar te houden voor de medewerkers is 
het van groot belang om als gemeenten onderling zo veel mogelijk met elkaar af te stemmen. Dit betekent dat 
voor een optimale versterking van de bestuurskracht randvoorwaardelijk is dat er structurele beleidsafstemming 
tussen de portefeuillehouders plaatsvindt over de beleidsrijke taken. De colleges streven daarbij idealiter naar 
uniformering van beleidskaders waar mogelijk, zonder daarbij de lokale identiteit en de lokale politieke context 
van de individuele gemeenten uit het oog te verliezen. Ook het gezamenlijke (ambtelijk en bestuurlijk) 
voorbereiden van regionale overlegvormen, het daarbij innemende van eensluidende standpunten en het waar 
mogelijk werken met één bestuurlijke afvaardiging hoort hierbij. Het vergt een consequente, structurele 
ambtelijke en bestuurlijke coördinatie tussen de drie gemeenten.

In geval van bestuurlijke fusie is een dergelijke onderlinge afstemming niet nodig omdat er sprake is van één 
gemeente(bestuur en –raad). 

Samenvattend
Zoals uit bovenstaande sub paragrafen blijkt, hebben de aspecten die een ambtelijke fusieorganisatie typeren niet
allemaal ook betrekking op een bestuurlijke fusie. Overeenkomsten zijn te vinden als het gaat om het budgetrecht
en de kaderstellende en controlerende rol van de raad en de raadsondersteuning vanuit de griffie. Wel is het 
hierbij zo dat er sprake is van één gemeenteraad (in plaats van drie) en één griffier (in plaats van drie).

Een verschil is te bemerken bij de invloed op de bedrijfsvoering. In geval van een bestuurlijke fusie behoudt de 
nieuwe gemeenteraad haar autonomie over zowel de programmagelden als de bedrijfsvoeringslasten. Bij een 
ambtelijke fusie zullen de drie gemeenteraden hun zelfstandigheid met betrekking tot de bedrijfsvoering moeten 
gaan delen met elkaar.

Aspecten die in zijn geheel niet terugkomen bij een bestuurlijke fusie betreffen het bestuurlijk, strategisch, 
tactisch-operationeel opdrachtgeverschap, het bestuurlijk opdrachtnemerschap en de bestuurlijke 
eindverantwoordelijkheid van een aparte ambtelijke organisatie (een aparte juridische entiteit). Ook de vereiste 
afstemming tussen de drie gemeenten bij een ambtelijke fusie is bij een bestuurlijke fusie niet nodig omdat er 
dan geen sprake meer is van drie aparte zelfstandige gemeenten.

In de kern kan gesteld worden dat in het geval van een ambtelijke fusie ieder gemeentebestuur dicht op de lokale
gemeenschap georganiseerd blijft. Waarbij deze drie gemeentebesturen voor hun verzorgingsgebied lokale 
keuzen kunnen maken. Daarbij doen zij voor de uitvoering een beroep op één gezamenlijke krachtigere 
ambtelijke organisatie. Dat mechanisme brengt echter een aantal ‘neveneffecten’ met zich mee: de prijs voor de 
lokale autonomie. Met name betreft het daarbij extra coördinatielast omdat een extra vierde organisatie wordt 
ingericht, wat zorgt voor afstemmingsmomenten tussen de drie organisaties op ambtelijk, bestuurlijk en politiek 
niveau. Daarbij leert de praktijk dat er vanuit de ambtelijke organisatie een druk kan uitgaan op 
beleidsharmonisatie, omwille van reductie van de complexiteit van het model en efficiency. Daarbij zal de mate 
waarin de autonome gemeentebesturen elkaar ‘weten te vinden’ sterk bepalend zijn voor de mate waarin een 
ambtelijke fusie bijdraagt aan het versterken van de strategische positie als GNL-gemeenten in de grotere regio.

1.4 Doorkijk op een vervolgproces bij ambtelijke fusie: de bedrijfsplanfase

De ambtelijke fusie kent in de praktijk van het openbaar bestuur vele verschijningsvormen. Naar gelang de lokale 
context en wensen en eisen van politiek, bestuur, directie/managementteams en medezeggenschap worden 
ambtelijke fusieorganisaties in het land op verschillende manieren aangestuurd en ingericht. 
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Hierbij wordt rekening gehouden met aspecten als: nabijheid dienstverlening, juridisch construct, ambtelijke 
aansturing/(top)structuur, organisatiemodel, financiële gevolgen, personeel en de positionering van (uitbestede) 
taken. 

Indien in Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal wordt gekozen voor een ambtelijke fusie als tussenstap, dan zal 
er gedurende de vervolgfase een bedrijfsplan voor Werkorganisatie GNL uitgewerkt moeten worden. In dit 
bedrijfsplan zullen op alle bovengenoemde aspecten ambtelijk, bestuurlijk en politiek keuzen gemaakt worden om
uiteindelijk tot dé best passende ambtelijke fusieorganisatie voor GNL te komen.

Indien de GNL-gemeenten kiezen voor een bestuurlijke fusie in één keer, dan treedt het wettelijk traject in 
werking en zal er geen bedrijfsplan maar een herindelingsontwerp en –advies worden gemaakt. Hierin zullen 
eveneens enkele van de bovengenoemde aspecten meegenomen worden. 

In onderstaande sub paragrafen wordt per aspect aangegeven wat de keuzes bij een ambtelijke fusie behelzen en
in hoeverre de gemeenten hier bij een bestuurlijke fusie ook mee te maken hebben.

Nabijheid van dienstverlening/huisvesting en lokale kleuring
Een belangrijke vraag waarover politiek en bestuur zich in de bedrijfsplanfase van een ambtelijke fusie zullen 
moeten buigen is de nabijheid van dienstverlening/huisvesting en lokale kleuring. Hierin is een aantal keuzes te 
maken, zoals:

a. Afstand gemeente - inwoners: worden er loketten per gemeente/kern behouden óf wordt de ambtelijke 
fusie aangegrepen om te komen tot innovatie in het dienstverleningsmodel (waarbij wordt ingezet op 
verdergaande digitalisering, paspoort aan huis, etc.).

b. Huisvesting van alle ambtenaren: wordt ervoor gekozen om de medewerkers te verdelen over (de 
bestaande) drie gemeentehuizen of wordt er een nieuwe centrale plek aangewezen. In alle gevallen zal 
er een indicatie moeten worden gemaakt van de benodigde ruimte na ambtelijke fusie.

c. Type taken/functies in en omvang van de ‘bestuursstaf’ (per gemeente/college) die binnen de ambtelijke
fusieorganisatie (qua werkgeverschap) wordt georganiseerd, maar lokaal gepositioneerd.

d. Identiteit van de ambtelijke fusieorganisatie: wordt er onder de vlag van drie individuele gemeenten 
gewerkt en naar buiten toe gecommuniceerd of behoudt iedere gemeente een eigen externe identiteit 
en is de Werkorganisatie GNL ‘onzichtbaar’ voor inwoners, (maatschappelijke) ondernemers en 
instellingen.

In geval van een bestuurlijke fusie zullen er t.a.v. punt a en b eveneens keuzes gemaakt moeten worden. De 
punten c en d zijn minder van toepassing omdat er geen onderscheid is tussen werkgeverschap in een aparte 
juridische identiteit en individuele gemeenten en tevens de vraag niet speelt of de drie individuele gemeenten 
gezamenlijk willen optrekken in de (on)zichtbaarheid van de identiteit. 
 
Wel kan het moment van bestuurlijke fusie worden aangegrepen om opnieuw over de taken, rol en omvang van 
de bestuursstaf te spreken en zal bij bestuurlijke fusie alsnog nagedacht moeten worden over de (nieuwe) 
identiteit van de nieuwe gemeente.

Juridisch construct
Omwille van goed werkgeverschap (ambtenarenstatus, gelijke arbeidsvoorwaarden, één functiehuis en 
functiewaarderingssystematiek) en het aan kunnen gaan van verplichtingen en risicoverdeling, is het nodig bij 
een ambtelijke fusie rechtspersoonlijkheid (Wet gemeenschappelijke regelingen) te geven aan de ambtelijke 
fusieorganisatie. 
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Hiervoor zijn twee opties: 
1. Openbaar Lichaam

Het Openbaar Lichaam wordt gekenmerkt door een gelaagde bestuurlijke aansturing van Algemeen én 
Dagelijks Bestuur. Deze gelaagdheid kan ervoor zorgen dat het bestuur té politiek wordt; het AB-overleg 
kan in de praktijk worden gebruikt als gezamenlijk portefeuillehoudersoverleg, wat niet het doel ervan is.

2. Bedrijfsvoeringsorganisatie
De bedrijfsvoeringsorganisatie is een nieuwe rechtsvorm met rechtspersoonlijkheid (per 1 januari 2015). 
Belangrijk verschil met het Openbaar Lichaam is dat de bedrijfsvoeringsorganisatie een ongeleed bestuur
kent (gekenmerkt door één ‘ongeleed’ bestuur). Deze rechtsvorm kent dus niet zowel een algemeen en 
een dagelijks bestuur, maar enkel één bestuur. De bedrijfsvoerings-organisatie is geschikt voor de sturing
en beheersing van beleidsarme taken en dus ook voor de Werkorganisatie GNL aangezien daarin alleen 
de bedrijfsvoeringsmiddelen worden ingebracht (de programmagelden blijven achter bij de individuele 
autonome gemeenten). 

De beleidskeuzen blijven bij een ambtelijke fusie altijd in handen van het lokale gemeentebestuur. Bij de 
toepassing van een bedrijfsvoeringsorganisatie mag enkel de uitvoering van taken worden gemandateerd, daar 
waar bij een Openbaar Lichaam (beleids)bevoegdheden gedelegeerd mogen worden. Inmiddels zijn/worden 
diverse volledige ambtelijke fusieorganisatie ingericht op basis van de bedrijfsvoeringsorganisatie, zoals 
Werkorganisatie CGM (gemeenten Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert,) De Wolden-Hogenveen, HLT Samen 
(gemeenten Hillegom, Lisse, Teylingen), BUCH-gemeenten (gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum, Heiloo) en 
de ABG-gemeenten (gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen). Voordeel van de 
bedrijfsvoeringsorganisatie ten opzichte van het Openbaar Lichaam is dat er een beperkte (extra) bestuurlijke 
drukte wordt gecreëerd vanwege het enkelvoudige bestuur.

De keuze voor één van deze twee rechtsvormen moet in de bedrijfsplanfase worden gemaakt. Andere zaken die 
in het kader daarvan tussen de gemeentebesturen afgesproken moeten worden, zijn:

a. Keuze voor de samenstelling van het (Algemeen en Dagelijks) Bestuur: nemen daarin de voltallige colle-
ges zitting of vindt er een afvaardiging plaats van burgemeesters en/of portefeuillehouder(s). Wie wor-
den er als plaatsvervangers aangewezen en wie wordt de voorzitter (eventueel rouleren per een van te-
voren afgesproken termijn).

b. Keuze in stemverhouding: wordt er binnen het (Algemeen en Dagelijks) Bestuur gewerkt met een gewo-
gen stemverhouding (naar rato inbreng of naar inwoners) of met het principe ‘1-college-1-stem’.

c. Keuze in uittreedbepalingen: afspraken maken rondom termijn en voorwaarden waaronder partnerge-
meenten uit de Gemeenschappelijke Regeling kunnen treden.

In geval van bestuurlijke fusie hoeven bovengenoemde keuzes ten aanzien van het juridisch construct en samen-
stelling, stemverhouding en uittreedbepalingen niet gemaakt te worden, omdat er sprake is van de vorming van 
één nieuwe gemeente en er niet met een aparte juridische entiteit en drie individuele gemeenten zal worden ge-
werkt. Zodoende volstaat de gemeente ook met het bestaan van één gemeentebestuur, gemeenteraad en ambte-
lijke organisatie en hoeft er geen andersoortig bestuur aangesteld te worden. 

Ambtelijke aansturing / (Top)structuur
Om bij een ambtelijke fusie te komen tot een directiemodel voor Werkorganisatie GNL zal er een aantal 
uitgangspunten geformuleerd en gehanteerd moeten worden ten aanzien van de ambtelijke aansturing. Van 
daaruit kan de keuze worden gemaakt of de drie gemeentesecretarissen samen zitting gaan nemen in een 
directieraad, ze één aparte (externe) directeur aanwijzen of kiezen voor een mengvorm. Bovendien moet er 
worden afgesproken of er – in geval van een directieraad – een algemeen directeur wordt aangewezen of dat de 
drie directeuren een gelijkwaardige rol hebben. Daarnaast kan binnen de keuze voor een algemeen directeur nog 
worden besloten om deze functie na een vooraf vastgestelde termijn te rouleren. 
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Tot slot zal er – in het geval van een directieraad - nog gekeken moeten worden naar de verdere rolverdeling van 
de leden van het directieteam: wie wordt secretaris van het Bestuur, wie wordt de WOR-bestuurder en hoe wordt 
de ambtelijke aansturing precies vormgegeven (krijgen de directieleden ieder een eigen aandachtsgebied 
gebaseerd op de organisatieonderdelen of vindt er een andere onderverdeling plaats).

In geval van bestuurlijke fusie zijn bovengeschetste vraagstukken niet aan de orde omdat er sprake is van de vor-
ming van één nieuwe gemeente (met één gemeentesecretaris) en er niet met een aparte juridische entiteit zal 
worden gewerkt die ook apart moet worden aangestuurd.

Organisatiemodel
Bij een ambtelijke fusie zal het organisatiemodel van Werkorganisatie GNL ondersteunend moeten zijn aan de 
ambities van haar drie opdrachtgevende autonome gemeentebesturen en de wensen en eisen van de inwoners, 
(maatschappelijk) ondernemers en instellingen. In samenwerking met (een vertegenwoordiging) vanuit de 
managementteams en/of afdelingen zal gewerkt moeten worden aan een visie op het organisatiemodel. Bij het 
denken over organisatiemodellen volgt de structuur de inhoud (ambities) en dus zal eerst goed gekeken moeten 
worden naar de missie, visie en kernwaarden van de ambtelijke fusieorganisatie. Bovendien zal er goed 
nagedacht moeten worden over de vraag wat voor organisatie de Werkorganisatie GNL wil zijn: wil de 
werkorganisatie toewerken naar een regiegemeente of wil de werkorganisatie toch zoveel mogelijk in eigen huis 
houden?

Van daaruit kan vervolgens het organogram inclusief de managementstructuur van de ambtelijke fusieorganisatie 
getekend. Om te komen tot het organogram zullen bij aanvang van het proces vanuit politiek en bestuur kader 
meegegeven moeten worden. Daarnaast moet er ter verdieping van de kaders een aantal ‘dominante’ 
ontwerpcriteria worden geformuleerd. Deze ontwerpcriteria zijn leidend in de uiteindelijke keuze voor een bepaald
organisatiemodel. Te denken valt hierbij aan ontwerpcriteria als: fysieke nabijheid gemeentebestuur, gevoel voor 
‘lokale kleur’, zo plat mogelijk georganiseerde organisatie, zelfsturende teams, etc.

Los van de visie op het organisatiemodel en het ontwerpen van het organogram, is het van belang om aandacht 
te hebben voor de gewenste organisatiecultuur en de gewenste werkwijzen (projectmatig werken, Nieuwe 
Werken). Bij het ambtelijk samenvoegen van de drie gemeenten gaat het immers ook over de vormgeving van 
een gezamenlijke (en andere) cultuur en werkwijze. 
Dat is een essentieel element voor het welslagen van de nieuwe Werkorganisatie GNL. Het zijn immers de 
medewerkers, managers en bestuurders die het uiteindelijk met elkaar en de inwoners, ondernemers en 
instellingen moeten doen. Daarbij is het van belang dat er afstemming en gezamenlijkheid ontstaat in 
omgangsvormen, verwachtingen en werkwijzen. 

