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Tijdens het mondeling overleg met de vaste Commissie voor Binnenland-
se Zaken uit de Tweede Kamer op 1 juni 1978 omtrent de reorganisatie van 
het binnenlands bestuur (blz. 13, eerste alinea van het verslag, zitting 
1977-1978, nrs. 14322 en 14323, stuk nr. 7) heb ik medegedeeld te zullen 
nagaan of een aantal bruikbare uitgangspunten en criteria ten aanzien van 
gemeentelijke herindeling kan worden geformuleerd. Alvorens daar nader 
op in te gaan wil ik in het kort aandacht schenken aan de noodzaak tot 
gemeentelijke herindeling en aan de methodiek om tot gemeentelijke herin-
deling te komen. 

a. De noodzaak tot gemeentelijke herindeling 

In paragraaf 7.5 (blz. 88 en volgende) van de memorie van toelichting bij 
het ontwerp van wet reorganisatie binnenlands bestuur (zitting 1976-1977, 
nr. 14 322) is hierop vrij uitvoerig ingegaan. Ik heb daar niet veel aan toe te 
voegen. Slechts op twee aspecten wil ik wijzen. In de eerste plaats stel ik 
vast, dat de noodzaak tot een ingrijpende gemeentelijke herindeling geleide-
lijk aan door de praktijk steeds duidelijker wordt onderkend. In dit verband 
leg ik hierbij een overzicht van uitspraken en notities uit de bestuurspraktijk 
over. Bij dit overzicht en bij het zojuist vermelde gedeelte van de memorie 
van toelichting maak ik de aantekening (en dat is dan mijn tweede opmer-
king) dat daarin de nadruk ligt op de positie van de gemeente in het huidige 
bestel. 

Uiteraard acht ook ik die positie uiterst belangrijk en dat is dan ook de 
voornaamste reden waarom naar mijn inzicht in de in het wetsontwerp reor-
ganisatie binnenlands bestuur voorgestelde overdracht van taken van ge-
meenten aan provincies beperkingen moeten worden aangebracht. 

Naar mijn gevoel moeten wij evenwel in het bijzonder ook letten op de po-
sitie van de gemeente in de toekomst, voortvloeiende uit een verschuiving 
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van taken. Evenzeer als thans taken bij de gemeenten berusten die naar haar 
aard beter aan de provincie kunnen worden toevertrouwd, hetgeen tot een 
vermindering van het gemeentelijk takenpakket zal moeten leiden, moet er 
rekening mede worden gehouden, dat anderzijds het gemeentelijk takenpak-
ketzal kunnen worden verzwaard. Dat zal kunnen langs de weg vandecen-
tralisatie en in het bijzonder ook, bij nieuwe taken, door het voorkomen van 
centralisatie. Het is onnodig te zeggen, dat voor de verwezenlijking van dit 
proces - ik realiseer mij dat daarmee jaren gemoeid zullen zijn - een adequa-
te gemeentelijke indeling voorwaarde is. Het zal niet zo mogen zijn, dat de-
centralisatie van taken naar de gemeente door een relatief groot aantal, 
daarvoor te kleine, gemeenten wordt verhinderd. Evenmin zal het zo mogen 
zijn dat daardoor, eigenlijk noodgedwongen, in nieuwe gevallen - al dan 
niet sluitend - voor centralisatie zal worden gekozen. 

b. De methodiek om tot gemeentelijke herindeling te komen 

In mijn brief van 22 mei 1978 (zitting 1977-1978, nrs. 14322 en 14323, stuk 
nr. 6) heb ik onder het opschrift «Gemeentelijke herindeling» bij D doen blij-
ken, in een wijziging van de in de gemeentewet (art. 157-166) voorgeschre-
ven zogenaamde voorbereidingsprocedure niet veel heil te zien. Wellicht 
zou daardoor enige tijdwinst kunnen worden verkregen, maar alras bestaat 
het gevaar dat dit zou gaan ten koste van het provinciaal en met name het 
gemeentelijk aandeel in de voorbereiding. Dat moet naar mijn oordeel in elk 
geval worden voorkomen. Ter plaatse heb ik onder C te kennen gegeven, 
welke methodiek zou kunnen worden gevolgd, na afdoening van de ge-
meentewettelijke procedure. Daarnaar kortheidshalve verwijzende, wil ik bij 
de door mij gedane suggestie nader stilstaan. Naar mijn gevoelen zijn er 
voornamelijk twee motieven om het zwaartepunt bij het provinciaal bestuur 
te leggen. 

Daar is allereerst het argument van praktische aard, dat door een groot-
scheepse gemeentelijke herindeling de wetgever - en ik denk hierbij meer 
aan de Staten-Generaal (in casu de betreffende kamerleden) dan aan de Mi-
nister van Binnenlandse Zaken (die immers zijn ambtelijke apparaat naar be-
hoefte zou kunnen uitbreiden) - wel bijzonder zwaar zou worden belast. 

Een vertraging in de wetgeving ter zake zou daarvan welhaast het noodza-
kelijke gevolg moeten zijn. Als tweede overweging geldt voor mij, dat het 
provinciaal bestuur voor een taak als deze bij uitstek geëigend moet worden 
geacht. 

