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    Collegevoorstel  
 

EMBARGO TOT DONDERDAG 7 DECEMBER 14:00 
 
 

Onderwerp: Fusie Effect Rapportage 
 
 

Adviesbesluit: 1a. Kennis nemen van de fusie-effect-rapportage ''samen op reis, een  

 zoektocht  met de spiegel'' d.d. 12 november 2017 (Crown Gillmore); 

1b. Op grond van de fusie effect rapportage een verdiepend gesprek aan te  

             gaan met dhr. J. Houben; 

1c.  Bureau Crown Gillmore met betrekking tot de evaluatie van de fusie te 

verzoeken aanvullende kwantitatieve gegevens aan te leveren (b.v. op 

het gebied van bedrijfsvoering, financiën en belastingdruk);  

2. Instemmen met de eerste reactie van het College op het rapport ''samen 

op reis, een zoektocht met de spiegel'' (d.d. 12 november 2017) en de 

geformuleerde ontwikkellijnen, zoals verwoord in dit collegevoorstel; 

3. Instemmen met het voorgestelde vervolgtraject en de kernboodschap, 

zijnde ‘’De fusie is geslaagd. Als zelfstandige, zelfbewuste gemeente 

wordt een traject ingeslagen van verdere doorontwikkeling en 

versterking van het samenspel tussen raad, college en organisatie 

alsmede de positionering in de gemeenschap’’, te hanteren bij 

communicatieve uitingen;  

4. Neemt kennis van het houden van een presentatie door de heer Houben 

aan de gemeenteraad op 4 december 2017 en verneemt graag van de 

gemeenteraad hoe zij met het verbeterproces wenst om te gaan; 

5.  Alsdan het rapport ''samen op reis, een zoektocht met de spiegel'' d.d. 

12 november 2017 ter kennisgeving door te leiden richting raad ter 

behandeling in de raadsvergadering van 12 december 2017 en de raad 

voor te stellen: 

a. om in te stemmen met voorgestelde ontwikkellijnen en   

 b. voor de eerstvolgende raadsvergadering (februari 2018) een  

  overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraad op te  

  stellen waarin een uitgewerkt plan van aanpak op hoofdlijnen  

  rondom de  ontwikkellijnen is verwerkt.  

 
 

Samenvatting: Door bureau Crown Gillmore is teruggekeken op de fusie van de gemeenten 

Eijsden en Margraten per 1 januari 2011. Het doel van deze terugblik is tevens 

geweest om vooruit te blikken en derhalve input te verzamelen voor een 

toekomstige agenda van de gemeente. De bevindingen, conclusies en 

aanbeveling zijn vervat in de fusie-effect-rapportage genaamd ''Samen op reis, 

een zoektocht met de spiegel'', d.d. 12 november 2017. 

  

In onderhavige collegenota wordt vanuit het college een reactie gegeven op het 

rapport en wordt nader ingegaan op de te zetten vervolgstappen, zowel voor wat 

betreft behandeling van het rapport richting gemeenteraad alsmede voor wat 

betreft een plan van aanpak als antwoord op de door Crown Gillmore gedane 

aanbevelingen. Tevens wordt in deze nota nader ingegaan op het te volgen 

communicatietraject.  
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Collegebesluit 1a. Conform advies; 
1b. Conform advies; 
1c. Conform advies; 
2.   Conform advies; 
3.   Conform advies, met dien verstande dat de kernboodschap na 
      raadsinformatiebijeenkomst d.d. 4 december nog een keer afgewogen wordt; 
4.   Voor kennisgeving aangenomen; 
5.   Conform advies met dien verstande dat het onderstaand advies aan de 
      gemeenteraad na raadsinformatiebijeenkomst d.d. 4 december nog een keer 
      afgewogen wordt; 
6.   Persbericht is voor kennisgeving aangenomen en na de informatieavond 
      voor de gemeenteraad op 4 december 2017 het persbericht eventueel 
      aanpassen c.q. aanscherpen. 

     
 

Toelichting   
 
 

Aanleiding 

Op 1 januari 2011 zijn de gemeenten Eijsden en Margraten gefuseerd tot Eijsden-Margraten. Nu bijna zeven 

jaar later is besloten om terug te kijken op deze fusie en tevens input te verzamelen voor een toekomstige 

agenda voor de gemeente.  

 

Reeds in oktober 2016 is tijdens de commissie AZMM voor het eerst gesproken over het uitvoeren van een 

bestuurskrachtmeting. Bij de begrotingsbehandeling van de begroting 2017 in november 2016 is in dit licht 

concreet het streven uitgesproken om medio 2017 een fusie-effect-rapportage te laten uitvoeren. Op grond 

hiervan heeft de gemeenteraad bij vaststelling van de voorraadagenda 2017 d.d. 13 december 2016 besloten 

om de fusie-effect-rapportage te agenderen voor de vergadering van februari 2017. Deze datum is niet 

haalbaar gebleken en medio 2017 is alsnog door het college opdracht gegeven om de fusie-effect-rapportage 

op te stellen, hetgeen met het presidium op 13 juni 2017 is gedeeld.  

 

Als gevolg hiervan is bureau Crown Gillmore met haar onderzoek gestart en op 22 augustus 2017 heeft de 

heer Houben van bureau Crown Gillmore in het presidium de stand van zaken nader toegelicht en zijn 

afspraken gemaakt rondom het interviewen van de fractievoorzitters. Uiteindelijk hebben de interviews, een 

enquête, bronnenonderzoek en een sessie op 11 oktober 2017 met een veertigtal sleutelfiguren geleid tot 

bijgevoegde fusie-effect-rapportage genaamd ''Samen op reis, een zoektocht met de spiegel'' (zie bijlage).  