Om te bepalen wat de gewenste cultuur is voor de Werkorganisatie GNL, zouden de gemeenten onder hun 
medewerkers een cultuurscan uit kunnen zetten. Daarin kunnen de medewerkers aangeven welke cultuur er nu 
heerst binnen de organisatie en welke cultuur ze graag zouden wensen. De cultuurscan kan tijdens de 
bedrijfsplanfase meer inzicht bieden in de verschillen tussen de drie gemeenten in termen van huidige en 
gewenste organisatiecultuur. Het biedt een basis om met elkaar het gesprek aan te gaan over hoe (gedurende de 
implementatiefase én daarna) gericht te investeren op het overbruggen van deze verschillen. Hoewel er 
verschillende keuzes te maken zijn in het moment waarop de cultuurscan het beste uitgevoerd kan worden, is het
aan te raden om de scan aan het begin van de bedrijfsplanfase uit te zetten indien bestuurders en managers de 
uitkomsten van de scan mee willen nemen in de verdere inrichting van de ambtelijke fusieorganisatie (waaronder 
formulering missie, visie, kernwaarden en ontwerpen nieuw organogram).

In geval van bestuurlijke fusie geldt eveneens dat er nagedacht moet worden over een nieuw organisatiemodel, 
organogram, organisatiecultuur en werkwijzen – er wordt immers een nieuwe gemeente gevormd van drie 
individuele gemeenten die ieder een eigen organisatievorm hanteerden. Het enige verschil met ambtelijke fusie is
dat deze elementen ondersteunend moeten zijn aan de ambities van de nieuw te vormen gemeenten in plaats 
van aan de ambities van de drie opdrachtgevende autonome gemeentebesturen. 
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Vanzelfsprekend zullen ook de wensen en eisen van de inwoners, (maatschappelijk) ondernemers en instellingen 
in ogenschouw genomen moeten worden.

Potentiële financiële gevolgen
Bij de vormgeving van een ambtelijke fusieorganisatie hoort uiteraard ook het maken van afspraken over 
financiën. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken over de gewenste verrekensystematiek: wordt er gewerkt 
op basis van uurtje-factuurtje (outputfinanciering) of op basis van inputfinanciering. Naast afspraken over de 
verrekensystematiek zal er in de bedrijfsplanfase moeten worden bepaald of de ambtelijke fusieorganisatie al dan
niet wordt belast met een taakstelling. Ook zal er een afspraak gemaakt moeten worden over de mate waarin 
besparingen worden ingezet voor een kwaliteitsimpuls ten behoeve van de Werkorganisatie GNL, dan wel dat de 
besparingen terugvloeien naar de individuele gemeentelijke begrotingen. Tot slot krijgen de drie gemeenten te 
maken met frictie-, project- en desintegratiekosten.

Ook een bestuurlijke fusie heeft financiële gevolgen. Het betreft in dit geval niet de consequenties ten aanzien 
van verrekensystematieken en het terugvloeien van besparingen naar de individuele gemeenten – deze 
onderwerpen zijn niet aan de orde omdat er één nieuwe gemeente gevormd. Wel gaat het hier om gevolgen ten 
aanzien van eventuele taakstellingen, formatie, bestuurskosten, uittreding GR’en, frictiekosten, projectkosten en 
desintegratiekosten. 

In paragraaf 1.5 wordt uitgebreid stilgestaan bij de potentiële financiële gevolgen van een ambtelijke dan wel 
bestuurlijke fusie.

Personeel
Bij een ambtelijke fusie heeft het samenvoegen van drie ambtelijke organisaties ook consequenties voor het 
personeel. De ambtelijke fusieorganisatie vormt een zelfstandige bestuurlijk-juridische entiteit met 
rechtspersoonlijkheid. Kenmerkend voor een ambtelijke fusieorganisatie is het principe dat iedere gemeente zijn 
huidige taken, mensen en middelen inbrengt in de gezamenlijk te vormen werkorganisatie. Oftewel, alle 
medewerkers zullen in dienst treden bij de nieuwe ambtelijke fusieorganisatie (met uitzondering van 
gemeentesecretarissen, griffiers en griffiemedewerkers) en zullen daartoe een selectie- (management en 
sleutelfuncties) plaatsingsprocedure (medewerkers) moeten doorlopen. 

Daarbij is het mogelijk dat medewerkers fysiek op verschillende locaties en waar nodig in nabijheid van het lokale
gemeentebestuur hun werkzaamheden zullen verrichten. Over huisvesting en lokalisering van taken zullen de 
bestuurders nog keuzes moeten maken in de bedrijfsplanfase (zie volgende sub paragrafen). 

Gelet op bovenstaande, zal er al in een vroeg stadium van het fusietraject één gezamenlijk en uniform Sociaal 
Statuut/Sociaal Plan moeten worden gemaakt waarin gelijkluidende afspraken staan ten aanzien van de rechten 
en plichten van de medewerkers bij een organisatieverandering. 

Ten behoeve van de vormgeving van de ambtelijke fusieorganisatie zal er een selectie- en plaatsingsprocedure 
doorlopen moeten worden. Ook over deze procedure moeten afspraken worden gemaakt in het Sociaal 
Statuut/Sociaal Plan en moeten principes worden geformuleerd (bijvoorbeeld: werkgarantie en mens volgt werk, 
etc.). Daarnaast zullen er functiebeschrijvingen en –waarderingen gemaakt moeten worden en moet duidelijk zijn 
hoeveel formatie er per organisatieonderdeel wordt beoogd. Tevens zullen er uniforme arbeidsvoorwaarden 
ontwikkeld moeten worden die op alle medewerkers in dienst van de ambtelijke fusieorganisatie gelden.

Een andere consequentie van een ambtelijke fusieorganisatie is dat medewerkers voor drie colleges gaan werken 
aangezien de gemeenten bij een ambtelijke fusie bestuurlijk zelfstandig blijven. Het is daarom voor de 
medewerkers wenselijk om processen, procedures, uitvoeringsregels en beleid zoveel als mogelijk te 
harmoniseren. Wellicht zijn er ook verschillende bestuurlijke thema’s die in gezamenlijkheid opgepakt kunnen 
worden. Hier kunnen de bestuurders al in de bedrijfsplanfase met elkaar over nadenken.
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Daarnaast geldt bij de personele gevolgen van een ambtelijke fusie ook het feit dat er drie verschillende culturen 
worden samengevoegd: zowel de organisatiecultuur als de bestuurscultuur. Dit zal voor iedereen wennen zijn en 
voor de werkbaarheid in de organisatie en de goede sfeer is het zeer gewenst om hier in een vroeg stadium al 
aandacht voor te hebben en de cultuurverandering zorgvuldig te coördineren.

Tot slot kan ten aanzien van het personeel in de bedrijfsplanfase nog een Gentlemen’s Agreement worden 
ontwikkeld waarin wordt afgesproken dat de drie gemeenten in de voorliggende periode geen keuzes maken die 
de effectuering van de doelen van samenwerking nadelig kunnen beïnvloeden. Dit zou met name het geval 
kunnen zijn daar waar gemeenten op individuele basis nieuwe omvangrijke en/of langlopende (financiële) 
verplichtingen aangaan, eenmalige grote investeringen doen of een met deze doelen strijdig P&O-beleid voeren. 
De (gelijke) kansen voor individuele medewerkers in de nieuwe organisatie kunnen dan negatief worden 
beïnvloed en frictielasten voor de individuele en/of het collectief van gemeenten kunnen als gevolg van dergelijke 
acties namelijk toenemen.

In geval van bestuurlijke fusie is het proces ten aanzien van het personeel vrijwel identiek aan dat van een 
ambtelijke fusie. Ook bij bestuurlijke fusie geldt dat personeel ‘overgeplaatst’ moet worden, namelijk naar de 
nieuwe gemeente. De vorming van een Sociaal Statuut/Sociaal Plan, de selectie- en plaatsingsprocedure, de 
cultuurverandering en de Gentlemen’s Agreement (tot het moment van bestuurlijke fusie) zijn hier daarom ook 
aan de orde. Geen aandacht hoeft bij bestuurlijke fusie te worden geschonken aan coördinatielast t.a.v. 
afstemming van beleid. Bovendien zullen de medewerkers niet overgedragen worden aan een aparte juridische 
entiteit. Tevens zullen alle medewerkers overgaan naar de nieuwe gemeente, dus ook (één) gemeentesecretaris, 
(één) griffie en griffiemedewerkers. 

Ten aanzien van de drie gemeentesecretarissen en drie griffiers van GNL geldt bij een bestuurlijke fusie de 
volgende wettelijke procedure (volgens de wet Algemene regels herindeling): de gemeentesecretarissen en 
griffiers worden met ingang van de datum van herindeling eervol uit hun ambt ontslagen. Aan gedeputeerde 
staten van de betreffende provincie kunnen zij echter verzoeken over te gaan in een andere functie in de nieuwe 
gemeente. In dat geval gelden voor hen dezelfde voorschriften als voor ambtenaren. Een dergelijk verzoek 
moeten de gemeentesecretarissen en griffiers dan wel indienen vóórdat de plaatsingsprocedure voor de nieuwe 
gemeentelijke organisatie is begonnen. Ook is het mogelijk dat zij solliciteren naar de functie van 
gemeentesecretaris en griffier van de nieuwe gemeente. Ten aanzien van de raadsleden en bestuurders geldt dat 
de burgemeesters van de herindelende gemeenten eervol uit hun ambt worden ontslagen (Rechtspositiebesluit 
burgemeesters, art. 44, lid 1c); de raadsleden en wethouders treden op de herindelingsdatum af (Wet arhi, art 
53, lid 1).3

Huisvesting
Bij een ambtelijke fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zal er ook nagedacht moeten worden over de 
huisvesting. De ambtelijke organisaties van de drie gemeenten worden immers samengevoegd tot één 
Werkorganisatie GNL. Dit kan betekenen dat alle medewerkers gehuisvest worden op één (nieuwe) locatie, maar 
dit hoeft niet. Het is mogelijk dat medewerkers fysiek op verschillende locaties en waar nodig in nabijheid van het
lokale gemeentebestuur hun werkzaamheden zullen verrichten. Hierin zullen de drie gemeenten in de 
bedrijfsplanfase een keuze moeten maken.

In geval van bestuurlijke fusie geldt eveneens een huisvestingsvraagstuk. Ook hier kan het moment worden 
aangegrepen om tot één (nieuwe) locatie te komen of juist uit te gaan van andersoortige concepten, bijvoorbeeld
naar het voorbeeld van de gemeente Molenwaard dat geen gemeentehuis meer kent. 

3

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Handboek gemeentelijke herindeling. Stappen, bouwstenen en kaders voor het 

herindelingsproces (maart 2014), blz. 24. 
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Positionering (uitbestede) taken
Los van bovengenoemde zaken op het gebied van juridische zaken, topstructuur, organisatiemodel, financiën, 
personeel en huisvesting, zijn er nog enkele andere aandachtspunten ten aanzien van de positionering van 
(uitbestede) taken en deelname in GR’en die we kunnen meegeven in het vervolgproces van een ambtelijke fusie 
en waarvan het belangrijk is dat daarover eveneens afspraken worden gemaakt:

a. Ten aanzien van de positionering van ondersteunende functies (PIJOFACH) is het bij een ambtelijke fusie
belangrijk dat deze op één plek voor de drie gemeenten zijn georganiseerd. Het is immers onwenselijk 
dat de ene medewerker naar bedrijf/organisatie X moeten bellen voor ICT-ondersteuning en de andere 
collega (die zelfs werkzaam kan zijn op dezelfde nieuwe afdeling of in hetzelfde nieuwe team) naar be-
drijf/organisatie Y, omdat de drie gemeenten hierin andere keuzes hebben gemaakt. 

Ook voor bestuurlijke fusie geldt dat de ondersteunende functies op eenzelfde wijze belegd moeten wor-
den. In het geval van GNL zullen de drie gemeenten in beide gevallen te maken krijgen met BWB, omdat
Geldermalsen bestuurlijk heeft aangegeven bij zowel een ambtelijke als bestuurlijke fusie niet uit BWB te
willen treden. Daarmee zullen ook Neerijnen en Lingewaal bij een ambtelijke en bestuurlijke fusie de be-
drijfsvoeringstaken onder moeten brengen bij BWB. In dit verband is tussen de drie gemeenten reeds 
bestuurlijk afgesproken dat voor alle medewerkers van GNL een geschikte en/of passende functie wordt 
gevonden dan wel in de ambtelijke en/of bestuurlijke fusieorganisatie dan wel in BWB.

b. In principe kunnen gemeenten bij een ambtelijke fusie in de uitvoering andere keuzen maken qua positi-
onering van taken (vanuit de lokale autonomie). Het kan daarom zo zijn dat de ene gemeente wél de 
buitendiensttaken in de ambtelijke fusieorganisatie positioneert en de andere gemeente deze taak on-
derbrengt bij een marktpartij. In termen van verrekening (inbreng en ‘trekkingsrecht’) worden hierover 
dan afspraken gemaakt tussen de drie gemeenten. Ook voor taken als ‘accommodaties’ en ‘sociale 
dienst’ is er geen noodzaak om daarin te uniformeren tussen de drie gemeenten als gevolg van een 
ambtelijke fusie. Dit betekent dat het dus zo kan zijn dat de ene gemeente een regiegemeente blijft ter-
wijl de andere gemeente zelf de uitvoering in huis houdt. Het model van ambtelijke fusie biedt immers 
de ruimte om hierin eigen keuzes te maken. Wel zal het zo zijn dat naarmate de verschillen groter wor-
den ook de beoogde efficiency zal afnemen. Bestuurders zullen daarom in gezamenlijkheid van tevoren 
stil moeten staan bij het gemeenschappelijk doel dat men wil bereiken en afspraken moeten maken over
de mate waarin ze de ruimte behouden om verschillende keuzes te maken 

In geval van bestuurlijke fusie is het niet mogelijk om verschillende keuzes te maken in de positionering 
en uitbesteding van taken. Er is immers geen sprake meer van drie keer lokale autonomie aangezien er 
één nieuwe gemeente wordt gevormd met één nieuwe visie op het organisatiemodel. De huidige 
verschillen die hierin op dit moment bestaan tussen Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal zullen dus 
verevend moeten worden (zie paragraaf 1.6).

c. De bestaande GR-en kunnen in stand blijven als gevolg van een ambtelijke fusie. Wel kan vanuit de 
ambtelijke fusieorganisatie de voorbereiding op overlegvormen in GR-verband efficiënter worden inge-
richt (één in plaats van drie medewerkers) en kan mogelijk (op termijn) ook met één bestuurlijk verte-
genwoordiger worden opgetreden namens de gemeenten op GNL in GR-verband.

In geval van bestuurlijke fusie zal de nieuwe gemeente een keuze moeten maken in de GR’en en moge-
lijk bij bepaalde (in onderwerp overlappende) GR’en moeten uittreden. Er is immers sprake van één 
nieuwe gemeente. 

In paragraaf 1.6 wordt uitgebreider stilgestaan bij de gevolgen ten aanzien van de positionering van (uitbestede) 
taken en deelname in GR’en specifiek bij een bestuurlijke fusie.
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Communicatie
Het proces om te besluiten (en te komen) tot een ambtelijke fusieorganisatie is zowel voor bestuurders als mede-
werkers spannend. Het slagen van dit proces is van veel factoren afhankelijk, maar een goede en open communi-
catie is hierbij in ieder geval essentieel. Het is van belang dat iedereen begrijpt welke stappen er gedurende het 
proces gezet worden en in welke fase het proces zich bevindt. Al in een vroeg stadium zal nagedacht moeten 
worden over de communicatieboodschap, de kanalen en middelen die ingezet kunnen worden en de wijze waarop
draagvlak en betrokkenheid gecreëerd kan worden.
Ook voor bestuurlijke fusie geldt dat tijdige, juiste en heldere communicatie naar medewerkers én inwoners, on-
dernemers en instellingen van belang zijn voor het creëren van draagvlak en betrokkenheid.