Aan de ene kant is de afstand tot de in het geding zijnde gemeenten vol-
doende kort om deze, in het licht van de van belang zijnde factoren, te ken-
nen. Aan de andere kant is de afstand voldoende groot om een zoveel moge-
lijk objectief oordeel te verzekeren. De wetgever verkeert, wat dit betreft, ten 
opzichte van de provincie onmiskenbaar in een aanzienlijk ongunstige posi-
tie. De logische gevolgtrekking daarvan zal naar het mij voorkomt kunnen 
zijn, dat het provinciaal bestuur - vanzelfsprekend en wel zeer nadrukkelijk: 
in samenspel met de gemeenten; de gemeentewettelijke procedure (art. 
157-166) zou daartoe kunnen worden gehandhaafd - een herindelingsplan 
voorbereidt en nader concretiseert en dat de wetgever (achtereenvolgens 
zowel Minister als parlement) zich beperkt tot een marginale toetsing. Bij dit 
laatste denk ik dan aan een grove beoordeling aan de hand van enkele crite-
ria (zie hierna bij c) zulks tot waarborg van een zekere mate van uniformiteit 
in landelijk verband. Indien daaraan in een uitzonderingsgeval behoefte zou 
bestaan zouden dan door of vanwege de Kamer (kamercommissie) aan de 
Minister schriftelijk korte gerichte vragen kunnen worden gesteld, waarop 
de Minister op gelijke wijze antwoordt. Bij de behandeling van de wetsont-
werpen in de plenaire vergaderingen van de Kamer zou aldus een ver 
gaande tijdwinst worden verkregen. 

Dit schrijvende besef ik zeer wel, dat ik mij niet mag mengen in de handel-
wijze van het parlement. Dat is ook niet mijn bedoeling. Wat ik probeer, is te 
zoeken naar een weg, die kan leiden tot bespoediging van noodzakelijke ver-
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beteringen en beëindiging van de dikwijls jarenlang voortdurende onzeker-
heid omtrent voorstellen tot gemeentelijke herindeling. Ik heb geconsta-
teerd, dat daaraan èn bij de provincies èn bij de gemeenten en vooral ook bij 
de bevolking, behoefte bestaat. De omstandigheid dat die behoefte, naar mij 
bekend is, ook in parlementaire kring leeft, gaf mij vrijmoedigheid voor het 
doen van mijn suggestie. 

Los hiervan staat de mogelijkheid, de gevolgen van gemeentelijke herin-
deling, waarin thans in elke afzonderlijke grenswijzigingswet op uniforme 
wijze pleegt te worden voorzien, te regelen in een «verzamelwet» waarnaar 
dan in de grenswijzigingswetten zou kunnen worden verwezen. Een zodani-
ge «verzamelwet» heb ik in voorbereiding. 

c. Criteria voor gemeentelijke herindeling 

Ik zou de criteria voor gemeentelijke herindeling, indien Staten-Generaal 
en Minister het daaromtrent eens zouden kunnen worden, willen zien als 
richtlijnen waaraan met name ook de besturen van provincies en gemeenten 
zich bij het ontwerpen en benaderen van herindelingsvoorstellen zouden 
kunnen vasthouden en waarvan - tenzij bij wijze van hoge uitzondering en 
dan nog nadrukkelijk gemotiveerd - niet moet worden afgeweken. 

In de meer genoemde memorie van toelichting bij het ontwerp van wet re-
organisatie binnenlands bestuur (blz. 94 en volgende) zijn enige criteria voor 
gemeentelijke herindeling vermeld. Voorts is in het bijgevoegde overzicht 
van uitspraken en notities uit de bestuurspraktijk een aantal criteria opgeno-
men. Met de in de beide stukken naar voren gebrachte gedachten kan ik mij, 
in het algemeen gesproken, zeer wel verenigen. 

Bij het opstellen van criteria moet naar mijn mening niet naar volledigheid 
worden gestreefd. De criteria moeten naar mijn opvatting uiteraard wel in 
een aantal hoofdzaken voorzien, maar kunnen niet op alle denkbare gevallen 
worden toegesneden; zij zouden dan door hun alsdan noodzakelijke vaag-
heid hun praktische bruikbaarheid bij voorbaat verliezen. 

Met het vorenstaande voor ogen kom ik tot de volgende criteria: 
1. a. Gemeentelijke herindeling geschiedt streeksgewijze. 
b. alleen in een geval van aantoonbare urgentie, dan wel wanneer aan 

een streeksgewijze herindeling gelet op andere hier vermelde criteria geen 
behoefte bestaat, kan een incidentele wijziging van de gemeentelijke inde-
ling plaatsvinden. 

2. Een gemeentelijke herindeling onderscheidenlijk een incidentele wijzi-
ging van de gemeentelijke indeling moet voor een periode van ten minste 25 
jaren toereikend zijn. 

