
EEN AANTAL SCENARIO’S

bestuurl i jke toekomst

HUIDIGE KOERS

REGIE- of
NETWERKGEMEENTE

AMBTELIJKE
FUSIE BESTUURLIJKE

FUSIE

Continuering van de huidige si tuat ie,  na
uitvoer ing van de huidige plannen om te
investeren in de organisat ie.

De gemeente Loon op Zand  bl i j f t  in haar 
huidige vorm bestaan.

Een zel fstandige gemeente van kleine omvang.

Vanzelfsprekend  in samenhang doen met de regio.  

Gaat de verbinding aan met verschi l lende externe
partners en burgers om beleidsdoelen te bereiken
en maatschappel i jke vraagstukken op te lossen.

Verantwoordel i jk voor het beleid en besl ist ,  stuurt
en controleert  voornamel i jk op hoofdl i jnen.

Gemeente zel f  n iet  langer zel f  de belangri jkste
part i j  in ui tvoer ing.

Belangri jkste taken: afbakenen, overzicht kr i jgen,
beleidsl i jnen formuleren, samenwerking organiseren
en verantwoording af leggen.

Gemeenten bl i jven pol i t iekbestuur l i jk zel fstandig met een eigen gemeenteraad,
col lege van B&W, gr i ff ie(r)  en gemeentesecretar is en eventueel (k leine) regiefunct ie.

Al leen het ambtel i jk apparaat wordt opgeschaald: deelnemende gemeenten
brengen al  hun bedri j fsvoeringsmiddelen en personeel onder in één organisat ie.

Twee vormen van ambtel i jke fusies:
1.  De ‘k lassieke’ ambtel i jke fusie:  vol ledige ambtel i jke capaci tei t  bundelen
in een aparte jur id ische ent i te i t .
2.  Het ‘gastheermodel ’ :  k leinere gemeenten brengen hun ambtel i jke capaci tei t
onder bi j  de grote centrumgemeente.

Twee of meer gemeenten gaan pol i t iek-bestuur l i jk en
ambtel i jk op in één of meerdere nieuwe gemeenten.

De oude gemeenten worden opgeheven; autonomie
wordt vol ledig overgedragen aan de nieuwe gemeente.

Er worden een nieuwe gemeenteraad, col lege en
ambtel i jke organisat ie gevormd.

Al le taakvelden gaan over en er ontstaat één nieuwe
begrot ing.

Lokale autonomie op de nieuwe schaal bl i j f t  mogel i jk
door een kernenbeleid,  lokale dienstver lening en
lokale huisvest ing.

KENMERKEN GEMEENTE

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

4 SCENARIO’S

HISTORISCHE GEMEENTE
met hechte dorpen

OUD & JONG
ZORG voor ELKAAR GROENE GEMEENTE

waar het goed wonen is

ECONOMISCH STERK
toeristisch & veil ig

Economische
ontwikkeling

Arbeidsparticipatie
van kwetsbare groepen

Bedrijfsvoering
Huisvesting

Energietransitie

Invoering
omgevingswet

Corona

Een var iant op de regiegemeente.

Gaat de verbinding aan met andere
gemeenten; ‘halen’ of  ‘brengen’.

Elke gemeente voert  dus één of meerdere
taken ui t  voor de andere gemeente.

Voorbereiden van beleid en de ui tvoer ing
is verspreid over verschi l lende gemeenten.    
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