Samenvattend
Zoals uit bovenstaande sub paragrafen blijkt, zijn de keuzes die politiek en bestuur bij een ambtelijke 
fusieorganisatie moeten maken niet allemaal hetzelfde als bij een bestuurlijke fusie. Overeenkomsten zijn te 
vinden als het gaat om het dienstverleningsconcept (afstand gemeente-inwoners, identiteit nieuwe gemeente), 
het organisatiemodel, het personeel en de cultuur, de huisvesting van ambtenaren, de positionering van de 
PIJOFACH-taken en de communicatie naar medewerkers, inwoners, ondernemers en instellingen. Wel is het zo 
dat bij bestuurlijke fusie het organisatiemodel moet aansluiten bij de ambities van de nieuwe gemeente (in plaats 
van bij een aparte juridische entiteit van de drie individuele gemeenten). Bovendien zullen bij bestuurlijke fusie 
alle medewerkers overgaan naar een nieuwe gemeente, terwijl bij een ambtelijke fusie de 
gemeentesecretarissen, griffiers en griffiemedewerkers achterblijven in de individuele gemeenten en de overige 
medewerkers worden geplaatst in de aparte juridische entiteit.

Verschillen zijn te bemerken bij dienstverlening (waar het gaat om de positionering van de bestuursstaf) en bij de
uitbesteding van taken en harmonisatie in deelname aan GR’en. Bij een bestuurlijke fusie hoeft er niet nagedacht 
te worden over de positionering van de bestuursstaf bij de individuele gemeenten omdat er sprake is van één 
nieuwe gemeente. Wel kan het moment van bestuurlijke fusie worden aangegrepen om opnieuw over de taken, 
rol en omvang van de bestuursstaf te spreken. In tegenstelling tot een ambtelijke fusie, zullen er bij een 
bestuurlijke fusie keuzes gemaakt moeten worden voor de harmonisatie van uitbestede taken en deelname aan 
GR’en. Toch is het ook bij een ambtelijke fusie als tussenstap naar bestuurlijke fusie aan te bevelen om in een zo 
vroeg mogelijk stadium hierover af te stemmen, zodat medewerkers en bestuurders van alle drie de gemeenten 
al gewend raken om volgens de nieuwe situatie te werken.

Aspecten die in zijn geheel niet terugkomen bij een bestuurlijke fusie betreffen keuzes ten aanzien van het 
juridisch construct en de (top)structuur. Ook het opstellen van DVO’s tussen de gezamenlijke ambtelijke 
organisatie en de drie individuele gemeenten zal geen onderdeel uitmaken van een bestuurlijke fusie.

De mogelijke overeenkomsten en verschillen met betrekking tot de financiële gevolgen bij een ambtelijke en 
bestuurlijke fusie zullen worden besproken in paragraaf 1.5.

1.5 Potentiële financiële gevolgen bij ambtelijke fusie en bestuurlijke fusie

Potentiële financiële gevolgen van een ambtelijke fusie
Bij de vormgeving van een ambtelijke fusieorganisatie hoort uiteraard ook het maken van afspraken over 
financiën. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken over de gewenste verrekensystematiek: wordt er gewerkt 
op basis van uurtje-factuurtje (outputfinanciering) of op basis van inputfinanciering. Veelal zien we dat ambtelijke
fusieorganisaties kiezen voor inputfinanciering, waarbij zij een verdeelsleutel afspreken gerelateerd aan de 
verhoudingen in de inbreng/vrijval vanuit de individuele gemeentelijke begrotingen. 
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In dit kader kan ook gedacht worden aan het ontwikkelen van standaard- en maatwerkpakket. Het 
standaardpakket is per gemeente gebaseerd op de inbreng aan (dezelfde) taken, formatie en financiën bij 
aanvang van de Werkorganisatie GNL. In een te sluiten (eenvoudige) dienstverleningsovereenkomst kan tussen 
ieder college van B&W en de Werkorganisatie GNL de omvang en inhoud van dit standaardpakket worden 
vastgelegd. Daarnaast kan een gemeente ook gemeente specifieke taken inbrengen, of in de loop der tijd ook 
nieuwe wensen, ambities of taken krijgen: deze kunnen dan worden vastgelegd in een maatwerkpakket per 
gemeente. De kosten die Werkorganisatie GNL hiervoor aanvullend moet maken kunnen dan één op één 
doorbelast worden aan de betreffende gemeente. 

Naast afspraken over de verrekensystematiek zal er in de bedrijfsplanfase moeten worden bepaald of de 
ambtelijke fusieorganisatie al dan niet wordt belast met een taakstelling. Ook zal er een afspraak gemaakt 
moeten worden over de mate waarin besparingen worden ingezet voor een kwaliteitsimpuls ten behoeve van 
Werkorganisatie GNL, dan wel dat de besparingen terugvloeien naar de individuele gemeentelijke begrotingen. 

Voor een eerste beeldvorming van de financiële consequenties bij een ambtelijke fusie is hierna een grofmazige 
analyse opgenomen. In de ‘doorrekening’ zullen we ingaan op de vragen:

a. Welke incidentele kosten (flankerend beleid, sociaal plan, projectkosten) er met de vorming van de amb-
telijke fusieorganisatie gepaard gaan?

b. Wat de omvang betreft van een mogelijke structurele kostenreductie, bijvoorbeeld door een taakstelling 
op de bedrijfsvoeringslasten?

c. Welk structureel effect de samenwerking op de begroting van de drie individuele gemeenten heeft?
d. Welke terugverdientermijn van de incidentele lasten gekoppeld is aan dit structurele financiële voordeel.

Enkele kengetallen op een rij
Als opmaat voor de onderstaande financiële analyse hanteren we de volgende uitgangspunten, gebaseerd op 
peildatum 1-1-2015.4 Voor een realistisch beeld is de formatie van Geldermalsen hierbij wel aangepast alleen op 
de onderdelen die per 1-4-2016 zijn overgegaan naar Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (het betreft hier 
medewerkers die werkzaam zijn op de taakvelden Financiën, P&O en IM/ICT)5. Ook de bestuurskosten van de 
drie gemeenten zijn geactualiseerd op basis van de begroting van 2016.

Geldermalse

n

Neerijnen Lingewaal Totaal

Formatie
(excl. gemsecr. en griffie)

107,28 38,46 66,09 211,83

4

De cijfers zijn aangedragen door de werkgroepen P&O en Financiën in het kader van het onderzoek ‘GNL: Samen Sterker!’ in het voorjaar van 

2015, gebaseerd op peildatum 1-1-2015. Deze cijfers en analyses zijn derhalve indicatief en grofmazig en gebaseerd op aannames in 

uitgangspunten. Een en ander dient in een bedrijfsplanfase nader geanalyseerd te worden.

5

Mogelijk worden er per 1-1-2017 vanuit Geldermalsen ook taken naar BWB overgedragen op het terrein van Juridische Zaken en Facilitaire Zaken, 

maar hierover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Derhalve is deze mutatie niet alvast meegenomen in het overzicht.
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Geldermalse

n

Neerijnen Lingewaal Totaal

Management6 8,40 2,007 4,00 14,40

Ondersteuning 15,12 17,66 21,26 54,04

Primair proces 83,76 18,80 40,83 143,39

Bedrijfsvoeringslasten8 
(* 1 mln. euro)

10,63 3,12 4,56 18,31

Personeelskosten 

(excl. gemsecr en griffie)

8,40 2,39 3,64 14,43

Personeelsgerelateerde budgetten 0,93 0,20 0,35 1,48

ICT 0,90 0,41 0,43 1,74

Facilitaire kosten 0,32 0,09 0,10 0,51

Overige kosten 0,08 0,03 0,04 0,15

Verhouding in de inbreng
(%)

58% 17% 25% 100%

Omvang programmabegroting
(* 1 mln. euro)

53,01 19,69 17,08 89,78

Omvang bestuurskosten 
Raad, college, griffie, gemsecr.9

(* 1 mln. euro)

0,98 0,72 0,53 2,23

Totaal omvang begroting
(* 1 mln. euro)

64,62 23,53 22,17 110,32

6

Bij het management zit inbegrepen: afdelingshoofden, teamleiders en coördinaten met hiërarchisch leidinggevende bevoegdheden van 50% 

personeelstaken.

7

Op dit moment is de managementformatie van Neerijnen, exclusief gemeentesecretaris, geslonken naar 1,00 fte. Omdat we in onderliggende 

deelnotitie echter uitgaan van peildatum 1-1-2015 blijft in bovenstaande tabel het aantal van 2,00 fte staan.

8

Huisvestingslasten zijn buiten beschouwing gelaten, in de bedrijfsplanfase kan de keuze worden gemaakt om deze lasten in de eigen 

gemeentelijke begrotingen achter te houden omwille van het eigenaarschap van het vastgoed en omwille van fiscale redenen.

9

In verband met de onherleidbaarheid van gegevens zijn in de bestuurskosten eveneens de loonkosten van de gemeentesecretarissen 

meegenomen hoewel het eigenlijk aparte bedrijfsvoeringskosten zijn.
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Geldermalse

n

Neerijnen Lingewaal Totaal

Verhouding bedrijfsvoering : 
totale begroting
(%)

17% 13% 21% 17%

Daarbij benadrukken we graag nog de volgende aspecten:
a. De gemeentesecretaris en de griffie blijven bij een ambtelijke fusie (normaliter) rechtspositioneel ‘achter’

in de individuele gemeenten. De aan deze formatie en gerelateerde loonsommen zijn dan ook niet mee-
genomen in de bedrijfsvoeringslasten. In de individuele gemeente blijven daardoor achter: de program-
magelden, de bestuurskosten (waaronder die van de griffie) en een klein gedeelte bedrijfsvoeringslaten 
(de loonkosten van de gemeentesecretaris).

b. Bij een ambtelijke fusie ontstaat (normaliter) een aparte juridische entiteit mét rechtspersoonlijkheid. 
Deze GR kent een eigen begroting. In de begroting van een ambtelijke fusie worden enkel de bedrijfs-
voeringslasten vanuit de drie gemeentelijke begrotingen ingebracht.

c. Deze inbreng c.q. vrijval in de individuele gemeentelijke begrotingen betreft gemiddeld 17% van de tota-
le begroting van de individuele gemeenten.

d. Dit benadrukt dat over alleen die 17% (personeelslasten, personeelsgerelateerde budgetten, ICT-kosten,
facilitaire lasten en overige kosten) gezamenlijkheid tussen de drie gemeenten ontstaat. De overige 83%
van de begroting (zijnde programmagelden en huisvestingslasten) per gemeente blijft achter in de indi-
viduele gemeentelijke begrotingen. Dat waarborgt dan ook de autonomie en beleidsvrijheid van de drie 
gemeentebesturen.

e. Geldermalsen kent tot 2019 een taakstelling op personeel en huisvesting. Uitgangpunt in de financiële 
berekeningen is dat iedere gemeenten de taakstellingen in eigen huis en voor de start van de samen-
werking realiseert.

Indicatie van incidentele lasten: projectkosten en frictiekosten
In het kader van een analyse van incidentele lasten onderscheiden we de volgende kostensoorten:

a. Projectkosten, zoals communicatie, inhuur begeleiding, kennis en capaciteit, vervanging.
b. Frictiekosten:

• Sociaal plan kosten, ter dekking van flankerend beleid en aanvullende maatregelen.
• Desintegratiekosten, bijvoorbeeld dubbele licenties en vervroegde afschrijvingen I&A.

Kijkend naar gelijksoortige ambtelijke fusies dan kan de aanname worden gedaan dat de incidentele lasten als 
volgt (indicatief!) kunnen worden voorzien:

projectkosten aanname Bedrag in €
Inhuur, vervanging management 6 fte, 1 jr, 50%, 15k p/mnd 540.000
Inhuur, vervanging capaciteit 2.500 projecturen * 70,- 175.000
Inhuur expertise (proces, juridisch, hrm, 
financiën)

Stelpost 200.000

Ondersteuning BOR Stelpost 25.000
Communicatie, cultuur Stelpost 75.000
Facilitaire aanloopkosten 100,- p/fte 21.183
Verbouwingskosten 25k p/gemeentehuis (3 in totaal) 75.000

Totaal projectkosten 1.111.183

frictiekosten Aanname Bedrag in €
Bovenformatief (2%) 4 mdw. * 70k * 2jr 560.000
Flankerend beleid 7.500 p/bovenformatief mdw. 30.000
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Compensatie arb.vw. 35% formatie (74 fte) * 1200,- * 2 jr. 177.500
Compensatie extra reiskosten 20% formatie (42 fte) * 0,19 * 240 

reisdagen, 15 km p/dag * 2jr.
57.500

Desintegratie ICT Uniformering en vervroegde 
afschrijving I&A (applicaties, 
bestaande contracten, etc.), stelpost

200.000

Totaal frictiekosten 1.025.000

Circa 2,1 miljoen euro zal incidenteel benodigd zijn om de ambtelijke fusie mogelijk te maken en de eventuele 
personele en materiële gevolgen daarvan op te kunnen vangen. Een en ander afhankelijk van de uitgangspunten 
die met elkaar worden afgesproken als fundament onder de ambtelijke fusie, bijvoorbeeld in het kader van het 
sociaal plan.

40



Indicatie van de omvang en fasering van een taakstelling
Bij een ambtelijke fusie is het altijd aan de gemeentebesturen om uiteindelijk al dan niet te kiezen voor een 
taakstelling op de ambtelijke organisatie / de bedrijfsvoeringslasten. De omvang van een eventuele taakstelling 
voor GNL zal dus op een later moment bestuurlijk met elkaar kunnen worden bediscussieerd. Ervaringen in het 
land laten zien dat deze taakstellingen veelal variëren tussen de 5% tot 10% van de begroting van de ambtelijke 
fusieorganisatie. De taakstelling komt meestal ten laste van de personele kosten (circa 80% van de begroting) en
wordt over het algemeen gevonden in een reductie van de managementcapaciteit en de overhead. Sommige 
gemeenten kiezen er voor om een deel van die taakstelling beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls aan 
de ambtelijke organisatie. Daardoor zien we een effectief besparingspotentieel tussen de 0% (budgettair neutrale
overgang) en 7,5% in de praktijk. De mate waarin de bandbreedte van 5% kan worden opgerekt tot bijvoorbeeld 
10% taakstelling, wordt mede bepaald door de mate waarin de betrokken colleges/raden bereid zijn om tot 
beleidsafstemming te komen, omdat dit in belangrijke mate bijdraagt aan de efficiency van de taakuitvoering in 
de ambtelijke fusieorganisatie. Naast de taakstelling op de bedrijfsvoeringslasten in de GR ondergebracht, zien we
bij ambtelijke fusies ook dat het een positief financieel effect heeft op de programmabegrotingen van de 
individuele gemeenten, bijvoorbeeld als gevolg van het doen van gezamenlijke inkoop- en 
aanbestedingstrajecten.

In het geval van GNL zal er mogelijk een lichte besparing op de overhead kunnen plaatsvinden. Bij een ambtelijke
fusie van de drie gemeenten is het totale aandeel van de overhead (68 fte) ca. 32% ten opzichte van de totale 
formatie (211 fte). Door bundeling van overheadfuncties, inkoopvoordelen en reductie inhuur zou dit percentage 
kunnen dalen. Hoeveel de besparing betreft is nu moeilijk te duiden omdat dit afhankelijk is van de politiek-
bestuurlijke keuzes die in het kader hiervan worden gemaakt, maar op basis van vergelijkbare gemeenten is de 
inschatting dat het overheadpercentage zou kunnen dalen naar 27%.