3. Het oordeel van de huidige bewoners, hoezeer dit ook alle aandacht 
moet krijgen en moet worden gerespecteerd, kan ten aanzien van de 
gemeentelijke indeling op zichzelf niet van doorslaggevende betekenis wor-
den geacht. Het moet worden afgewogen tegen de hierna volgende 
gezichtspunten. 

4. Niet de door de historie bepaalde gemeentelijke begrenzing is relevant 
maar de toekomstige ontwikkeling van het gebied, waarvan de betreffende 
gemeente deel uitmaakt. 

5. Een gemeente moet aan de volgende eisen voldoen: 
a. de gemeente moet een eigen, voor de burger herkenbare en aanvaard-

bare, identiteit bezitten; 
b. de gemeente moet een functionele eenheid zijn; zij moet daartoe bij de 

maatschappelijke ontwikkelingen aansluiten en in sociaal, economisch en 
cultureel opzicht zoveel mogelijk samenhang vertonen; 

c. de gemeente moet het takenpakket zodanig ten uitvoer kunnen bren-
gen, dat zij haar inwoners een met de eisen van de tijd in overeenstemming 
zijnd voorzieningenniveau kan bieden; 

d. de gemeente moet als volwaardig partner kunnen optreden bij het le-
veren van tegenspel aan en samenspel met andere overheden en maat-
schappelijke organisaties; 
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e. de gemeente moet lokaal-bestuurlijke leiding kunnen geven bij het aan-
brengen van ingrijpende structurele wijzigingen en zij moet de daarmede sa-
menhangende maatschappelijke ontwikkelingen kunnen beheersen; 

f. de gemeente moet een draagvlak hebben, dat toereikend is voor uitvoe-
ring van de taken waarvoor de gemeente staat; 

g. de gemeente moet zich een ambtelijk apparaat kunnen veroorloven, 
dat is toegesneden op de door de gemeente te verrichten taken en dat een 
zodanige omvang heeft dat de continuïteit van de belangenbehartiging ge-
waarborgd is. 

6. De aanwezigheid van vele kernen en een relatief geringe bevolkings-
dichtheid zijn, gegeven de maatschappelijke schaalvergroting, op zichzelf 
geen beletsel voor de vorming van, overigens op de behoeften afgestemde, 
uitgestrekte landelijke gemeenten. 

7. Gelet op het gestelde bij 5 onder d moeten de grote stedelijke gemeen-
ten door, met name ook wat het inwonertal betreft, krachtige gemeenten 
worden omgeven. 

8. Een gemeente moet bestaan uit een verzorgende (hoofd)kern met het 
daarop betrokken, over en weer onderling samenhangende, omliggende 
landelijke gebied. 

9. Een gemeente telt in beginsel niet minder dan 10000 inwoners. 
10. Bestaande gemeenten met minder dan 10000 inwoners kunnen wor-

den gehandhaafd indien blijkens een door het provinciaal bestuur, met in-
achtneming van het vermelde bij 5, ingesteld onderzoek, waarvan het resul-
taat ter kennis van de Minister van Binnenlandse Zaken wordt gebracht, te-
gen handhaving geen bezwaren van bestuurlijke aard bestaan. 

d. Gedragslijn voor de bestuurspraktijk 

Gemeentelijke herindeling zal niet kunnen slagen, wanneer niet de be-
stuurspraktijk weet waar zij aan toe is. Zij moet de hoofdlijnen kennen van 
het beleid dat de wetgever op het terrein van de gemeentelijke (her)indeling 
wenst te volgen. Daarom zou ik, indien - eventueel na wijziging - de Tweede 
en vervolgens de Eerste Kamer zou doen blijken zich met de inhoud van 
deze nota en met name ook de criteria te kunnen verenigen, ter zake de 
besturen van gemeenten en provincies, alsmede van de pregewesten, kun-
nen inlichten. Daarbij zou ik er bij de provinciale besturen op kunnen aan-
dringen, de gemeentelijke herindeling, voor zover gelet op het vorenstaande 
nodig en voor zover zij daarmede nog niet bezig zijn, met kracht ter hand te 
nemen. Voorts zou ik hen kunnen uitnodigen, toepassing te geven aan het 
gestelde bij 10. Aldus zou de bestuurspraktijk een houvast worden geboden. 

De Ministervan Binnenlandse Zaken, 
H. Wiegel 

Tweede Kamer, zitting 1978-1979,14322 en 14323, nr. 8 4 



BIJLAGE Inleiding 

Uitspraken en notit ies uit de be- In deze bi j lage wo rd t - gegroepeerd naar de aspecten bestuurskracht en 
stuursprakt i jk inzake gemeentel i jke democrat ie - ingegaan op het waarom van gemeentel i jke her indel ing en op 
her indel ing u i tgangspunten en r ichtl i jnen voor gemeentel i jke her indel ing, welke worden 

genoemd in diverse nota's en onderzoeken. 
De in de tekst tussen haakjes geplaatste cijfers verwi jzen naar de op de 

laatste bladzijde van deze bi j lage weergegeven nota's en onderzoeken. 

Waarom gemeentelijke herindeling? 

