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Gemeenten ‘groeien haast organisch naar elkaar toe’ 
BOLSWARD - Samenwerken of sa-
mengaan. ,,Dat is keus die ge-
meenten moeten maken. Niet al-
leen hier in de Zuidwesthoek,
waar nu volop over het samen-
gaan van gemeenten wordt ge-
discussieerd, maar in alle ge-
meenten in Nederland.’’

Dat zegt Léon Sonnenschein,
deskundige van het ministerie
van binnenlandse zaken op het
gebied van samenwerking tus-
sen gemeenten. 

Hij is lid van Inaxis. Dat is een
commissie die is ingesteld door
het ministerie om gemeenten
bij te staan die willen samen-

werken of fuseren. Gisteren was
er in Bolsward een symposium
hierover voor de drie noordelij-
ke provincies.

Dat de Zuidwesthoek nu over
de samenwerkingsverbanden
heen kijkt naar een volgende
stap, vindt Sonnenschein lo-
gisch.

,,Het gaat hier op een hele na-
tuurlijke, haast organische ma-
nier. De gemeenten groeien
door de samenwerkingsverban-
den steeds meer naar elkaar
toe. Als je zover bent is het goed
om te onderzoeken wat dan de
mogelijkheden zijn. Van samen-

werken naar samengaan is toch
weer hele stap.’’ 

,,Je kunt niet zeggen dat fuse-
ren beter is dan samenwerken
of omgekeerd. Dat hangt van
veel factoren af. Je krijgt te ma-
ken met begrippen als vertrou-
wen, gelijkwaardigheid en res-
pect. Dat moet de basis zijn om
met elkaar te gaan praten.’’

De taken voor gemeenten ne-
men toe. Er wordt steeds meer
slagkracht gevraagd van ge-
meentelijke organisaties en die
is niet altijd op te brengen. Sa-
menwerking kan dan een oplos-
sing zijn. Een aantal Zuidwest-

hoekgemeenten krijgt een
pluim van Sonnenschein. Zo
prijst hij het samenwerkings-
verband op ict-gebied van de
gemeenten Bolsward, Gaaster-
lân-Sleat, Lemsterland, Litten-
seradiel, Nijefurd en Wûnsera-
diel. ,,Door de bundeling delen
de gemeenten kosten, capaci-
teit en kennis, maar waarbor-
gen ze de continuïteit en kwali-
teit van de diensten. Bovendien
is het bestuurlijk zo geregeld
dat afzonderlijke gemeentera-
den hun invloed hebben behou-
den.’’ 

Een ander voorbeeld zijn de

zogeheten BEL-gemeenten. BEL
staat voor Blaricum, Eemnes en
Laren. Die hebben hun ambtelij-
ke apparaten samengevoegd
tot één werkorganisatie, die op
basis van contracten diensten
leveren aan gemeentebesturen.
Die leggen weer verantwoor-
ding af aan de gemeenteraden.

De Limburgse gemeenten
Kessel, Maasbree en Helden
hebben wel tot een echte fusie
besloten. Sonnenschein: ,,Om
te zorgen dat de afstand tussen
het bestuur en de burgers in
zo’n gemeente niet te groot wor-
den hebben ze gekozen voor

dorpsraden als schakel tussen
de burgers en de raad.’’ Maar
het gaat ook wel eens mis, zoals
in de Noord-Hollandse gemeen-
ten Beemster, Graft de Rijp,
Schermer en Zeevang. ,,Ik zeg
nu wel eens tegen gemeenten
die al twee jaar proberen sa-
menwerking op touw te zetten
en dat ze elkaar maar eens goed
in de ogen moeten kijken en
zich af moeten vragen of ze echt
wel iets samen willen. Als het
antwoord niet volmondig ‘ja’ is,
dan adviseer ik ze om te stop-
pen. Doormodderen kost alleen
maar tijd en geld.’’