Daartegenover staat dat bij een ambtelijke fusie extra formatie moet worden gerekend ten behoeve van de 
coördinatielast (ca. 2,5 fte, oftewel 2,5 fte * 70.000 euro = 175.000 euro per jaar). Tevens zien we dat in GNL-
verband de managementcapaciteit 14,5 fte is. We verwachten dat de besparing op de leidinggevende functies 
daarmee nihil is. 
Uit deze eerste analyse blijkt dat er voor GNL mogelijk ‘weinig rek’ zit in ambtelijke capaciteit. Eventuele 
voordelen zullen vermoedelijk wegvallen tegen de potentiële coördinatielast. Mocht er tóch een politiek-
bestuurlijke keuze worden gemaakt om een taakstelling aan Werkorganisatie GNL op te leggen (bijvoorbeeld om 
incidentele kosten in te verdienen), dan kunnen we daarbij het volgende rekenvoorbeeld geven.

Een taakstelling kent bij ambtelijke fusie over het algemeen een ingroeimodel, om zodoende de nieuwe 
organisatie niet direct te belasten met een reductie in de formatie. We gaan er in de navolgende analyse vanuit 
dat:

a. het een effectieve besparing van 2% van de begroting van de Werkorganisatie GNL betreft.
b. deze taakstelling oploopt van 0% in jaar t, 1% in jaar t+1, 1,5% in jaar t+2 en 2% in jaar t+3 en ver-

der.

Uitgaande van de voornoemde taakstelling en fasering daarin zien we onderstaand beeld ontstaan in reductie van
de structurele bedrijfsvoeringslasten, ten bate van de drie gemeenten:

t t+1 t+2 t+3
Vrijval 3 begrotingen 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln.
Taakstelling -- 1% 1,5% 2%
Besparingspotentieel 0 183k 275k 366k

Ofwel, voorstaande tabel geeft aan dat een structureel voordeel als gevolg van de ambtelijke fusie voor de drie 
gemeenten kan ontstaan van circa 350.000 euro per jaar. In de eerste vier jaren betreft het voordeel, als gevolg 
van het ingroeimodel, (cumulatief) circa 825.000 euro.

Dat resulteert erin dat de incidentele lasten in t6 zijn inverdiend en dus met ingang van t7 het structurele 
besparingsvoordeel volledig kán worden genoten door de drie participerende gemeentebesturen. Een andere 
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bestuurlijke afweging kan zijn om het besparingsvoordeel niet als financieel voordeel in te boeken, maar om dit 
bedrag (deels of volledig) in te zetten als ‘herinvestering’ in de ambtelijke werkorganisatie. Dit om de beoogde 
kwaliteitsimpuls, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwe strategische en/of specialistische functies, te realiseren en 
kwetsbaarheden op te heffen.

Indicatie van het structureel voordeel per gemeente
Als we uitgaan van een verdeelsleutel gebaseerd op de verhouding in de inbreng én uitgaande van het feit dat 
het mogelijke structurele financiële voordeel volledig ten gunste van de individuele gemeenten komt, dan zie we 
het onderstaande beeld per gemeente ontstaan:

Geldermalsen t t+1 t+2 t+3
Vrijval begroting 
Geldermalsen

10,63 mln. 10,63 mln. 10,63 mln. 10,63 mln.

Vrijval 3 begrotingen 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln.
Percentage inbreng 58,06% 58,06% 58,06% 58,06%

Bijdrage Geldermalsen 
aan incidentele lasten 
(2,1 mln.)

1,22 mln.

Taakstelling GR -- 1% 1,5% 2%
Besparingspotentieel 0 183k 275k 366k

Structureel voordeel 
Geldermalsen

0 106k 160k 212k

Incidentele last 
inverdiend

t+7

Voor Geldermalsen kan de ambtelijke fusie derhalve resulteren in een structureel financieel voordeel van 212.000 
euro, waarbij de incidentele bijdrage in t+7 is inverdiend.

Neerijnen t t+1 t+2 t+3
Vrijval begroting 
Neerijnen

3,12 mln. 3,12 mln. 3,12 mln. 3,12 mln.

Vrijval 3 begrotingen 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln.
Percentage inbreng 17,04% 17,04% 17,04% 17,04%

Bijdrage Neerijnen aan 
incidentele lasten 
(2,1 mln.)

358k

Taakstelling GR -- 1% 1,5% 2%
Besparingspotentieel 0 183k 275k 366k

Structureel voordeel 
Neerijnen

0 31k 47k 62k

Incidentele last 
inverdiend

t+7

Voor Neerijnen kan de ambtelijke fusie derhalve resulteren in een structureel financieel voordeel van 62.000 euro,
waarbij de incidentele bijdrage in t+7 is inverdiend.

Lingewaal t t+1 t+2 t+3
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Vrijval begroting 
Lingewaal

4,56 mln. 4,56 mln. 4,56 mln. 4,56 mln.

Vrijval 3 begrotingen 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln. 18,31 mln.
Percentage inbreng 24,90% 24,90% 24,90% 24,90%

Bijdrage Lingewaal aan 
incidentele lasten 
(2,1 mln.)

523k

Taakstelling GR -- 1% 1,5% 2%
Besparingspotentieel 0 183k 275k 366k

Structureel voordeel 
Lingewaal

0 46k 68k 91k

Incidentele last 
inverdiend

t+7

Voor Lingewaal kan de ambtelijke fusie derhalve resulteren in een structureel financieel voordeel van 91.000 euro,
waarbij de incidentele bijdrage in t+7 is inverdiend.

Potentiële financiële gevolgen van een bestuurlijke fusie
Bij de vormgeving van een bestuurlijke fusieorganisatie zijn er net als bij een ambtelijke fusieorganisatie gevolgen
voor het financiële plaatje. Hoewel de financiële gevolgen van een ambtelijke en bestuurlijke fusie voor een deel 
overeenkomen (een bestuurlijke fusie impliceert immers ook de fusie van de ambtelijke organisaties), zijn er ook 
verschillen. In de eerste plaats hoeven er bij een bestuurlijke fusie geen onderlinge afspraken gemaakt te worden
over verrekensystematieken aangezien er één nieuwe gemeente wordt gevormd in plaats van dat drie gemeenten
samenwerken. Bovendien hoeven er om dezelfde reden geen standaard- en maatwerkpakketten te worden 
ontwikkeld en is het niet nodig om tot dienstverleningsovereenkomsten te komen. 

Wel zullen er ook bij een bestuurlijke fusie bepaald moeten worden of de nieuw te vormen ambtelijke organisatie 
wordt belast met een taakstelling. Tevens zullen de projectkosten en frictiekosten bij een bestuurlijke fusie niet 
veel verschillen met de ambtelijke fusie, omdat ook hierbij weer geldt dat er sowieso drie ambtelijke organisaties 
gefuseerd zullen worden tot één nieuwe organisatie. Bij een bestuurlijke fusie zal geen extra formatie worden 
berekend ten behoeve van de coördinatielast en de fusiegemeenten krijgen lopende het proces Arhi-gelden vanuit
het Rijk om de frictielasten te compenseren.

Voor een eerste beeldvorming van de financiële consequenties bij een bestuurlijke fusie is hierna een grofmazige 
analyse opgenomen. In de ‘doorrekening’ zullen we ingaan op de vragen:

a. Welke incidentele kosten (flankerend beleid, sociaal plan, projectkosten) er met de vorming van de amb-
telijke fusieorganisatie gepaard gaan?

b. Welk effect heeft een bestuurlijke fusie op de algemene uitkering uit het gemeentefonds in combinatie 
met de te ontvangen Arhi-gelden vanuit het Rijk?

c. Welke gevolgen een bestuurlijke fusie kent voor de totale bestuurskosten en het loongebouw?
d. Wat de omvang betreft van een mogelijke structurele kostenreductie, bijvoorbeeld door een taakstelling 

op de bedrijfsvoeringslasten?
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Enkele kengetallen op een rij
Als opmaat voor de onderstaande financiële analyse hanteren we de volgende uitgangspunten, gebaseerd op 
peildatum 1-1-2015.10 Voor een realistisch beeld is de formatie van Geldermalsen hierbij wel aangepast alleen op 
de onderdelen die per 1-4-2016 zijn overgegaan naar Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe (het betreft hier 
medewerkers die werkzaam zijn op de taakvelden Financiën, P&O en IM/ICT)11. Ook de huidige bestuurskosten 
van de drie gemeenten zijn geactualiseerd op basis van de begroting van 2016.

Geldermalse

n

Neerijnen Lingewaal Totaal

Formatie12

(incl. gemsecr. en griffie)
110,16 40,63 67,59 218,38

Management 9,40 2,8913 5,00 17,29

Ondersteuning 15,12 17,66 21,26 54,04

primair proces 85,64 20,08 41,33 147,05

Bedrijfsvoeringslasten14 
(* 1 mln. euro)

10,63 3,12 4,56 18,31

Personeelskosten 

(excl. gemsecr. en griffie)

8,40 2,39 3,64 14,43

personeelsgerelateerde budgetten 0,93 0,20 0,35 1,48

ICT 0,90 0,41 0,43 1,74

facilitaire kosten 0,32 0,09 0,10 0,51

10

De cijfers zijn aangedragen door de werkgroepen P&O en Financiën in het kader van het onderzoek ‘GNL: Samen Sterker!’ in het voorjaar van 

2015, gebaseerd op peildatum 1-1-2015. Deze cijfers en analyses zijn derhalve indicatief en grofmazig en gebaseerd op aannames in 

uitgangspunten. Een en ander dient in een bedrijfsplanfase nader geanalyseerd te worden.

11

Mogelijk worden er per 1-1-2017 vanuit Geldermalsen ook taken naar BWB overgedragen op het terrein van Juridische Zaken en Facilitaire Zaken, 

maar hierover moet de gemeenteraad nog een besluit nemen. Derhalve is deze mutatie niet alvast meegenomen in het overzicht.

12

Omwille van de leesbaarheid van de rapportage fte’s afgerond tot twee decimalen achter de komma.

13

Op dit moment is de managementformatie van Neerijnen, inclusief gemeentesecretaris, geslonken naar 1,89 fte. Omdat we in onderliggende 

deelnotitie echter uitgaan van peildatum 1-1-2015 blijft in bovenstaande tabel het aantal van 2,89 fte staan.

14

Huisvestingslasten zijn buiten beschouwing gelaten, in de bedrijfsplanfase kan de keuze worden gemaakt om deze lasten in de eigen 

gemeentelijke begrotingen achter te houden omwille van het eigenaarschap van het vastgoed en omwille van fiscale redenen.
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Geldermalse

n

Neerijnen Lingewaal Totaal

overige kosten 0,08 0,03 0,04 0,15

Verhouding in de inbreng
(%)

58% 17% 25% 100%

Omvang programmabegroting
(* 1 mln. euro)

53,01 19,69 17,08 89,78

Omvang bestuurskosten 
Raad, college, griffie, gemsecr.15

(* 1 mln. euro)

0,98 0,72 0,53 2,23

Totaal omvang begroting
(* 1 mln. euro)

64,62 23,53 22,17 110,32

Verhouding bedrijfsvoering : 
totale begroting
(%)

17% 13% 21% 17%

Daarbij benadrukken we graag nog de volgende aspecten:
a. De gemeentesecretaris en de griffie gaan bij een bestuurlijke fusie rechtspositioneel over naar de nieuw 

te vormen gemeente, daarom is de formatie horende bij deze functies overgenomen in bovenstaande ta-
bel die uitgangspunt vormt voor de financiële berekeningen in onderstaande paragraaf.

b. Op dit moment leveren de GNL-gemeenten 2,89 fte aan gemeentesecretarissen en 3,66 fte aan griffies 
(waarvan 2,21 fte aan griffiers). Uitgaande van 1 fte gemeentesecretaris en 1 fte griffier in geval van 
een bestuurlijke fusie, kan er 1,89 fte aan gemeentesecretarissen en 1,21 fte aan griffiers inverdiend 
worden. Deze personen zouden wellicht een andere functie binnen de nieuw te vormen gemeente kun-
nen krijgen. 

c. Bij een bestuurlijke fusie ontstaat een nieuwe gemeente; zowel de bedrijfsvoeringskosten als de pro-
grammagelden worden bijeengebracht in de nieuwe begroting.

d. Geldermalsen kent tot 2019 een taakstelling op personeel en huisvesting. Uitgangpunt in de financiële 
berekeningen is dat iedere gemeenten de taakstellingen in eigen huis en voor de start van de samen-
werking realiseert.

Indicatie van incidentele lasten: projectkosten en frictiekosten
Omdat een bestuurlijke fusie óók een ambtelijke fusie impliceert, zijn de geraamde projectkosten en frictiekosten 
voor een groot deel gelijk aan die van de ambtelijke fusie. Zoals uit de paragraaf ten aanzien van de financiële 
gevolgen van een ambtelijke fusie is gebleken, betekent dit dat er in ieder geval circa 2,1 miljoen euro incidenteel
benodigd zal zijn om de bestuurlijke fusie mogelijk te maken en de eventuele personele en materiële gevolgen 
daarvan op te kunnen vangen. Een en ander is afhankelijk van de uitgangspunten die met elkaar worden 
afgesproken als fundament onder de ambtelijke fusie, bijvoorbeeld in het kader van het sociaal plan. 

15

In verband met de onherleidbaarheid van gegevens zijn in de bestuurskosten eveneens de loonkosten van de gemeentesecretarissen 

meegenomen hoewel het eigenlijk aparte bedrijfsvoeringskosten zijn.

45



Wel zullen de frictiekosten bij bestuurlijke fusie omhoog gaan vanwege ontvlechting uit de GR’en. Hoeveel kosten 
dit met zich meebrengt is op dit moment niet in kaart te brengen en hangt af van nog te maken politiek-
bestuurlijke afspraken hierover. De GR’en waaruit ontvlecht zou moeten worden staan genoemd in paragraaf 1.6.

46



Arhi-gelden ter dekking van de frictiekosten
Anders dan bij een ambtelijke fusie, ontvangen de GNL-gemeenten bij een bestuurlijke fusie zogenaamde Arhi-
gelden16 vanuit het Rijk ter dekking van de frictiekosten. Uit de begrotingsscan van de provincie Gelderland, blijkt 
dat deze Arhi-gelden voor GNL uitkomen op ca. 10,2 miljoen euro.17 Een eventueel overschot van deze Arhi-
gelden ten opzichte van de werkelijke frictielasten komen ten gunste van de gemeente.

Consequenties voor de uitkering vanuit het Gemeentefonds
Als gevolg van een bestuurlijke fusie, zal de nieuwe gemeente een lagere uitkering uit het Gemeentefonds 
ontvangen dan dat Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal nu gezamenlijk krijgen. In de begrotingsscan van de 
provincie Gelderland staat te lezen dat het effect op de algemene uitkering 950.000 euro negatief is.18 Dit heeft te
maken met het feit dat iedere gemeente een vast bedrag uit het Gemeentefonds ontvangt en dat dit vaste bedrag
bij een bestuurlijke fusie tussen de GNL-gemeenten dus nog maar één keer in plaats van drie keer wordt 
uitgekeerd.

Consequenties voor de bestuurskosten
Een bestuurlijke fusie heeft consequenties voor de uiteindelijke bestuurskosten van de nieuw te vormen 
gemeente. Deze bestuurskosten kunnen worden afgeleid van het aantal inwoners dat de nieuwe gemeente zal 
hebben. Het ministerie van Binnenlandse Zaken hanteert namelijk staffels voor de bezoldiging van de bestuurders
al naar gelang de omvang van de gemeente.19 

De GNL-gemeenten tellen samen circa 50.000 inwoners (Geldermalsen ca. 26.300, Neerijnen ca. 12.100, 
Lingewaal ca. 11.100).20 De GNL-gemeenten vallen volgens de staffel van het ministerie van Binnenlandse Zaken 
in klasse 5 (40.001-60.000 inwoners). Dit geeft het volgende beeld van de bestuurskosten:21

Functie bestuurder Bezoldiging

Burgemeester €8.018,17 per maand

Wethouders €6.529,63 per maand

Raadsleden €1.172,56 per maand

Commissieleden €75,05 per vergadering

16

De afkorting ‘Arhi’ staat voor Wet algemene regels herindeling.