Bestuurskracht 

Er is een sterke verzwaring en specialisatie van de overheidstaak opgetre-
den. Niet alle gemeenten zijn - naar de mening van gedeputeerde staten van 
Zuid-Hol land - tot een goede taakbehart iging in staat. Met name de kleine 
gemeenten niet. Naarmate het takenpakket zwaarder is, is meer bestuurs-
kracht noodzakeli jk. Daarvoor zijn een groter en deskundiger apparaat, 
krachtiger bestuurders en meer f inanciële middelen noodzakelijk. De ger in-
ge personeelsbezett ing geeft kleine gemeenten geen mogel i jkheden tot spe-
cialisatie en differentiat ie. In relatie hiermee staat het probleem dat kleine 
gemeenten nauwel i jks aantrekkingskracht ui toefenen op gekwali f iceerd per-
soneel. Vaak ook is, aldus gedeputeerde staten van Zuid-Hol land, het ambte-
lijk apparaat zo ger ing van omvang dat zich bij het uitval len van één funct io-
naris grote problemen voordoen. Ten einde deze problemen het hoofd te 
bieden wo rd t gemeentel i jke herindel ing voorgesteld(1). Vorengenoemde 
aspecten klinken ook door in nota's van de provincies Gelderland, L imburg 
en Friesland (3,4, 5). 

In de nota Sterke Gemeenten in Sterke Provincies toont de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG) ins temming met de opvat t ing dat herinde-
ling van gemeenten noodzakelijk zal zijn voor een goede taakui tvoer ing. 
«Het proces van herindel ing moet een inherent deel ui tmaken van het totale 
reorganisatieproces en mag daarvan geen, te eniger t i jd weleens aan de or-
de komend, aanhangsel of een toegift daarop bl i jven» (6). De taakuitvoering 
op gemeentel i jk niveau komt met name in de kleinere gemeenten in de knel. 
Een door de VNG bewerkte discussienota ten behoeve van informeel over-
leg tussen de VNG en ver tegenwoord igers van de kleinere gemeenten 
noemt onder andere als probleem voor de kleinere gemeenten, dat de eisen, 
welke door de hogere overheden aan de gemeenten worden gesteld, een zo-
danig karakter hebben, dat kleinere gemeenten daaraan niet kunnen vo l -
doen. Dit moge bli jken uit : 

• de toenemende kwaliteitseisen gesteld aan de ambtenaren en een be-
perking in de mogel i jkheden tot honorer ing; 

• het aantal circulaires en r icht l i jnen dat zo groot is, dat zij niet meer kun-
nen worden verwerkt ; 

• in verhoud ing tot de lage subsidiebedragen worden te hoge administra-
t ieve eisen gesteld; 

• de kleinere gemeenten hebben wein ig of geen baat bij automat iser ing 
terwi j l zij er wel mee worden belast (7). 

Ook onderzoek verschaft inzicht in prob lemen van kleine gemeenten, we l -
ke met het aspect bestuurskracht in verband kunnen worden gebracht. 

In een rapport van de Wetenschappeli jke Raad voor het Regeringsbeleid 
word t vermeld , dat de kleine gemeenten tekortschieten in hun dienstverle-
n ing. Met name die vo rmen welke een redelijke ambtel i jke en technische be-
zetting vragen, zoals gezondheidsvoorzieningen, sociaal-culturele voorzie-
ningen en onderwi jsvoorz ieningen. Slechts tegen zeer hoge kosten kunnen 
de kleine gemeenten een zelfde voorzieningenniveau bieden als grotere ge-
meenten. Ook zijn de kleine gemeenten niet in staat aan de toenemende ei-
sen van geïntegreerde beleidsvoorbereiding te doen (11). 

Tweede Kamer, zitt ing 1978-1979, 14 322 en 14323, nr. 8 5 



Uit het Onderzoek Verstedelijkingsbeleid in Nederland blijkt, dat de onder-
zochte kleine gemeenten niet in staat zijn een goed ambtelijk apparaat op te 
bouwen - althans voor zover gericht op de ruimtelijke ordening. In deze ge-
meenten is de afhankelijkheid van de stedebouwkundige adviesbureaus 
zeer groot (14). 

Kunnen vorengenoemde problemen worden gerelateerd aan de interne 
bestuurskracht van een gemeente, ook de externe bestuurskracht (de relatie 
tot hogere overheden, andere gemeenten, burgers, bedrijfsleven) blijft bij 
kleine gemeenten onder de maat. 

De discussienota van de VNG stelt ter zake dat de kleine gemeenten naar 
buiten toe te weinig invloed kunnen uitoefenen en dat hun positie in - met 
name grote - gewesten kwetsbaar is (7). 

Het Onderzoek Verstedelijkingsbeleid in Nederland komt tot de slotsom, 
dat de onderzochte kleine gemeenten niet in staat zijn tot het zelfstandig 
voeren van ambtelijk overleg met de provincie. Zij laten dit over aan de ste-
debouwkundig adviseur-al dan niet bijgestaan door de burgemeester (14). 

