
Herindeling komt er aan 
of toch samenwerken: 

 
Lieuwe v.d Pol (Raadslid SudWest Fryslân) 



Terugblik 

 Tussen 2002 – 2006 
◦ Onderzoek naar bestuurskracht 

◦ Zelfreflectie is moeilijk 

◦ Beperkte blik op effecten 

 Intentie wordt 2006 duidelijk 
◦ Blauwe Hart is eerste stap;  

◦ 30 sept 2006 neemt Gaasterlan-Sleat het 
voortouw. 

◦ 28 okt 2008 : vijf gemeenten stemmen voor 
(>80% van de raadsleden) 

 



Terugblik 

◦ Hoe stond ik daarin? 

 



Transitie 

 Van 2008 tot 2011: leek wel de 
zwangerschap van een olifant! 

 Van 32000 inwoners naar 82000 
 Van 1 stad naar 6 steden ( van de 11!) 
 Van drie dorpen naar 63 dorpen 
 Van 300 naar 700 ambtenaren 
 Van ……. 
 Van 5 burgemeesters naar 1 
 Van +/- 14 wethouders naar 5 
 Van circa 90 raadsleden naar 37 



Proces 

 Burgemeesters in stuurgroep 

 Ambtenaren en raadsleden in 
projectgroepen 

 Harmonisatievoorstellen 

 Opheffen samenwerkingsverbanden 

 Oprichten van nieuwe .. 



Aandacht voor … 

 Klankbordgroep; geen 
beslissingsbevoegdheid 

 Besluiten van raden blijven voorlopig als 
het om de bevoegdheid vannieuwe 
gemeenteraad gaat 

 Onzekerheid over besluitvorming tot en 
met juli 2010 

 Stappen in onzekerheid kosten veel geld 



Functieboeken en begroting 

 Nieuwe organisatie is geen optelsom 

 Voorlopig geen ontslagen, wel een 
personeelsstop 

 Functieboeken voor kader en lager 
personeel 

 Oude gemeenten maken eindspurt 

 Tarievenstructuur hele hobbel 

 Harmonisatie belastingen en heffingen in 
zijn geheel bood kans tot compensatie 



Aandacht voor 

 Communicatie met de burger 

 Dekkingsgraad weekkranten 

 Vijf kanalen? 

 Nieuwe secretaris en griffier 

 Vergaderstructuur en griffie 

 Raadscommunicatie  en communicatie 
vanuit politieke fractie 

 En nu verder opbouwen! 

 



Stelling 1 

 Herindeling zorgt voor grotere afstand tot 
de burger 



Stelling 2 

 Draagvlak wordt bepaald door raadplegen 
van de bevolking 



Stelling 3 

 Herindeling is nodig om bezuinigingen 
mogelijk te maken  



Stelling 4 

 Verdere decentralisatie is zonder 
herindeling niet mogelijk. 



Stelling 5 

 De provincie moet de regierol op 
herindeling meer naar zich toe trekken! 



Stelling 6 

 Christelijke politiek verliest electoraat 
door een herindeling 



Stelling 7 

 Herindeling sluit samenwerken uit. 