17

Provincie Gelderland, Begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (november 2015), blz. 13.

18

Idem, blz. 11 en 55.

19

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Circulaire Per 1 januari 2015 geïndexeerde bedragen voor politieke ambtsdragers van 

gemeenten en een bevestiging van de correctie m.b.t. de tegemoetkoming ziektekostenverzekering voor raads- en commissieleden (28 november 

2014).

20

Inwoneraantal is gebaseerd op peildatum 1 januari 2016.

21

In de weergave van de bestuurskosten is enkel uitgegaan van de salariskosten. Aanvullende voorwaarden als onkostenvergoeding etc. zijn in de 

berekening niet meegenomen.
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Om de totale bestuurskosten voor de nieuwe GNL-gemeente indicatief te berekenen, hanteren we 
bovengenoemde normen ten aanzien van de bezoldiging als uitgangspunt. Tevens gelden hierbij de normen ten 
aanzien van het benodigd aantal bestuurders zoals genoemd in artikel 8 en artikel 36 van de Gemeentewet:

a. Artikel 8, lid 1: ‘De raad bestaat uit 29 leden in een gemeente van 45.001-50.000 inwoners’.
b. Artikel 36, lid 1 t/m 5: ‘Het aantal wethouders bedraagt ten hoogste twintig procent van het aantal 

raadsleden, met dien verstande dat er niet minder dan twee wethouders zullen zijn. De raad kan 
besluiten dat het wethouderschap in deeltijd wordt uitgeoefend. Indien het tweede lid toepassing vindt 
bedraagt, in afwijking van het eerste lid, het aantal wethouders ten hoogste vijfentwintig procent van 
het aantal raadsleden, met dien verstande dat de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk 
ten hoogste tien procent meer bedraagt dan de tijdsbestedingsnorm van de wethouders gezamenlijk zou
hebben bedragen indien het tweede lid geen toepassing had gevonden (…) Bij de berekening van het 
maximale aantal wethouders, bedoeld in het eerste en het derde lid, wordt afgerond tot het dichtstbij 
gelegen gehele getal.’

Omdat de verwachting is dat er bij de nieuwe GNL-gemeente geen sprake zal zijn van deeltijdwethouders, gaan 
we in onze berekening uit van een percentage van 20% aan wethouders ten opzichte van het aantal raadsleden. 
Het aantal commissieleden en de bezoldiging van de griffie22 laten we in de berekening buiten beschouwing, 
waarbij opgemerkt kan worden dat er bij een bestuurlijke fusie sowieso een besparing op de griffiers plaatsvindt 
van 1,21 fte, omdat het huidige totale aantal van 2,21 fte aan griffiers verlaagd zal worden naar 1 fte. Dit levert 
het volgende beeld op:

Functie bestuurder Aanname Bezoldiging per
maand in €

Bedrag
vakantiegeld

Bedrag
eindejaarsuitkering

Burgemeester 1*8.018,17 p/m 8.018,17 7.697,44 9.429,37 (=9,8%)

Wethouders23 6*6.529,63 p/m 39.177,78 6.268,45 6.503,52 (=8,3%)

Raadsleden24 29*€1.172,56 p/m 34.004,24 N.v.t. N.v.t.

Totale
bezoldiging p/m

81.200,19

Er zal dus circa 81.000 euro per maand nodig zijn voor de bezoldiging van de bestuurders. Dit komt grofweg neer
op circa 1 miljoen euro per jaar inclusief het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering. De huidige bestuurskosten 
van de GNL-gemeenten zijn in totaal circa 1,6 miljoen euro (de griffie25 is hierbij eveneens niet meegenomen).26 
De besparing op de bestuurskosten bij een bestuurlijke fusie van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal kan 

22

Alsmede van de gemeentesecretaris, waarvan we in verband met de onherleidbaarheid van gegevens de loonsom in de kengetallen bij 

bestuurskosten hebben opgenomen hoewel het eigenlijk aparte bedrijfsvoeringskosten zijn.

23

Het totaal aantal wethouders komt uit op 5,8 (namelijk 20% van 29 raadsleden). Rekenkundig is dit aantal afgerond naar 6 wethouders.

24

Officieel wordt in het geval van de raadsleden niet gesproken over ‘bezoldiging’ maar over een ‘onkostenvergoeding’. Omwille van de leesbaarheid 

van het rapport hanteren we ook voor raadsleden de term ‘bezoldiging’. 
25

Alsmede van de gemeentesecretaris, waarvan we in verband met de onherleidbaarheid van gegevens de loonsom in de kengetallen bij 

bestuurskosten hebben opgenomen hoewel het eigenlijk aparte bedrijfsvoeringskosten zijn.

26

Ook in de weergave van de huidige bestuurskosten van Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal is enkel uitgegaan van de salariskosten. 

Aanvullende voorwaarden als eindejaarsuitkering, onkostenvergoeding, etc. zijn in de berekening niet meegenomen.
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daarmee geraamd worden op ongeveer 600.000 euro, oftewel 1/3e deel van de huidige totale bestuurskosten (en 
van de bestuurskosten die bij een ambtelijke fusie gelden).

Consequenties voor het loongebouw
De inschaling van de burgemeester is gekoppeld aan de gemeenteomvang. De inschaling van de 
gemeentesecretaris is weer gekoppeld aan de bezoldiging van de burgemeester. We zien daardoor dat een 
ambtelijke fusie nauwelijks een opdrijvend effect heeft op de totale loonsom (waarbij de drie gemeenten 
bestuurlijk zelfstandig blijven en het aantal inwoners niet bij elkaar wordt opgeteld). De gemeentesecretarissen 
blijven immers in dienst van de eigen gemeente (in gewijzigde schaal) en bepalen daarmee het plafond voor de 
inschaling van de ambtelijke werkorganisatie. 

Bij een bestuurlijke fusie wordt de burgemeester en dus ook de gemeentesecretaris hoger ingeschaald. Hierdoor 
schuift het hele loongebouw omhoog. Hoeveel dit exact zal zijn is nu niet in beeld te brengen, omdat een 
doorrekening ook sterk afhankelijk is van de organisatiestructuur waarvoor gekozen wordt; grote afdelingen, 
kleine teams, HR-verantwoordelijkheden op welk niveau, zelfsturing, etc. Tegenover het opdrijvend effect van het 
loongebouw staat het neveneffect van aantrekkelijk werkgeverschap. De hogere loonschalen trekken mogelijk 
weer nieuwe deskundige medewerkers aan wat leidt tot een kwaliteitsimpuls van de organisatie. 

Indicatie van de omvang en fasering van een taakstelling
Ook bij de indicatie van de taakstelling geldt bij een bestuurlijke fusie dat deze vergelijkbaar is met een 
ambtelijke fusie. Dit betekent dat uit onze eerste analyse blijkt dat er mogelijk ‘weinig rek’ zit in ambtelijke 
capaciteit. Wel zal er in het geval van een bestuurlijke fusie geen 2,5 fte aan coördinatielast bijkomen aangezien 
er één nieuwe gemeente wordt gevormd en er dus geen sprake is van een vierde organisatie naast de drie 
individuele gemeenten. 
Mocht er toch een politiek-bestuurlijke keuze worden gemaakt om een taakstelling aan de nieuwe GNL-gemeente 
op te leggen, dan kan de berekening worden gehanteerd die ook in de paragraaf ten aanzien van de financiële 
gevolgen bij een ambtelijke fusie is gegeven.

Samenvattend
In bovenstaande paragrafen is indicatief inzicht geboden in de financiële gevolgen van een ambtelijke fusie en 
een bestuurlijke fusie. Hieruit blijkt dat er een aantal consequenties overlappen – om de voornaamste reden dat 
een bestuurlijke fusie óók een ambtelijke fusie impliceert – maar dat er ook een aantal verschillen kunnen worden
genoemd. We geven hiervan graag een overzicht in onderstaande tabel:

Onderdelen Ambtelijke fusieorganisatie Bestuurlijke 
fusieorganisatie

Bestuurskosten (minus griffie en gemsecr.) 1,6 mln. 1,0 mln.

Incidentele lasten 2,1 mln. 2,1 mln. + ontvlechting uit GR

Arhi-gelden ter dekking van de 

frictiekosten

Geen 10,2 mln.

Uitkering Gemeentefonds Geen consequenties 950k negatief

Taakstelling / ‘rek’ ambtelijke capaciteit Beperkt + 2,5 fte extra aan 

coördinatielast (175k per jaar)

Beperkt, maar géén 2,5 fte extra 

aan coördinatielast

Loongebouw Geen opdrijvend effect totale loonsom Opdrijvend effect totale loonsom, 

kwaliteitsimpuls organisatie

Bij bovenstaande tabel moet worden opgemerkt dat de exacte (financiële) effecten sterk afhangen van politiek-
bestuurlijke keuzes:

In het geval van ambtelijke fusie kan daarbij gedacht worden aan de mate van beleidsafstemming c.q. 
harmonisatie van beleid, omgang met huisvesting, een opgelegde taakstelling en een mogelijke impuls die de 
gemeenten aan kwaliteit willen geven binnen Werkorganisatie GNL. 
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In het geval van bestuurlijke fusie moeten vele afwegingen gemaakt worden die de baten en lasten kant van de 
begroting van de nieuw te vormen gemeente sterk kunnen beïnvloeden. Denk daarbij aan de huisvestingskeuze, 
en de ambities ten aanzien van voorzieningenniveau, het kernenbeleid, de mate van overheidsparticipatie en 
subsidiebeleid. Wensen die in balans moeten blijven met de keuze voor het belastingniveau dat de raad wil gaan 
hanteren.

1.6 Positionering (uitbestede) taken en deelname in GR’en

Zoals in paragraaf 1.4 reeds aangegeven, zullen bij een bestuurlijke fusie het (uitbestede) takenpakket en de 
deelname aan GR’en geharmoniseerd moeten worden. Er wordt immers een nieuwe gemeente gevormd waarin 
één visie geformuleerd zal moeten worden op het type ambtelijke organisatie (regiegemeente of zoveel mogelijk 
taken in eigen huis organiseren). Ook kan één gemeente niet deelnemen aan met elkaar overlappende GR’en. 
Hoewel ook bij een ambtelijke fusie de PIJOFACH-taken op eenzelfde wijze moeten worden belegd, zullen daarom
bij een bestuurlijke fusie daarnaast afspraken gemaakt moeten worden over de overige uitbestede taken en 
GR’en.

Het is daarom nodig om inzicht te hebben in overeenkomsten en verschillen in (bijdrage aan) GR’en tussen de 
drie gemeenten en de inbreng van taken. Op dit moment is de context bij Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal 
verschillend, waarvan de belangrijkste zijn:

a. Daar waar Neerijnen en Lingewaal de bedrijfsvoeringstaken nog in eigen huis hebben, heeft 
Geldermalsen sinds juli 2015 enkele van deze taken overgedragen aan Bedrijfsvoeringsorganisatie West-
Betuwe (BWB); P&O, Financiën, ICT, Vastgoedmanagement. 
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b. Dit jaar wordt er in Geldermalsen mogelijk nog een definitief besluit genomen over overdracht van 
Juridische Zaken en Facilitaire Zaken naar BWB;

c. Neerijnen heeft, in tegenstelling tot Geldermalsen en Lingewaal, het concept van regiegemeente 
vergaand doorgevoerd. In dat kader heeft Neerijnen veel taken gepositioneerd in GR-en met 
partnergemeenten c.q. laat zij haar taken door de markt uitvoeren.

d. Omdat Lingewaal grenst aan de provincie Zuid-Holland neemt ze deel aan enkele GR’en / 
samenwerkingen waaraan Neerijnen en Geldermalsen niet deelnemen.

Bovengenoemde verschillen blijken cijfermatig ook uit de tabellen waarin de bijdragen per gemeente staan 
opgenomen aan structureel uitbestede taken (dus geen tijdelijke inhuur):27

Geldermalsen

Verslaglegging raadsvergaderingen € 16.194

Regionaal inkoopbureau € 34.430

GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid € 1.384.449

Stelpost kazernes € 365.763

Toezicht drank- en horecawet € 30.000

Ledigen parkeermeters € 12.210

Parkeercontroleurs € 62.000

Leerplicht (via Regio Rivierenland) € 93.833

Beheer zwembad en sporthal € 90.756

GR Regionaal Archief Rivierenland € 252.200

Bijdrage Recreatieschap € 27.912

Bijdrage Sociale Recherche (via Regio Rivierenland) € 41.040

GR GGD Gelderland-Zuid € 626.804

GR Omgevingsdienst Rivierenland (WABO-breed) € 1.533.445

Beheer woonwagencentra € 22.107

GR Belastingsamenwerking BSR € 305.807

GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe € 2.611.652

GR Regio Rivierenland € 198.778

GR Werkzaak € 620.000

Totaal € 8.329.380

27

De tabel van Geldermalsen is gebaseerd op peildatum 1-1-2015 en gecorrigeerd t.a.v. de taken die per 1-4-2016 overgedragen zijn aan BWB 

alsmede t.a.v. Werkzaak. De tabellen van Neerijnen en Lingewaal zijn gebaseerd op peildatum 1-1-2016.
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Neerijnen

Secretaris bezwarencommissie € 15.150
GR Regionaal Archief Rivierenland € 115.907
Regionaal inkoopbureau € 17.190
GR Veiligheidsregio Gelderland-Zuid € 928.834

Samenwerking IVR Lingewaal € 55.000
Avri wegen € 218.222

Avri gladheidsbestrijding € 28.578
Avri bermen € 29.303

Avri verkeersmaatregelen € 37.011
Avri waterkering, afwatering € 26.623
Leerplicht € 44.993
Avri openbaar groen € 264.436
Avri speelplekvoorzieningen € 8.694
GR Werkzaak € 308.000
Regio Sociale recherché € 16.575
Gemeente Tiel schuldhulpverlening € 32.824
Gemeente Tiel minimabeleid € 20.724
Gemeente Tiel wet inburgering € 5.000
Gemeente Tiel uitvoering WMO € 211.951
Uitvoeringskosten Jeugd en WMO € 220.785
GR GGD Gelderland-Zuid € 315.223
Avri afvalverwijdering € 27.673
Avri huishoudelijk afval € 753.000
Avri riolering € 358.274
GR Regio Rivierenland € 88.046
GR Omgevingsdienst Rivierenland (milieu en wabo) € 689.711
Avri begraafplaatsen € 99.608
GR Belastingsamenwerking Rivierenland WOZ € 117.000
GR Belastingsamenwerking Rivierenland heffing en 
invordering belastingen

€ 24.000

Totaal € 5.078.335
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Lingewaal

Secretaris bezwarencommissie € 8.000
Verslaglegging raadsvergaderingen € 6.960
Regionaal inkoopburo € 17.190
GR Veiligheidsregio € 984.403

Avelingen openbaar groen € 28.500
GR Regio Rivierenland € 81.067

GR Avres Gorinchem € 521.671
GR GGD Openbare Gezondheidszorg € 280.555

GR Omgevingsdienst Rivierenland (milieu) € 256.317
AVRI afvalstoffen € 600.000
RAR (archief) Gorinchem (oud archief) € 35.000
GR BSR Belastingsamenwerking Rivierenland € 133.000
Totaal € 2.952.663

Bovenstaande overzichten geven aan dat er een verschil bestaat tussen de drie gemeenten in uitbestede taken en
in deelname aan GR’en. Ook in de begrotingsscan van de provincie Gelderland staat iets geschreven over dit 
verschil, namelijk dat Lingewaal als enige van de GNL-gemeenten deelneemt in twee 
provinciegrensoverschrijdende GR’en: WVS De Avelingen Groep (Avelingen Groep) en Regionale Sociale Dienst & 
Kredietbank Alblasserwaard/Vijfherenlanden 2010 (RSD).28 Inmiddels zijn beide GR’en samengegaan tot één 
organisatie: Avres Gorinchem. Naast deze GR, werkt Lingewaal tevens voor een kleine bijdrage samen met RAR 
(archief) Gorinchem, terwijl Geldermalsen en Neerijnen deelnemen in de GR Regionaal Archief Rivierenland. Ook 
kan geconstateerd worden dat Geldermalsen als enige van de drie gemeenten taken heeft overgeheveld naar de 
GR Bedrijfsvoeringsorganisatie West-Betuwe.