Het verslag van de behandeling van de Doeleindennota Gemeentelijke 
Herindeling in een Provinciale Statenvergadering, laat de gedeputeerde 
voor Bestuurlijke Organisatie van Zuid-Holland te dien aanzien melden, dat 
«genoemde knelpunten ten aanzien van bestuur en ambtelijk apparaat ma-
ken dat de kleine gemeente de kans loopt ten opzichte van hoger bestuur 
overspeeld te raken. Het is voor een kleine gemeente een moeilijke zaak - en 
dat ervaren de leden van ons college toch ook wel - in het gesprek dat wordt 
gevoerd met de provinciale diensten, de Provinciale Planologische Dienst en 
de Waterstaat, een volwaardige gesprekspartner te zijn.». (2) 

Daarnaast wordt in diverse nota's geconstateerd, dat er een spanning is 
tussen de bestaande structuur van het lokaal bestuur en de maatschappelijk 
ke ontwikkelingen. Gemeenten hebben hun beslotenheid verloren en de 
voor de stimulering, beheersing en begeleiding noodzakelijke besluitvor-
mingsprocessen en uitvoeringsmogelijkheden zijn veelal niet meer op het 
grondgebied van één gemeente gelokaliseerd, waardoor het besluitvor-
mingsproces ter zake niet meer doelmatig noch doeltreffend kan verlopen. 
Gemeentelijke herindeling moet ter zake oplossing bieden. Alle provinciale 
nota's hebben dit element in hun overwegingen tot gemeentelijke herinde-
ling betrokken (1,3,4, 5). 

Democratie 

In de provinciale beleidsnota's - van met name de provinciale besturen 
van Zuid-Holland en Gelderland - en de VNG-nota Sterke Gemeenten in 
Sterke Provincies klinkt de opvatting door, dat - wil men zoveel mogelijk ta-
ken zo dicht mogelijk bij de burger laten uitoefenen - het noodzakelijk zal zijn 
de gemeenten een zelfstandige taak in elkaar aanvullende bestuurslagen te 
verzekeren (1,3, 6). «Daartoe is gemeentelijke herindeling noodzakelijk, om-
dat op die manier het lokale bestuur wezenlijk kan worden versterkt.». (3) 

Uitgangspunten en richtlijnen voor de wijziging van de gemeentelijke 
indeling 

Uitgangspunten en richtlijnen met betrekking tot bestuurskracht 

Bestuurskrachtige gemeenten voldoen in het algemeen aan een aantal 
technisch-rationele kenmerken van de bestuurlijke organisatie, te weten 
(1,3,9,10,16): 

a. effectiviteit van het bestuurlijk handelen, ook wel doeltreffendheid ge-
noemd; 

b. stelselmatigheid van de besluitvorming. Bij het voorbereiden van de 
besluiten dient zoveel mogelijk de rationele techniek van besluitvorming te 
worden gehanteerd; 
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c. planmatigheid. Ten aanzien van een aantal belangrijke bestuurlijke ta-
ken dient de ontwikkeling voor de eerstkomende jaren zoveel mogelijk te 
worden vastgelegd; 

d. efficiency, ook wel doelmatigheid genoemd. De kosten van de bestuurs-
inrichting en -werking dienen in een verantwoorde verhouding te staan tot 
de omvang en de hoedanigheid van de dienstverlening. Tevens dient het be-
stuursapparaat de beschikking te hebben over goed opgeleide vaklieden en 
specialisten; 

e. geografische ^V>Öimatigheid. Vorm en begrenzing van het gebied mo-
gen een adequate bestuursuitoefening en dienstverlening niet in de weg 
staan; 

f. coördinatie. De behartiging van samenhangende taken dient, voor zo-
ver nodig, op elkaar afgestemd te geschieden; 

g. continuïteit. Er dienen waarborgen te zijn voor een zekere continuïteit 
in de besluitvorming. Er moet geen onzekerheid bestaan ten aanzien van de 
toekomst van de bestuursorganisatie en er dienen geen plotseling ingrijpen-
de veranderingen te worden doorgevoerd; 

h. daadkracht bij extern optreden. Dit heeft betrekking op de verhouding 
van zowel het apparaat als de bestuurders ten opzichte van andere over-
heidslichamen, organisaties, burgers. 

In diverse nota's worden uit deze kenmerken uitgangspunten voor 
gemeentelijke herindeling afgeleid. 

In de stellingname van gedeputeerde staten van Gelderland wordt het be-
grip bestuurskracht onder meer beschouwd in relatie tot het bestuur, het ap-
paraat en de financiële middelen (3). 

In het navolgende wordt hierop nader ingegaan. 

Het bestuur 

Aantal bestuurders 

Uit verzamelde gegevens over een aantal Gelderse gemeenten in de 
grootteklasse van 10000 tot 15000 inwoners blijkt, dat in die gemeenten het 
aantal raadsleden-15- het mogelijk maakt te komen tot een interne be-
stuurlijke structuur, waarbij door middel van commissievorming (specialisa-
tie, spreiding van raadsleden naar kern en/of politieke afvaardiging) de 
raadsleden effectiever bij het bestuur worden betrokken en het besluitvor-
mingsproces kan worden vergemakkelijkt. 

