
Hoe wenst u het? 
Wat voor lokaal bestuur willen we? 
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2015: Decentralisaties
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Noodzaak schaalvergroting

“Om kwaliteit te kunnen blijven 
leveren en vanuit kosten- en 
efficiencyoverwegingen: 

andere maatvoering. 

Vandaar eindbeeld: 

gemeenten van in principe 
minimaal 100.000 inwoners”.
Regeringsverklaring 13-11-2012
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Bestuurskracht gevraagd:

- Expertise

- Samen sterker (o.a. 
inkoop)

- Aansluiting bij 
regionale 
maatschappelijke 
verbanden en 
instellingen

Bestuurskracht! 
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Aansluiting bij burgers 
cruciaal 

- Maatwerk in 
dienstverlening: 
negatieve invloed 
omvang

- Maak gebruik van 
kracht van burgers en 
gemeenschappen

Burgerkracht! 



Van Aartsen vs. Bovens 

DE EERSTE OVERHEID (2007) WIL TOT VERSCHIL (2006)

Bestuurskracht Burgerkracht

Consument Burger en Buur 

Grootschaligheid Kleinschaligheid



Twee visies: Gulliver’s Travels

Brobdingnag Lilliput
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Brobdingnag: bestuurskracht

Diversiteit

Politieke strijd

Belangstelling
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Lilliput: burgerkracht

Binding 

gemeenschap

Bureaucratie

Burgerzin en 

burgerkracht
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Dahl & Tufte: trade-off

System capacity = high

low

Citizen 

effectiveness

low

high
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Wat verwachten burgers?

Denters, B., Ladner, A., Mouritzen, P. E., & Rose, L. E. (2016). Reforming Local Governments in 

Times of Crisis: Values and Expectations of Good Local Governance in Comparative Perspective. 

In S. Kuhlmann & G. Bouckaert (Eds.), Local Public Sector Reforms in Times of Crisis: National 

Trajectories and International Comparisons (pp. 333-345). London: Palgrave Macmillan UK

Gedwongen keuze: 

74% : prestaties > 

democratie



Schaalvergroting door de tijd

Minder gemeentenGrotere gemeenten



Schaal gemeenten in EU (2012)

Gemiddeld aantal inwoners per gemeente

NB: UK veel groter (153.000 inwoners)

Bron: Dexia 2013
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Bestuurlijk succesvol 

Beter gekwalificeerd, 
gespecialiseerd en 
professioneel ambtelijk en 
bestuursapparaat. 

Minder “bestuurlijke drukte”: 
minder burgemeesters, 
wethouders en raadsleden

Schaalvoordelen:

Lagere kosten, bepaalde dure 
specialismen voorzieningen

Schaalvoordelen



Fusie-effecten: 

 Potverteren

 Wachtgelden

 Tijdens de verbouwing gaat de 
verkoop NIET door!

Structurele effecten doelmatigheid

 Schaalnadelen: meer “middle 
management” 

 Harmonisatie van beleid, 
procedures en salarissen:         
alles moet  beter! 

Succes, maar ….

Voordelen

Schaalnadelen



 “Beter in staat strategische 
visies te formuleren, beleid te 
maken en regie te voeren, en 
een betere ambtelijke 
organisatie”. 

 “De dienstverlening minder 
goed dan voorheen”. 

 “Lokale democratie 
verslechterd: zowel als het gaat 
om de representatieve als de 
participatieve democratie”
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Evaluatie Súdwest-Fryslân  

L. Schaap & L vd Dool, Evaluatie Súdwest-Fryslân - Herindeling en Bestuurskracht;  Tilburg 2014) 
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Internationaal onderzoek

Size & Local 

Democracy in 

Europe

Vier landen

Vergelijking 

inwoners grote & 

kleine gemeenten

Structurele 

schaaleffecten 

(gecontroleerd 

voor effecten 

urbanisatie en 

samenstelling 

bevolking)
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Tevredenheid met beleid / diensten

Negatieve effecten vooral 

bij sociale zorg en 

individuele dienstverlening: 

geen maatwerk en 

responsiviteit
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Politieke betrokkenheid

Negatieve effecten schaal op:

 Lokale politieke interesse

Stembusparticipatie

Contacten met raadsleden en 
bestuur

Partijgebonden activiteiten
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Maatschappelijke betrokkenheid

Negatieve effecten schaal op:

 Lokale verbondenheid 

Sociaal vertrouwen

Buurtintegratie

Lid maatschappen verenigingen 

Dit sociaal kapitaal bepaalt 
BURGERKRACHT”:       
bereidheid van burgers om 
“zelfstandig of samen hun 
toekomst vorm te geven”
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5. Changes in local authority boundaries 

shall not be made without prior 

consultation of the local communities 

concerned, possibly by means of a 

referendum where this is permitted by 

statute.

Europees Handvest Lokale Autonomie



22

De prijs van zelfstandigheid

Verlies aan controle

Afhankelijkheid van  

 intergemeentelijke 
samenwerking 

 private partijen

 (grote) buurgemeenten

Hoge eisen aan lokaal 
opdrachtgeverschap 

No free lunch
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De prijs van zelfstandigheid

Burgers: meer inzet lokale 
gemeenschap gevraagd

Benutten sociaal kapitaal

Minder kwaliteit en 
voorzieningen 

Niet per definitie: minder lasten
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Niettemin ……

Zwitsers tevredener met presteren gemeenten dan wij! 