In geval van bestuurlijke fusie zullen de drie gemeenten met elkaar moeten bezien hoe om te gaan met 
bovengenoemde verschillen in deelname aan GR’en (uittreden dan wel toetreden) en wat daarbij de (financiële) 
consequenties zullen zijn. De wet Arhi biedt de mogelijkheid om bij een bestuurlijke fusie in bepaalde gevallen af 
te wijken van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot wijziging en opheffing van 
de regeling en het toe- en uittreden van deelnemers.29

28

Provincie Gelderland, Begrotingsscan Geldermalsen-Neerijnen-Lingewaal (november 2015), blz. 49.

29

Zie artikel 41 lid 4 wet Arhi en bijlage E Begrotingsscan provincie Gelderland (blz. 50) bij het rapport ‘GNL: Samen Sterker’.
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Deelnotitie f: Doorkijk op woningbouw vanaf 2020
Regionale woonagenda

Zie bijlage 4, separaat toegevoegd aan deze eindrapportage 
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Deelnotitie g: Doorkijk op het herindelingsproces
Inzicht in het wettelijke proces van herindeling
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Deelnotitie g: Doorkijk op het herindelingsproces

Aanleiding 

Naar aanleiding van het onderzoek en het advies naar vergaande ambtelijke samenwerking, ambtelijke fusie of
bestuurlijke herindeling zijn de gemeenten Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een vervolgtraject ingegaan
richting besluitvorming voor een herindeling. In dit vervolgtraject worden een aantal thema’s door de drie ge-
meenten verder uitgelicht en onderbouwd. 

In deze deelnotitie wordt invulling gegeven aan de wens om meer inzicht te krijgen in het proces van een herin-
deling. Er wordt uiteen gezet welke sporen het proces kent, wie de betrokkenen zijn, welke stappen er (wettelijk)
doorlopen moeten worden en wanneer de besluitvormingsmomenten zijn en welke stukken/producten moeten
worden opgeleverd. De klankbordgroep GNL heeft in dit kader verzocht om met name inzicht in het wettelijk
spoor te geven.

Inhoud en leeswijzer 

Elke herindeling kent een aantal algemene, wettelijke uitgangspunten en een vastomlijnd traject, maar óók een 
lokale invulling en proces met wensen en principes. Hierdoor is iedere herindeling een uniek traject. In deze 
notitie gaan we in op de drie verschillende sporen van een herindeling, zoals beschreven in het Handboek 
Gemeentelijke Herindeling van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Hierbij ligt de nadruk
op het wettelijk spoor. Afsluitend wordt een plan van aanpak op hoofdlijnen beschreven, waarin inzichtelijk wordt 
gemaakt hoe het traject voor Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal op hoofdlijnen kan worden doorlopen en 
welke projectorganisatie daar voor nodig is. 

De notitie gaat achtereenvolgens in op: 
a. Herindelingsproces: drie sporen en betrokken partijen; 
b. Herindelingsproces: van principebesluit tot grensbeschrijving (uitwerking wettelijk traject); 
c. Herindelingsproces: elementen van een herindeling; 
d. Plan van aanpak op hoofdlijnen. 
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Deel A: Herindelingsproces: drie sporen 

Bij een herindeling dragen de betrokken gemeenten hun volledige autonomie over aan een nieuwe gemeente. Dit
proces heeft een eigen wet met procedurele voorschriften: de wet Algemene regels herindeling (Arhi). Daarnaast 
zijn ook elementen uit de Gemeentewet, de Kieswet en het Beleidskader gemeentelijke herindeling en de Wet op 
de Ondernemingsraden (WOR) van belang. 

Een herindeling is een omvangrijk en complex proces met veel belanghebbenden. Het herindelingstraject heeft 
invloed op het bestuur, de politiek, de organisatie en de inwoners, ondernemers en organisaties binnen de 
gemeenten. Om aan de formele, wettelijke eisen te voldoen maar ook om draagvlak te creëren en in te kunnen 
spelen op de organisatieopgave onderscheidt het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) 
drie sporen: 

a. Een veranderspoor dat betrekking heeft op de impact van de herindeling op de betrokkenen op alle niveaus
binnen de drie gemeenten. Een herindeling is een veranderproces, waarbij betrokkenheid, houding, 
gedrag, emoties en onderlinge verhoudingen een rol spelen. Dit is een spoor van verkenning, waarbij de 
relatie en vertrouwen van groot belang is. Het veranderspoor is door Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal
ingezet op het moment dat de verkenning naar verdere samenwerking is gestart. 

a. Een wettelijk spoor waarbij de procedurele stappen die volgen uit de Wet Arhi moeten worden gevolgd. Het
wettelijke spoor start formeel met het vaststellen van een herindelingsontwerp, maar in de praktijk al met 
het nemen van het principebesluit waarmee de colleges de opdracht krijgen om tot een 
herindelingsontwerp te komen. Het herindelingsontwerp vormt de basis voor de definitieve besluitvorming 
over de gekozen richting en zicht geeft op het doel en de uiteindelijke meerwaarde van de nieuwe 
gemeente. In deze notitie wordt dit wettelijk spoor uitgewerkt. 

b. De inrichting van de nieuwe gemeente en – daarvóór - de projectorganisatie vormen het fusiespoor. Dit 
betreft de samenvoeging van de organisaties en de bouw van een nieuwe gemeente. Het fusiespoor kan in 
tegenstelling tot het wettelijke traject grotendeels naar eigen inzicht worden vormgegeven en kent dus veel
sterker een eigen, lokaal karakter. Geldermalsen, Neerlijnen en Lingewaal zouden voor het fusiespoor goed 
kunnen aansluiten bij de overlegstructuren en werkwijzen die in de fase van het verkennende onderzoek 
zijn opgezet, om zo verdere invulling te geven aan de projectorganisatie, tempo, timing en betrokkenheid 
van de omgeving, inwoners, maatschappelijke organisaties en bedrijven. De ambitie voor de nieuwe 
gemeente is hierbij leidend. 

Betrokken partijen per spoor
De drie sporen hebben betrekking op verschillende partijen die betrokken zijn bij de herindeling. Per spoor wordt 
hieronder concreet aangegeven welke partijen betrokken zijn. In de overzichtstabel van het wettelijke traject 
(onderdeel B van deze notitie) en in het plan van aanpak voor het herindelingsproces (onderdeel D) staat per 
stap aangegeven wie de betrokken partijen zijn en welke rol zij spelen. 

Veranderspoor
Het veranderspoor betreft de inwoners, raadsleden, burgemeesters, wethouders, managers en medewerkers van 
de individuele betrokken gemeenten in het proces naar een andere, grotere gemeente. 

Wettelijk spoor
Het wettelijke spoor heeft een aantal verplichte stakeholders die een aandeel hebben in de herindeling en een 
(doorslaggevende) stem hebben in het proces: 

a Inwoners, ondernemers, organisaties van de gemeenten
e. Gemeenteraden
f. Colleges van B&W
g. Medewerkers 
h. Ondernemingsraden
i. Omliggende gemeenten
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j. Provincie Gelderland 
k. Waterschap Rivierenland
l. Ministerie van BZK
m. Minister van BZK
n. Tweede Kamer
o. Eerste Kamer
p. Raad van State
q. Koning

Fusiespoor
Om de nieuwe gemeente te vormen zijn gezamenlijk betrokken: de bestuurders, raadsleden, 
gemeentesecretarissen en medewerkers van de drie gemeenten in de vorm van de projectorganisatie als nieuwe 
entiteit. De ondernemingsraden zijn in dit spoor verenigd in een Bijzondere Ondernemingsraad (BOR). De 
gemeente als werkgever onderhandelt in een Bijzonder Georganiseerd Overleg (BGO) met de vakbonden.

Deel B: Herindelingsproces: van principebesluit tot grensbeschrijving (uitwerking 
wettelijk traject) 

De deadline van de herindeling is de herindelingsdatum die door de Wet Arhi wordt bepaald: 1 januari na 
inwerkingtreding van de herindelingswet. Het Ministerie van BZK rekent voor het wetgevingstraject ruim twee 
jaar: een half jaar tot een jaar voor de voorbereiding van een herindelingsadvies en anderhalf jaar voor het 
wetgevingstraject. Het totale proces, vanaf het principebesluit tot het aantreden van het nieuwe 
gemeentebestuur wordt ongeveer drie jaar gerekend. Dit betekent voor Geldermalsen, Lingewaal en Neerijnen 
dat de eerst haalbare mogelijkheid voor een herindeling 1 januari 2019 is, uitgaande van een principebesluit in 
september. Met deze datum als vertrekpunt wordt in onderstaande tabel chronologisch weergegeven welke 
stappen uit het wettelijk spoor er in het proces van herindeling doorlopen moeten worden, voorzien van een korte
toelichting. 

In de eerste kolom is op basis van bekende informatie weergegeven wanneer deze stap genomen zou moeten 
worden om een herindeling voor 2019 te realiseren. De doorlooptijd en aangegeven momenten zijn indicatief. De 
tijdsindicatie is opgenomen indien dit grote mate van zekerheid vast te stellen is. Uiteindelijk zullen de data 
samenhangen met bestuurlijke afspraken en afhankelijk zijn van de voortgang van de politieke besluitvorming. 
Vaststelling van specifieke producten uit met name het fusiespoor, zoals een formatie- en sociaal plan zijn niet in 
deze tabel opgenomen. 

 Jaar 1: Herindelingsontwerp 
Stap Betrokkenen Toelichting 

1.

September
/

oktober 

Principebesluit Raden Met dit besluit wordt een voornemen tot 
herindeling uitgesproken en wordt aan de 
colleges van B en W opdracht gegeven om een 
herindelingsontwerp op te stellen.
Een principebesluit is een gelijkluidend besluit 
van de betrokken gemeenteraden. 

2.

Oktober 
-

maart 

 

Herindelingsontwerp Colleges Het herindelingsontwerp wordt door de 
betrokken colleges van B en W ter eensluidende
besluitvorming voorgelegd aan hun 
gemeenteraden die het vast moeten stellen. Als 
alle betrokken gemeenteraden het 
herindelingsontwerp vaststellen, verklaren zij 
formeel dat zij voornemens zijn om samen een 
nieuwe gemeente te vormen.

3.
Maart

Vaststelling 
herindelingsontwerp

Raden Afhankelijk van de voorbereiding van het 
herindelingsontwerp vindt de vaststelling van 
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Stap Betrokkenen Toelichting 
het herindelingsontwerp ongeveer een half jaar 
na het principebesluit plaats. 

4.
Vanaf
maart

Preventief financieel 
toezicht 

Provincie Op het moment dat de gemeente het 
herindelingsontwerp heeft vastgesteld, gaat het 
preventief financieel toezicht van de provincie in
werking. 
Dit houdt in dat bepaalde aan te wijzen 
besluiten van die gemeente “goedkeuring 
behoeven” van gedeputeerde staten (Wet Arhi, 
art. 21, lid 1). Welke besluiten het precies 
betreft, is gewoonlijk uitkomst van overleg 
tussen provincie en gemeenten en wordt 
definitief kenbaar gemaakt in een brief van de 
provincie aan de gemeenten. 

5.
Maart

-
april 

Ter inzage legging 
herindelingsontwerp

Inwoners en 
ondernemers, 
omliggende 
gemeenten

Inwoners, organisaties, bedrijven en andere 
belanghebbenden krijgen 8 weken de tijd om 
het herindelingsontwerp in te zien en eventueel 
zienswijzen indienen.  Het Beleidskader schrijft 
daarnaast voor dat het concept 
herindelingsontwerp ook aan de besturen van 
omliggende gemeenten moet worden gezonden 
voor het indienen van zienswijzen.

6.
April

Verwerking van 
zienswijze, toelichting

Colleges Verwerking van de zienswijze in het 
herindelingsontwerp of indien een zienswijze 
niet wordt overgenomen, een motivatie van de 
colleges hiervoor. 

Jaar 2: herindelingsadvies en wetsvoorstel 

Stap Betrokkenen Toelichting 
7.

Mei

Herindelingsadvies College Herindelingsontwerp inclusief verwerking en/of 
reactie op de zienswijzen.

8.

Mei

Vaststelling 
herindelingsadvies

Raden Het herindelingsadvies moet eensluidend door 
de raden worden vastgesteld.

9.

Vanaf
Mei30

Advies naar de 
provincie voor 
zienswijze

De gezamenlijke colleges sturen het 
herindelingsadvies aan gedeputeerde staten van
de betreffende provincie. De precieze
datum van aanleveren wordt in het bestuurlijk 
overleg bepaald, doorgaans voor 1 april, één en 
driekwart jaar voor de beoogde 
herindelingsdatum. 

10.
Voor 
1 juli
2017

Advies naar 
ministerie van BZK 

Gezamenlijke colleges
Gedeputeerde Staten

Om voldoende tijd te hebben
voor het wetgevingstraject, verzoekt de minister
van BZK de provincie om het herindelingsadvies 
anderhalf jaar voorafgaand aan de beoogde 

30

Uitgaande van een principebesluit in september kan een herindelingsadvies niet eerder dan mei worden toegestuurd naar de provincie, vanwege 

de 8 weken inzagetermijn in maart en april. Het is dan ook raadzaam hier vooraf melding van te maken richting de provincie, zodat er rekening 

gehouden kan worden met een snellere afhandeling gezien de termijn zoals genoemd in stap 10.
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Stap Betrokkenen Toelichting 
fusiedatum, dus vóór 1 juli, toe te sturen. 

11.

Vanaf
juli

2017

Toetsing aan 
beleidskader 

BZK Het herindelingsadvies wordt getoetst aan vijf 
criteria: 
1. Draagvlak
2. Interne samenhang/dorps- en kernenbeleid
3. Bestuurskracht
4. Evenwichtige regionale verhoudingen
5. Duurzaamheid

12. Goedkeuring 
herindelingsadvies 

Minister BZK 

13. Voorstel 
herindelingswet incl.
memorie van 
toelichting

BZK Het wetsvoorstel wordt opgesteld, vergezeld 
door een ’memorie van toelichting’ met de 
context en de onderbouwing van het 
wetsvoorstel. Indien nodig vindt hiervoor nader 
overleg plaats met de betreffende provincie en 
gemeenten.

14. Besluit ministerraad BZK, ministerraad De minister van BZK agendeert het voorstel in 
de ministerraad ter besluitvorming. Bij 
instemming wordt een persbericht verstuurd. 

15. Advies Raad van 
State

BZK, Raad van State De Raad van State toetst wetsvoorstellen en 
brengt een advies uit. 

Jaar 3: Wetgevingstraject 

Stap Betrokkenen Toelichting 
16.

Novemb
er 2017

Indiening Tweede 
Kamer 

Ministerie BZK In de eerstvolgende procedurevergadering na 
indiening van het wetsvoorstel (doorgaans 
november - december) wordt vaak het 
vervolgtraject bepaald. Indien het 
wetsvoorstel in de periode van 1 oktober 2017
t/m 31 december 2017 wordt ingediend bij de 
Tweede Kamer blijven de reguliere 
verkiezingen (maart 2018) achterwege (Wet 
Arhi art. 56, paragraaf 2).

17.

Januari
en

februari
2018

Behandeling 
Kamercommissie 
Binnenlandse Zaken 

Ter voorbereiding op de beoordeling
en behandeling van het wetsvoorstel worden 
door de Kamerleden meestal de maanden 
januari en februari
gebruikt om informatie te verzamelen.