Bezoldiging 

De hogere bezoldiging leidt (vooral voor wethouders) tot het voordeel, dat 
meer (tijds)mogelijkheden ontstaan voor deelneming aan het bestuur van de 
gemeente, waardoor ook de continuïteit van het bestuur zal worden bevor-
derd. 

Het apparaat 

Gedeputeerde staten van Gelderland hebben in een aantal gemeenten van 
10000-15000 inwoners gegevens verzameld over het ambtelijk en technisch 
apparaat. Daaruit blijkt dat bij deze grenzen de voorwaarden aanwezig zijn 
om te komen tot: 

- vergroting van de continuïteit in het apparaat (door de mogelijkheid van 
hogere bezoldiging zullen de ontplooiingsmogelijkheden binnen het appa-
raat toenemen en het personeelsverloop verminderen); 

- mogelijkheden voor een betere werkverdeling (met de daaraan verbon-
den efficiency-voordelen); 

- ruimere mogelijkheden voor een doelmatige inzet van specialisten; 
- een breder draagvlak om taken in eigen beheer te kunnen vervullen 

(met daarbij de vermindering van de noodzaak om bepaalde taken via inter-
gemeentelijke regelingen te behartigen); 

- betere mogelijkheden voor «tegenspel» ten opzichte van hogere over-
heden. 
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Financiële aspecten 

Uit gegevens van de provincie Gelderland blijkt dat - in gemeenten met 
minder dan 50000 inwoners - de bestuurs- en apparaatskosten per inwoner 
dalen naarmate het inwonertal stijgt. Daarbij treedt de meest gunstige ver-
houding op tussen 10000en 20000inwoners. 

Overigens wordt niet alleen in het beleid van de provincie Gelderland 
maar ook in het beleid van de provincies Friesland, Limburg en Zuid-Holland 
- i n beginsel-een ondergrens voor gemeenten van 10000 gesteld. 

Naar de mening van gedeputeerde staten van Limburg «zal er naar moeten 
worden gestreefd gemeenten te creëren van zodanige grootte, dat zij kun-
nen beschikken over een voor een goed bestuur vereist doelmatig functione-
rend gemeentelijk apparaat. Een inwonertal in een orde van grootte van 
10000 lijkt met het oog hierop in het algemeen minimaal gewenst. Zonder te 
willen stellen, dat een gemeente met minder dan 10000 inwoners niet goed 
bestuurbaar is, kan niet worden ontkend, dat naarmate het inwonertal verder 
blijft beneden de genoemde maat de bestuurskracht minder wordt.» (4) 

Gedeputeerde staten van Zuid-Holland zijn van mening dat, ten einde de 
omvang van het gemeentelijk apparaat zodanig te doen zijn, «dat de ge-
meente in verband met de complementariteitsgedachte in staat is tot be-
hoorlijk samen- en tegenspel met de andere bestuursniveau's» nieuw te vor-
men gemeenten minimaal 10000 inwoners moetentellen (1). 

Gedeputeerde staten van Friesland stellen dat de toekomstige gemeenten 
in Friesland minimaal 10000 inwoners moeten tellen. Een door hen-speci-
aal voor de gemeentelijke herindeling van Friesland - ingestelde provinciale 
werkgroep kan hiermee instemmen: «Gemeenten komen voor herindeling 
in aanmerking als zij minder dan 10000 inwonerstellenen niet verwacht 
mag worden, dat zij binnen afzienbare tijd deze minimumgrens zullen passe-
ren». (5) 

In het verslag van provinciale staten van Zuid-Holland naar aanleiding van 
de Doeleindennota Gemeentelijke Herindeling worden ervaringen van het 
organisatiebureau van de V.N.G. genoemd. Gesteld wordt dat gemeenten 
van circa 10000 inwoners een apparaat kunnen hebben van 18 a 20 ambte-
naren, waardoor een zekere specialisatie en differentiatie mogelijk wordt (2). 

Onderzoeken van het sociaal-wetenschappelijk instituut van de Vrije Uni-
versiteit van Amsterdam - Onderzoek Hoeksche Waard (1966, SWI-VU/Am-
sterdam), Onderzoek West Betuwe (1966, CAPRA, 's-Gravenhage) en hetOn-
derzoek Oostelijk Mijngebied (1970, SWI-VU/Amsterdam/Stadsgewest Oos-
telijk Mijngebied, Amsterdam/Heerlen) - hebben uitgewezen dat gemeenten 
bijvoorkeur minimaal 15000 inwoners moeten hebben. Dit aantal wordt als 
noodzakelijk gezien, ten einde de bevolking een enigszins aanvaardbaar 
voorzieningenpakket te bieden. Vorengenoemde onderzoeken tonen, dat be-
neden de 15000 inwoners het gemeentelijk apparaat een relatief te grote 
krachtsinspanning in ti jd, financiën en mankracht moet leveren (10). 

De V.N.G. is van mening dat het hanteren van een getalscriterium op zich 
te ruw is en te weinig ruimte laat voor het in aanmerking nemen van een 
reeks belangrijke andere aspecten (6). De V.N.G. noemt als voorbeelden van 
andere aspecten - welke met bestuurskracht in verband kunnen worden ge-
bracht-: (7) 

• De ligging van de gemeente ten opzichte van andere gemeenten. Een 
gemeente dicht in de buurt van de grote stad zal relatief meer inwoners 
moeten hebben om een eigen bestaan en identiteit te handhaven en tegen-
spel tegen de grote buurgemeenten te kunnen bieden. 