18. Schriftelijke reactie / 
hoorzitting 

belanghebbenden Er kan een schriftelijke of, indien daartoe is 
besloten, mondelinge reactie tijdens een 
hoorzitting worden gegeven. Het kan 
voorkomen dat de Kamercommissie besluit om
de herindelende gemeenten te bezoeken en 
daar een hoorzitting met belanghebbenden te 
houden. Bevindingen worden opgenomen in 
een verslag voor de minister van BZK. 

19. Nota naar aanleiding De minister van BZK gaat in een ‘nota naar 
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Stap Betrokkenen Toelichting 
van het verslag aanleiding van het verslag’ in op de 

opmerkingen en vragen van
de Kamerleden.

20. Besluitvorming Tweede
Kamer

Tweede Kamer De voorzitter van de Kamercommissie  
agendeert het wetsvoorstel voor plenaire 
behandeling. De goedkeuring van het 
wetsvoorstel vindt plaats door stemming.

21.

Oktober
2018 

Kandidaatstelling 
verkiezingen tussen 5-
11 oktober in het jaar 
voor de  herindeling

Kandidaat-
gemeenteraadsleden

De Wet Arhi bepaalt dat de kandidaatstelling 
moet plaatsvinden op een maandag in de 
periode tussen 5 en 11 oktober in het jaar 
voor de herindelingsdatum (artikel 55, lid 2). 
Hiervoor is samenwerking tussen de
politieke partijen van de verschillende 
gemeenten nodig. De verkiezingen vinden 44
dagen later plaats.

22. Behandeling en 
besluitvorming Eerste 
Kamer 

Eerste Kamer De Eerste Kamer volgt een soortgelijk traject 
als de Tweede Kamer. Een hoorzitting is 
ongebruikelijk. 

23. Bekrachtiging van het 
wetsvoorstel

Koning Formele ondertekening van de wet. 

24. Publicatie Staatsblad Na bekrachtiging van het wetsvoorstel wordt 
de wet officieel bekendgemaakt in het 
Staatsblad. Dan is de wet en daarmee de 
herindeling in wezen een feit, maar moet ze 
nog haar effect krijgen op de datum van 
herindeling, te weten 1 januari van het 
daaropvolgende jaar.

25.

Novemb
er 2018

Herindelingsverkiezinge
n 

Kandidaat-
gemeenteraadsleden,
inwoners, provincie 

De verkiezingen vinden plaats op een 
woensdag tussen 18 en 24 november, 
voorafgaand aan de datum van herindeling. 
Gedeputeerde staten kunnen hiervan afwijken 
indien zij daarvoor zwaarwegende redenen 
hebben (Wet Arhi, art. 55, lid 2). 

26. Grensbeschrijving Gedeputeerde Staten Uiterlijk twee maanden na vaststelling van de 
herindelingswet, maar in elk geval vóór de 
herindelingsdatum, stellen gedeputeerde
staten van de betreffende provincie de nieuwe
gemeentegrenzen vast (Wet Arhi, art. 2, lid 2).
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Toelichting consequenties gemeenteraadsverkiezingen
De reguliere gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in maart 2018. Indien de herindelingsdatum wordt beoogd
op 1 januari 2019 vinden deze verkiezingen geen doorgang. Wet Arhi artikel 56, paragraaf 2 geeft aan dat indien 
het voorstel tot wijziging van de gemeentelijke indeling voor een gemeente wordt ingediend bij de Tweede Kamer
in de periode van 1 oktober tot en met 31 december voorafgaande aan het jaar waarin de reguliere 
gemeenteraadsverkiezingen plaatsvinden, deze reguliere verkiezing achterwege blijft. De zittingsduur van de 
raadsleden wordt verlengd tot 1 januari 2019. 

Indien wordt gekozen voor een herindeling per 1 januari 2020, dan vinden de reguliere verkiezingen van 2018 
wel doorgang en wordt een nieuw gemeentebestuur voor de periode tot aan de herindelingsdatum aangesteld. 
Aangezien de datum van de herindeling dan zal vallen binnen drie jaar voor de datum van de reguliere 
verkiezingen van 2022, zullen deze geen doorgang vinden, zoals bepaald in artikel 56, paragraaf 3 van de Wet 
Arhi. Dit geldt ook als de herindelingsdatum wordt gesteld op 1 januari 2021 of 2022.  

Herindelingsdatum Herindelings-
verkiezingen

Reguliere verkiezingen 
2018

Reguliere verkiezin-
gen 2022

1-1-2019 November 2018 Vervallen, wordt november
2018

Maart 2022 

1-1-2020 November 2019 Maart 2018 Vervallen, wordt maart 
2026

1-1-2021 November 2020 Maart 2018 Vervallen, wordt maart 
2026

1-1-2022 November 2021 Maart 2018 Vervallen, wordt maart 
2026

Mijlpalen 
In het herindelingstraject zijn verschillende mijlpalen te onderscheiden, een korte toelichting geeft aan waarom 
deze momenten van belang zijn. 

a Met het principebesluit wordt het voornemen van een herindeling formeel uitgesproken. 
b Met het vaststellen van het herindelingsontwerp door de gemeenteraden wordt de herindeling formeel 

bekrachtigd en gaat het financieel toezicht in van de provincie.
r. Als het volledige herindelingsadvies inclusief zienswijze naar het ministerie van BZK wordt toegestuurd is

de voorbereidingsfase van de gemeente voorbij en neemt het ministerie het proces over.
s. Het voorstel van de herindelingswet is start van het formele wetgevingstraject.  
t. Na het besluit van de Ministerraad start de behandeling door de Tweede Kamer: de 

Kamercommissie kan er voor kiezen een hoorzitting te houden. De uiteindelijke besluitvorming verloopt 
vaak als hamerstuk, maar kan ook discussie opleveren: de herindeling van Schijndel, Sint-Oedenrode en 
Veghel zorgde voor een debat in de Tweede Kamer.  

u. De publicatie in het Staatsblad maakt de wet officieel.
v. Met de herindelingsverkiezingen wordt het begin van de nieuwe gemeente definitief ingeluid, met de 

keuze voor nieuw gemeentebestuur. Deze verkiezingen vinden altijd in november plaats, zodat per 1 
januari het opvolgende jaar de nieuwe gemeente van start kan gaan. 
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Deel C: Elementen van een herindeling 

In de bovenstaande tabel die het chronologische proces weergeeft, zijn al een groot deel van de elementen van 
herindeling genoemd. Dit zijn de formele en verplichte onderdelen. In deze paragraaf worden deze en overige 
elementen verder uitgewerkt: naast de documenten als een herindelingsontwerp en -advies komen ook 
organisatiedocumenten aan de orde die in het fusiespoor vormgeven. 

Principebesluit
Een principebesluit kent vier elementen:

a. het overgaan tot herindelen 
b. de samenstelling van de herindeling
c. de beoogde datum van de herindeling 
d. de invulling van de herindelingsprocedure

Het principebesluit is eensluidend en de raden geven hiermee de colleges de opdracht voor het opstellen van het 
herindelingsontwerp. 

Herindelingsontwerp
In het herindelingsontwerp wordt de reden van de herindeling en de samenstelling van partners onderbouwd. In 
het ontwerp moeten onder meer de uitgangspunten van de samenvoeging, de beoogde grenzen van de nieuwe 
gemeente en de beoogde fusiedatum worden opgenomen. De vijf toetsingscriteria uit het Beleidskader 
herindeling dienen hierin terug te komen. 

Het herindelingsontwerp bevat concreet de volgende inhoud (de volgorde is indicatief):
a. Inleiding met achtergrond, totstandkoming, doel en leeswijzer;

c. Situatieschets / kerngegevens van de betrokken gemeenten, feiten en cijfers over de gemeenschap en 
het gebied;
d. Voortraject; 
e. Motieven voor en keuze van deze herindeling;
f. Ambitie en strategische visie op de nieuwe gemeente, gerelateerd aan de situatieschets, mogelijk 
inclusief visie op dienstverlening;
g. Financiële en personele aspecten;
h. Toetsing aan beleidskader BZK; 
i. Relatie met provinciaal beleid;
j. Planning van het herindelingstraject, inclusief de beoogde datum van herindeling;
k. Conclusie 

Ter voorbereiding op totstandkoming van herindelingsontwerp kan een plan van aanpak opgesteld kan worden, 
zoals Meierijstad, om enigszins structuur aan het proces te geven. Meierijstad heeft ervoor gekozen om een plan 
van aanpak op te stellen ‘om het herindelingsontwerp te vullen’. Dit plan bestaat uit vier aparte trajecten: 
1. Het opstellen van een herindelingsscan; 
2. Procedurevoorstel naamgeving nieuw te vormen gemeente; 
3. Het opstellen van een gezamenlijke visie;
4. Overkoepelend schrijfwerk herindelingsontwerp aan de hand van de criteria van het ministerie van BZK.
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Strategische visie/visiedocument
Een strategische visie of visiedocument is zoals hierboven genoemd een onderdeel (e) van het 
herindelingsontwerp/advies en wordt opgesteld om gezamenlijk de uitgangspunten van de herindeling vast te 
stellen. Dit document vormt een belangrijke basis en uitgangspunt voor de toekomstige gemeente en de nieuwe 
organisatie en wordt daarom vaak ook als zelfstandig document behandeld.

Dit wordt per gemeente verschillend ingevuld. Zo namen de gemeenten Bolsward, Nijefurd, Sneek, Wûnseradiel 
en Wymbritseradiel (nu: Súdwest-Frylân) de uitvoering van herindeling op in het visiedocument: de te vormen 
werkgroepen, afspraken over het vermijden van gedwongen ontslagen en de wenselijkheid van een vacaturestop.
De Groningse gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde (HSSM) die per 1 januari 2018 een 
herindeling aangaan, stelden samen met inwoners, ondernemers, organisaties, bestuur, medewerkers ‘het 
Kompas’ op: een breed gedragen visie op de nieuwe gemeente, als leidraad voor het beleid en de organisatie. 
Het Kompas vormt tevens de basis van andere deelprojecten van de herindeling, zoals de visie op dienstverlening 
en de inrichting van de ambtelijke organisatie. 

In de visie op de inrichting van de nieuwe organisatie leggen de werkgevers met de vakbonden en 
ondernemingsraad vast welke afspraken zijn gemaakt over de wijze van de overgang van het personeel en 
bijbehorende rechten. Tevens worden er kaders meegegeven aan de inpassingscommissie die bepaalt waar de 
medewerkers in de nieuwe organisatie worden geplaatst.

Herindelingsscan 
Een herindelings- of begrotingsscan wordt in samenwerking met de provincie opgesteld, tijdens het 
herindelingsproces of hieraan voorafgaand, in de verkennende fase. Door middel van een herindelingsscan wordt 
inzicht geboden in de huidige financiële situatie en de financiële gevolgen van een herindeling voor de betrokken 
gemeenten, o.a. voor de lokale belastingen, de begroting, bestuurskosten, grondexploitatie, etc. In de 
herindelingsscan worden gegevens van de eigen gemeente opgenomen en de gegevens waarover de provincie 
beschikt vanuit haar rol als financieel toezichthouder. In een herindelingsscan zijn de volgende elementen 
opgenomen:
a Financiële positie van de huidige gemeenten;
b Financiële gevolgen van de herindeling;
c Financiële positie nieuw te vormen gemeente;
d Verschillen in belastingen en heffingen;
e Vergelijking loonsom en formatie van de organisatie. 

De provincie heeft reeds voor Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal een begrotingsscan uitgevoerd, ten behoeve
van het verkenningsproces. Deze scan wordt op basis van de laatste gegevens aangepast voor het 
principebesluit.  

Zienswijzen
De gemeenten bieden het herindelingsontwerp en –advies ter inzage aan. Belanghebbenden kunnen een 
zienswijze indienen. De gemeenten moeten de zienswijzen van de volgende partijen verwerken in het 
herindelingsadvies: 
a. Inwoners, ondernemers, organisaties uit de betrokken gemeenten;
b. Omliggende gemeenten;
c. Provincie;
d. Waterschap. 
Indien van de zienswijze wordt afgeweken moet dit worden onderbouwd in een reactie van het college. Deze 
reactie(s) worden aan het herindelingsadvies toegevoegd. 

De zienswijze van de gedeputeerde staten wordt als prominente bijlage bij het herindelingsadvies gevoegd. De 
zienswijze is veelal gebaseerd op een eigen provinciaal beleids- of afwegingskader. Dit gebeurt vaak in de vorm 
van een brief, waarin de vijf toetsingscriteria worden besproken en de relatie met Rijks- en provinciaal beleid. 
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Aangeraden wordt om de zienswijzen gezamenlijk voor te leggen aan de gemeenteraden, met een voorstel voor 
een reactie op deze zienswijzen. 

Herindelingsadvies
Het herindelingsontwerp met de verwerking van de zienswijzen vormt het herindelingsadvies. In het advies wat 
naar het Ministerie van BZK wordt verstuurd moet in ieder geval worden aangegeven: 

a Hoe de gemeente zich verhoudt tot de andere gemeenten in de regio;
w. Welk effect de schaal heeft op de regionale verhoudingen en de positie van de gemeente;
x. Hoe de schaal zich verhoudt tot het regionale opgavenprofiel;
y. Wat de positie van een eventuele regio/centrumgemeente is.

De duurzaamheid van de nieuwe gemeente in regionale context dient ook nadrukkelijk aandacht te krijgen in het 
advies en het ministerie geeft er de voorkeur aan dat de definitieve naam kan worden opgenomen. Indien hier 
unaniem draagvlaak voor is neemt het ministerie deze naam over in het wetsvoorstel en wordt dit de naam die 
vanaf de herindelingsdatum geldt voor de nieuwe gemeente. Het beleidskader herindeling geeft aan dat ‘indien 
gemeentelijke besluitvorming over de definitieve naamgeving uitblijft of indien daarop voor het vervolg van het 
wetgevingstraject niet kan worden gewacht, hanteert het kabinet het beleid dat in een wetsvoorstel de naam van 
de naar inwonertal grootste betrokken gemeente wordt opgenomen als naam van de nieuw te vormen gemeente.’
(Beleidskader herindeling, 7.4)

Naast de eerder genoemde onderdelen van het herindelingsontwerp moeten de volgende zaken nog worden 
toegevoegd: 
a. Kaartmateriaal (Wet Arhi, art. 2, lid 1)

l. Een logboek waarin draagvlak bevorderende activiteiten zijn opgenomen (vereiste uit het Beleidskader),
m. Een sociale paragraaf waarin wordt opgenomen op welke wijze de medewerkers overgaan naar de 
nieuwe organisatie. 
n. Ingediende zienswijzen inclusief reacties van de colleges. 
o. Eventuele andere bijlagen: verkennend onderzoek, financieel onderzoek, herindelingsscan.

Advies Raad van State 
De Raad van State toetst het advies op drie aspecten: kwaliteit van beleid (beleidsmatige aspecten van het 
voorstel), juridische kwaliteit en wetstechnische kwaliteit. Het wetsvoorstel moet worden aangepast voordat het 
naar de Tweede Kamer kan, als dit blijkens het advies nodig wordt geacht. Het advies van de Raad van State 
wordt niet openbaar gemaakt als dit zonder meer instemmend is. 

Plan van aanpak fusie van de organisatie 
In de voorbereidingsfase moet een plan van aanpak worden opgesteld voor het herindelingsproces: de 
vormgeving van het fusiespoor. De gemeenten kunnen hieraan zelf invulling geven en de fases en stappen 
uitwerken zodat ze bij de gemeenten passen. Het is tevens een sturingsinstrument voor de gemeentebesturen, 
om de voortgang te kunnen bewaken. 
Een plan van aanpak dient op zijn minst te worden vastgesteld door de colleges, maar het is wenselijk en in geval
van kredietaanvraag ook noodzakelijk om de raden hierbij te betrekken. In het plan van aanpak worden 
projectorganisatie met rollen en verantwoordelijkheden beschreven, een projectbegroting opgenomen en een 
procesplanning. In paragraaf D wordt het plan van aanpak verder uitgewerkt. 