• De functie van de gemeente. 
Gemeenten met een typische recreatiefunctie bij voorbeeld hebben op 

hoogtijdagen een veelvoud van hun aantal inwoners. Daarmee moet reke-
ning worden gehouden met gemeentelijke herindeling. 

• De mate van verstedelijking. 
Het is onaantrekkelijk typisch platteland bij een stedelijke gemeente 

onder te brengen. 
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Gerichtheid op de toekomst 

Gemeentelijke herindelingen zijn aanpassingen van de lokale bestuurlijke 
organisatie aan de maatschappelijke ontwikkelingen ten einde die te kunnen 
stimuleren en beheersen. 

Te dien aanzien wordt dan ook als uitgangspunt door de provincies en de 
V.N.G. genoemd, dat gemeentelijke herindeling dient te zijn afgestemd op 
de toekomstige ontwikkelingen (1,3,4, 5,6). 

Streeksgewijze aanpak 

Vanwege de omstandigheid dat samenhangende ontwikkelingen zich 
voordoen binnen één regio, wordt streeksgewijze herindeling aanbevolen, 
dan wel reeds ter hand genomen (1,3,4,5). 

Van belang hierbij zijn overwegingen welke maatschappelijke samenhang 
pogen op te sporen. Twee principes spelen hierbij een centrale rol: het no-
dale of communicatieprincipe en het zonale of homogeniteitsprincipe (17). 
Onder het nodale principe worden verstaan: de gebieden, waarin opgrond 
van maatschappelijke en bestuurlijke verbondenheid een gemeente of een 
lokale eenheid een centrumpositie inneemt, zodanig dat er sprake is van een 
communicatie-eenheid. Belangrijke functies van zo'n centrum kunnen zijn: 
onderwijs, dienstverlening, verzorging, etc. 

Onder het zonale principe worden verstaan die gebieden, welke op grond 
van een specifieke karakteristiek als homogeen beschouwd kunnen worden. 
Een belangrijke functie in zo'n gebied kan bij voorbeeld de recreatiefunctie 
in een landschapspark zijn (4). 

In de nota's vanwege gemeentelijke herindelingen in de provincies Fries-
land, Gelderland, Zuid-Holland en Zuid-Limburg wordt - afhankelijk van de 
plaatselijke situatie - het nodale dan wel zonale uitgangspunt gehanteerd, 
waarbij de nadruk ligt op het nodale principe (1,3,4,5). 

Uitgangspunten en richtlijnen met betrekking tot democratie 

Zonder diep in te gaan op het wezen van de democratie, is het mogelijk 
een aantal eisen te formuleren, welke aan een democratische gemeente kun-
nen worden gesteld (1,3,9,10,16). 

1. Openheid van inrichting en werking 
Het bestuur moet toegankelijk zijn voor de burger en zodanig zijn gestruc-

tureerd, dat de burger gemakkelijk inzicht kan krijgen in het bestuurlijk ge-
beuren. De burger moet weten, waar hij aan toe is en waarop hij kan reke-
nen. Dat vereist- in beginsel - openbaarheid van bestuurlijk handelen. 

2. Burgerschap 
De burger moet zich betrokken weten bij het bestuurlijk gebeuren. Het ge-

meentelijk apparaat moet zo dicht bij de burgers staan, dat de afstand tot het 
bestuur zo gering mogelijk is. 

3. Veelzijdigheid van bestuursverantwoordelijkheid 
Het is wenselijk, dat het gemeentebestuur een gevarieerd pakket van be-

langen te behartigen heeft. De bestuurder zal dan bij voortduring deze - on-
derling vaak niet strokende - belangen tegen elkaar moeten afwegen. Be-
voordeling van bepaalde belangen zal aldus kunnen worden vermeden. 

Ten aanzien van genoemde eisen - doch met name de eerste twee - wor-
den in diverse nota's en andere publikaties een aantal uitgangspunten gefor-
muleerd. 

In de nota Sterke Gemeenten en Sterke Provincies pleit de VNG ervoor, 
rekening te houden met de uitgangspunten dat de burger zich met zijn ge-
meente moet kunnen identificeren en dat het gemeentebestuur aanspreek-
baar moet zijn voor de bestuurden (6). 
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Daarnaast noemt de VNG in haar discussienota t.b.v. een informeel 
overleg met vertegenwoordigers van de kleine gemeenten een aantal aan-
dachtspunten welke kunnen worden gerelateerd aan de afstand bestuur-be-
stuurden. Gesteld wordt, dat: 

a. niet alleen het inwonertal, maar ook het inwonertal gerelateerd aan de 
oppervlakte een uitgangspunt moet zijn. Een onverkort hanteren van het in-
wonertal zou ertoe kunnen leiden dat inwoners van een dun bevolkt gebied 
zeer grote afstanden moeten afleggen tot de gemeentelijke voorzieningen. 
Daarnaast moet ook b. het aantal kernen beperkt blijven. Hoe verder enkele 
kernen van het gemeentehuis liggen, hoe meer vervreemding van de bevol-
king van het bestuurlijk apparaat optreedt (7). 

Behalve vorengenoemde meer tastbare aandachtspunten zijn volgens de 
VNG ook sociaal-psychologische factoren bij de herindeling van belang. 
Historisch gegroeide tegenstellingen tussen twee gemeenschappen kunnen 
bij samenvoeging meer nadelen dan voordelen opleveren. Dezetegenstel-
lingen kunnen zijn gebaseerd op godsdienstige verschillen, verschillen in 
mentaliteit (platteland-stad) en verschillen in belangen (industrie en land-
bouw) (7). 

Dit laatste element wordt ook gehanteerd in nota's in zake de voorstellen 
strekkende tot gemeentelijke herindeling in de provincies Zuid-Holland, Gel-
derland, Limburg en Friesland (1,3,4,5). De daarin vermelde standpunten 
komen er kort samengevat op neer dat bij de vorming van nieuwe gemeen-
ten aandacht moet worden geschonken aan de verschillen in aard en karak-
ter van de samenstellende delen van de bevolking^ 

In diverse nota's wordt ingegaan op de hiërarchie van kernen; er zijn ni-
veauverschillen te signaleren tussen de kernen. Bepaalde kernen vervullen 
een lokale en regionale verzorgingsfunctie. Hieruit wordt geconcludeerd dat 
de maatschappij nodaal is gestructureerd. Met gemeentelijke herindeling 
moet daarbij worden aangesloten, opdat in elke gemeente een kern is, die 
functioneert als hoogste centrum voor de woon-, verzorgings- en de werk-
functie. Indien dit centrum goed bereikbaar is en tevens een eigen karakter 
heeft of ontwikkelt, zal de burger zich gemakkelijker kunnen identificeren 
met de gemeente hetgeen de betrokkenheid van de burger bij het bestuur 
(burgerschap) ten goede zal komen (2). De democratie zal immers meer tot 
haar recht komen, doordat de besluitvorming en het gebied waarin de ge-
volgen van een overheidsbesluit doorwerken, meer op elkaar zijn afge-
stemd. 

Ter zake van de relatie tussen inwonertal en het democratie-aspect heeft 
onderzoek van Braszen De Jong in 1968 (12) aangetoond dat de actieve be-
langstelling van de burgers voor de gang van zaken in de gemeente (burger-
schap), afneemt naarmate het aantal inwoners van de gemeente groter 
wordt. De grootste ommezwaai vindt plaats bij een inwonertal van ongeveer 
30000. 

In het kader van het onderzoek Bestuur-Bestuurden komt De Jong later tot 
de conclusie dat - bezien vanuit het aspect van vergroting van invloed van 
de burger op de besluitvorming - het onderzoek geen steun biedt voor de 
opvatting dat de taakuitvoering door kleinere gemeenten de voorkeur zou 
genieten boven taakuitvoering door grotere gemeenten. De in het onderzoek 
gehanteerde omvangscategorieën zijn gemeenten van 5000-10000 inwo-
ners, 10 000-50000 inwoners, 100000-200000 en meer dan 200000 inwo-
ners. 

Uit het onderzoek blijkt ook dat de omvang van het bestuurlijke apparaat 
niet van invloed is op de mogelijkheid voor de burger invloed uit te oefenen. 

De invloed van de burger op de besluitvorming blijkt veeleer in hoge mate 
afhankelijk te zijn van de wijze waarop de bestuursdiensten zijn georgani-
seerd en functioneren (13). 

Uit ander onderzoek (15) is gebleken dat de contacten van de burgers met 
de bestuurders in kleine gemeenten weliswaar frequent zijn maar dat in gro-
tere gemeenten de burger meer rechtstreeks contact onderhoudt met de 
ambtenaren, waarbij de grootte van de gemeente niet van invloed is op de 
aandacht die wordt besteed aan de problemen van de burger. 
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Uitgangspunten met betrekking tot de concrete begrenzing 

In zake de concrete begrenzing noemt de V.N.G. in haar discussienota het 
uitgangspunt, dat bij herindelingen moet worden aangesloten bij de geogra-
fische omstandigheden: begrenzing door vaarwegen, autowegen, industrie-
terreinen, etc. (7). 

In de Doeleindennota inzake de gemeentelijke herindeling van Zuid-Hol-
land, ten slotte, staan met betrekking tot de concrete begrenzing de volgen-
de uitgangspunten: 

- rekening houden met natuurlijke elementen; 
- aangesloten industrieterreinen en recreatiegebieden zullen zoveel mo-

gelijk bij één gemeente moeten worden ingedeeld; 
- indien de grens wordt getrokken langs een weg, dan moet deze binnen 

een gemeente komen te liggen; 
- indien geen bruikbare wegen aanwezig zijn zal de grens zoveel mogelijk 

ontworpen moeten worden langs de grenzen van de kadastrale percelen (1). 
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