Advies ondernemingsraden 
Besluiten van politieke overheidsorganen zijn niet onderworpen aan de medezeggenschap van de OR volgens 
artikel 46d van de WOR. Hieruit volgt dat een herindelingsbesluit als zodanig geen onderwerp van overleg is met 
de OR. Het overleg- en adviesrecht van de OR is wel van toepassing zodra de personele gevolgen van het besluit 
tot herindeling aan de orde komen.
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Daarnaast legt artikel 79 van de Arhi de gemeentebesturen de verplichting op over de voorbereiding van de 
overgang van de ambtenaren met de OR van de betrokken gemeenten te overleggen. Hier gaat het eveneens om
de personele gevolgen van de overgang naar de nieuwe organisatie(s). De Ondernemingsraad op grond van 
artikel 25 van de WOR adviesrecht ten aanzien van een voorgenomen besluit.

Communicatiestrategie 
Communicatie vormt een belangrijk element van een herindeling, voor het creëren van transparantie en 
betrokkenheid en het informeren van alle belanghebbenden op de juiste momenten, via de passende kanalen. 
Een communicatiestrategie waarin de boodschap en de wijze waarop wordt uitgezet is vanaf de 
voorbereidingsfase al van belang, zodat alle stappen van het proces goed uitgezet kunnen worden en het hele 
traject van A tot Z in beeld blijft. Het Handboek Gemeentelijke Herindeling geeft hiervoor de volgende elementen 
aan: 

a Doelen en doelgroepen
z. Uitgangspunten vanuit het plan van aanpak, de strategische visie e.d.
aa.Communicatiemiddelen en –boodschap
ab.Fasering, planning en timing van communicatie-uitingen en –activiteiten
ac.Organisatie van de communicatie
ad.Kosten voor uitvoering, uitingen en activiteiten

De uitgangspunten voor de communicatiestrategie zijn door Geldermalsen, Neerijnen en Lingewaal, met oog op 
het informeren en consulteren van burgers al gezamenlijk vastgesteld. Dit is een voorbeeld van het veranderspoor
in de praktijk: de communicatieadviseurs zijn samen aan de slag om de informatie en de kanalen af te stemmen 
in aansluiting op de onderzoeksfase richting het principebesluit. 

De communicatiestrategie krijgt zichtbaar vorm in talloze andere producten, voor GNL is dit o.a. een film om 
bewoners uit te nodigen om mee te denken. Veelal kiezen gemeenten voor een aparte, nieuwe website waar alle 
ontwikkelingen rond de herindeling gevolgd kunnen worden, de documenten beschikbaar komen en bijvoorbeeld 
veel gestelde vragen kunnen worden opgenomen. 
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Deel D: Plan van Aanpak op hoofdlijnen

Het fusiespoor wordt doorgaans uitgewerkt in een plan van aanpak. Het plan van aanpak beschrijft de 
projectorganisatie en planning voor het vormgeven van de nieuwe organisatie en het harmoniseren van beleid en 
uitvoering. Belangrijk uitgangspunt voor dit proces is de strategische visie voor de nieuwe gemeente, die met het 
herindelingsadvies wordt vastgesteld. Beschreven wordt welke onderdelen een plan van aanpak grofweg bevat en
hierbij staat kort aangegeven wat dit onderdeel omvat. 

Opstartfase 
In de opstartfase moet de projectorganisatie worden ingericht. In deze fase worden afspraken gemaakt en de 
kaders gesteld voor de fase in aanloop naar de herindeling. De opstartfase begint direct na het genomen 
principebesluit. 

Inrichten projectorganisatie
• Er moet een tijdelijke projectstructuur voor het herindelingsproces, om zo de nieuwe gemeente stap voor stap 

te kunnen vormgeven. De projectorganisatie kent over het algemeen een bestuurlijk component, een aantal 
ambtelijke componenten gerelateerd aan de verschillende organisatorische niveaus van de gemeente en 
raadscomponent. 

• De gemeenten kunnen zelf bepalen welke gremia concreet worden opgetuigd en de samenstelling hiervan. Zo 
hebben de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (fusie per 1-1-2019) de verschillende 
componenten als volgt vormgegeven in een projectorganisatie:  
a Fusieraad, bestaande uit de drie gezamenlijke raden, om te komen tot eenduidige besluitvorming. 
ae.Raadswerkgroep, met één vertegenwoordiger uit alle raadsfracties voor de voorbereiding van de 

(fusie)raadsvergaderingen en besluitvorming. 
af. Stuurgroep, gevormd door de burgemeesters en één wethouder per gemeente, als bestuurlijk 

verantwoordelijke.
ag.Driehoek burgemeesters-secretarissen-griffiers voor afstemming tussen de politieke niveaus en het 

ambtelijke niveau.
ah.Projectgroep, bestaande uit de gemeentesecretarissen voor de uitvoering van het project en als ambtelijk 

opdrachtgever. 
ai. Werkgroepen, gevormd door de medewerkers van de drie gemeenten om de toekomstige organisatie vorm 

te geven. 
aj. Bijzondere Ondernemingsraad en een Bijzonder Georganiseerd Overleg voor de invulling van de 

medezeggenschap.  
• Vastgelegd moet worden welke taken bij welk gremium worden belegd en welke besluiten waar genomen 

worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een aantal procedures die wettelijk vastgelegd zijn, 
zoals de inspraak van de medewerkers middels het adviesrecht van de BOR en het vastleggen van de 
verhoudingen en afspraken over het functioneren van een BGO en de bestuurlijke vertegenwoordiging van 
werkgeverszijde worden in een verordening.

De huidige projectorganisatie van GNL, bestaande uit de stuurgroep van burgemeesters en portefeuillehouders, 
het regieteam van gemeentesecretarissen en de klankbordgroep van raadsleden kan als uitgangspunt worden 
genomen, maar zal moeten worden herijkt en uitgebreid, zodat het een goede aansluiting heeft bij de nieuwe 
fase van het herindelingsproces. 
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Vaststellen randvoorwaarden
De projectorganisatie heeft voor de vormgeving van de nieuwe organisatie een aantal formele kaders nodig. 
Rekening moet worden gehouden met: 
• De Wet Arhi;
• Gemeentewet;
• Algemene beginselen behoorlijk bestuur;
• Uitgesproken commitment van de gemeentebesturen: vertrouwen, transparantie, betrokkenheid;
• Wet op ondernemingsraden (WOR).

Opstellen van een planning 
De projectorganisatie maakt voor de voorbereidings- en implementatiefase een planning, waarin wordt 
toegewerkt naar de nieuwe organisatie die van start gaat op de herindelingsdatum. 
• Op hoofdlijnen kunnen vier fasen worden onderscheiden: verkenning, voorbereiding, besluitvorming en 

implementatie. Dit kan verder gespecificeerd worden op detailniveau.  
• Per fase kan worden uitgewerkt welke stappen worden genomen, wanneer de fase start en eindigt, welke 

besluiten in de fase worden genomen, wie daarbij betrokken zijn en welke producten dat oplevert.
• Binnen de fasen worden ook stappen genomen. Deze kunnen op verschillende wijzen worden onderscheiden. 

De gemeenten die sinds 2015 de gemeente Krimpenerwaard vormen, hebben bijvoorbeeld onderscheid 
gemaakt naar: organisatorische stappen, ondersteunende werkzaamheden en harmonisatie van producten en 
diensten. 

• Op basis van de fasering moet een planning worden opgesteld met een tijdpad, mijlpalen (aansluitend bij het 
wettelijke traject), activiteiten en actiehouders. 

Voorbereidingsfase 
In de voorbereidingsfase worden de uitgangspunten uitgewerkt. De strategische visie, zoals opgenomen wordt in 
herindelingsadvies, vormt hiervoor een belangrijke basis. Deze fase start met het vaststellen van de 
projectorganisatie en planning. 

Definiëren van de organisatieopgave door de projectorganisatie
• Aanleiding en uitgangspunten 
• De keuze en afspraken met betrekking tot de nieuwe organisatie 
• Ambities rond dienstverlening, ontwikkeling, werkwijzen, etc. 

Vaststellen van doel en resultaat: opgave en ‘concrete producten’ 
• Het hoofddoel van het plan van aanpak is de realisatie van de herindeling
• De doelen van de herindeling beschrijven. Bijvoorbeeld: adequate respons op het toenemend aantal taken dat 

belegd wordt bij de lokale overheid, vergroting bestuurskracht, betere benutting van de sociale, culturele, 
ruimtelijke en economische kansen, innoverende, excellerende gemeente, e.d. 

• Concrete resultaten formuleren, voortvloeiend uit de doelen. Denk hierbij aan: toekomstvisie, 
ontwerpbegroting, organisatiestructuur. 

• Voor de werkgroepen worden opdrachten geformuleerd.

Financiën/projectbegroting 
• Projectkosten: o.a. organisatiekosten, communicatiekosten, werknemersvertegenwoordiging, ondersteuning 

werkgroepen en harmonisatiekosten.  
• Evt. Kosten voor externe begeleiding. 
• Overzicht van middelen om de projectkosten te dekken, met o.a. Arhi-gelden. 

Communicatie 
• Voor de communicatie moet een separaat maar aansluitend plan van aanpak worden opgesteld, met daarin de

gezamenlijke uitgangspunten en richtlijnen voor de interne en externe communicatie rond het 
herindelingsproces, de doelstelling en de strategie, zoals ook is aangegeven in bij het product 
‘communicatiestrategie’ in het voorgaande onderdeel. 
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• Er zijn verschillende keuzes te maken met betrekking tot doelgroepen, inzet, kanalen, etc. Het proces van de 
herindeling heeft de op te richten gemeente Krimpenerwaard een hele proactieve, brede 
communicatiestrategie gevoerd om betrokkenheid te creëren en te informeren. Het plan van aanpak kende de 
volgende elementen: 
a Doelgroep-middelenmatrix
ak.Doelstellingen en uitgangspunten communicatie o.b.v. kennis, houding en gedrag
al. Externe communicatie (middelen) 
am. Interne communicatie (middelen)

Ontwerpfase 
In de ontwerpfase worden aan de hand van de uitgangspunten door de ingestelde werkgroepen de nieuwe 
organisatie(onderdelen) concreet ingevuld. In deze fase worden de producten, geïdentificeerd zoals in de 
voorbereidingsfase, uitgewerkt. Een implementatieplan vormgegeven en de besluitvorming hierover vindt plaats. 

Implementatieplan 
Voor de implementatie van de nieuwe organisatie wordt door de projectgroep een implementatieplan opgesteld. 
Dit bestaat uit verschillende onderdelen die door de projectgroep en de werkgroepen worden uitgewerkt. 

a Hoofdstructuur: de basis voor de opbouw van de organisatie. 
an.Detailstructuur voor afdelingen en taakvelden.
ao.Sociaal plan voor de afspraken over rechten en plichten van medewerkers, inclusief planning voor de 

adviestermijn van de Bijzondere Ondernemingsraad (BOR)
ap.Formatieplan met de totale formatie van de nieuwe gemeente uitgewerkt op organisatie-, afdelings- en 

taakveldniveau, evt. gekoppeld aan de detailstructuur. 
aq.Functieboeken met een uitwerking van de nieuwe functies voor de gemeenten. 
ar. Harmonisatie van producten en diensten, beleid en regelgeving
as.Huisvesting: werklocatie en faciliteiten.

Harmonisatievoorstellen
De harmonisatie van producten, diensten, beleid en regelgeving is onderdeel van het implementatieplan. 
Harmonisatie is een sterk inhoudelijk proces, dit kan door de werkgroepen worden uitgewerkt. Hierbij wordt 
veelal gewerkt met een indeling op beleidsinhoud, waarbij valt te denken aan: 

a Dienstverlening
b Sociaal domein
c Ruimtelijke ontwikkeling
d Ruimtelijk Beheer
e Veiligheid 
at. Informatie en automatisering
au.Bedrijfsvoering en ondersteuning 

De opdrachten kunnen echter ook worden opgesteld op basis van proces, zo hebben Naarden, Muiden en Bussum
de volgende indeling gemaakt: 

a Innovatie, voor dienstverlening en organisatie 
av. Integratie van beleid, voor de terreinen Ruimtelijke Ordening & beheer, Toezicht & Handhaving, Welzijn
aw. Integratie van bedrijfsvoering voor Financiën, P&O, Huisvesting & faciliteiten, Informatie en 

Automatisering, Juridische zaken en Communicatie.
ax.Overig: voor wat niet onder bovenstaande thema’s valt. 

Voor politiek gevoelige onderwerpen kan ervoor worden gekozen om tot twee jaar na de herindeling een 
verschillend beleid te voeren. Hiertoe kunnen in de werkgroepen voorstellen worden gedaan.
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(Voorbereiding) besluitvorming 
Afhankelijk van de gekozen projectorganisatie en de gemaakte afspraken, vindt de besluitvorming over de 
implementatie plaats. Over het algemeen bereidt een projectgroep van gemeentesecretarissen op basis van de 
input van de werkgroepen, de besluitvorming voor. Hierbij wordt de raadswerkgroep of de klankbordgroep goed 
betrokken. De besluitvorming zal op hoofdlijnen langs deze gremia verlopen: 

a De hoofd- en detailstructuur worden voorgelegd aan de stuurgroep, hierover adviseert de BOR en 
definitieve besluitvorming vindt plaats door het nieuwe college van B&W. 

ay. De projectgroep en de stuurgroep nemen een voorlopig besluit over het sociaal plan, in overeenstemming 
met het BGO. Definitieve besluitvorming vindt plaats door de huidige colleges van de betrokken 
gemeenten. 

az.De stuurgroep neemt een voorlopig besluit over het formatieplan en legt dit ter advisering voor aan de 
BOR. Daarna neemt de stuurgroep een besluit. Definitieve vaststelling van het formatieplan vindt plaats 
door het nieuwe college van B&W.

ba.De stuurgroep neemt een voorlopig besluit over de functieboeken. Vervolgens wordt het ter advisering 
voorgelegd aan de BOR en/of het BGO en neemt de Stuurgroep een definitief besluit. Definitieve 
vaststelling van de functieboeken gebeurt door het nieuwe college van B&W. De stuurgroep neemt een 
besluit over voorlopige benoemingen van de directieleden en het MT. De definitieve benoeming vindt plaats
door het nieuwe college van B&W.

bb.De projectgroep neemt over de voorstellen voor harmonisatie een voorlopig besluit, net als de stuurgroep. 
Het nieuwe gemeentebestuur neemt een definitief besluit. 

Bij de voorbereiding van de besluitvorming dient rekening te worden gehouden met de formele doorlooptijden 
van de besluitvorming van het college en de raad en adviestermijn van de ondernemingsraden. 
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Deel E: Geraadpleegde bronnen 

1. Handboek BZK
2. Beleidskader herindeling 
3. Wet Arhi
4. VNG Factsheet herindeling
5. VNG Handleiding herindeling 
6. Plan van aanpak AWW-gemeenten
7. Plan van Aanpak herindeling Krimpenerwaard
8. Plan van Aanpak herindeling Naarden, Muiden, Bussum
9. Gemeentelijke herindeling Súdwest-Fryslân: vertrouwen in eigen kracht 
10. Herindelingsontwerp en website Meierijstad 
11. Herindelingswebsite HSSM
12. Databank praktijkvoorbeelden VNG
13. http://www.nrc.nl/next/2016/02/09/gemeente-opheffen-bij-hamerslag-dat-kan-niet-1588883
14. VNG Factsheet Herindeling III: Fusie van organisaties bij herindeling
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Deelnotitie i: Actualisatie begrotingsscan
Herijking begrotingsscan provincie Gelderland

Zie bijlage 5, separaat toegevoegd aan deze eindrapportage 
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Deelnotitie j: Burgerconsultaties
Burgerconsultatie Geldermalen en Neerijnen & burgerbetrokkenheid Lingewaal

Zie bijlage 6, separaat toegevoegd aan deze eindrapportage
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