 

De basisvraag bij de evaluatie die bureau Crown Gillmore heeft gehanteerd is ''Wat werd er met de fusie 

tussen de gemeenten Margraten en Eijsden beoogd en in welke mate is dat gerealiseerd?''. Deze basisvraag 

is vervolgens meer specifiek vertaald in de volgende vragen: 

 

 In welke mate heeft de fusie bijgedragen aan de bestuurskracht van de gemeente Eijsden-Margraten? 

Daarbij wordt aandacht besteed aan vier elementen: politieke besturing, (ambtelijke) aansturing, 

kwaliteit van dienstverlening en cultuur (gedeelde waarden en uitgangspunten). 

 In welke mate heeft de fusie bijgedragen aan het realiseren van de vier speerpunten (kwaliteit van 

levens, positie als forensengemeente, toerisme en recreatie, kwaliteit van dienstverlening)? 

 In het verlengde van het belangrijkste motief om te fuseren, goed toegerust zijn om toekomstige 

 taken en opdrachten adequaat uit te kunnen voeren, zijn de volgende vragen aan de orde: 

 

 Wat zijn de nieuwe meerjarige strategische veranderopgaven voor de gemeente die leiden tot behoud 

en versterking van de noodzakelijke vitaliteit en bestuurskracht? 

 Welke zijn autonome, externe, veranderopgaven en welke komen voort uit eigen (noodzakelijke) 

ambities? 

 Welke aanbevelingen kunnen worden gedaan om de vitaliteit en bestuurskracht van de gemeente in 

de toekomst te verzekeren? 
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Aangezien bij de fusie geen meetbare indicatoren zijn gedefinieerd is het niet mogelijk gebleken om goed aan 

te geven in welke mate de beoogde doelstellingen zijn behaald. Om toch bij benadering een uitspraak te 

kunnen doen, heeft bureau Crown Gillmore op intersubjectieve wijze (via documenten, gesprekken, enquêtes 

en een gesprekspanel) gegevens verzameld; het betreft een methode waarbij niet exact wordt gemeten, maar 

waarbij geïnformeerde respondenten in gezamenlijkheid een beeld geven. Op basis van deze bronnen is de 

voorliggende fusie-effect-rapportage ''Samen op reis, een zoektocht met een spiegel'' tot stand gekomen.  

Relatie met bestaand beleid en programmabegroting 

Bij behandeling van de programmabegroting 2017 in de raadsvergadering van november 2016 is min of meer 

de basis gelegd voor het opstellen van een fusie-effect-rapportage. Bij vaststelling van de voorraadagenda is 

dit voornemen door de gemeenteraad geformaliseerd.  

 

Motivatie 

De fusie-effect-rapportage ''Samen op reis, een zoektocht met de spiegel'' bevat een onderzoek naar de mate 

waarin de fusie heeft bijgedragen aan de bestuurskracht van de nieuwe gemeente Eijsden-Margraten en aan 

de destijds gestelde speerpunten, zijnde (a) kwaliteit van leven, (b) positie als forensengemeente, (c) toerisme 

en recreatie alsmede (d) de kwaliteit van dienstverlening. Tevens is in het rapport ingegaan op de vraag of de 

gemeente goed toegerust is om toekomstige taken en opdrachten adequaat te kunnen uitvoeren. Het rapport 

sluit af met conclusies en aanbevelingen die vervat zijn in een viertal hoofdthema's: 

 

1. Strategie 

2. Cultuur en bestuursstijl 

3. Sturing en organisatie 

4. Samenwerking 

 

Een eerste reactie College van Burgemeester en Wethouders 

 

Met veel interesse heeft het College van B&W het rapport gelezen. De conclusies die de onderzoekers 

hebben getrokken worden herkend.  

 

We zijn verheugd te mogen constateren dat de start van de fusie soepel is verlopen en dat de fusie in de 

samenleving een rustige landing heeft gehad. Kortom, een goede start van het fusieproces.  

 

We delen grotendeels de aanbevelingen die gedaan zijn om verder door te groeien in de fase waarin we ons 

nu bevinden, de zgn. post-fusie-fase. Hoewel de keuze voor behoud van zelfstandigheid en het kiezen voor 

een intense samenwerking binnen de lijn-50 gemeenten ons inziens meer gestoeld hadden mogen zijn op 

basis van afwegingen in relatie tot maatschappelijke en bedrijfsmatige vraagstukken, geven de aanbevelingen 

voldoende aanleiding voor het College om er direct mee aan de slag te gaan en verbeteringen te realiseren.  

 

Te meer het rapport naadloos aansluit bij een aantal reeds ingezette ontwikkelingen die door de onderzoekers 

als noodzakelijk worden geduid zoals het programma dienstverlening, programma burgerparticipatie en de 

verdere doorontwikkeling van de organisatieontwikkeling.  

 

We betreuren echter dat in dit stadium sprake is van een ervaring van hoge werkdruk, uitval en demotivatie bij 

de medewerkers. Dat inwoners het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening als een van de grotere 

opgaven zien en dat de afstand tussen de burger en het bestuur groter is geworden.  

 

We verwachten in kwantitatieve zin meer inzicht te krijgen rondom de effecten van de fusie. De cijfermatige 

analyse, op bijvoorbeeld bedrijfsvoering, financiën en belastingdruk, voor en na de fusie dienen meer belicht 

te worden.  

 

Het onderzoek heeft ons desalniettemin heldere en op onderdelen een scherpe blik in de spiegel opgeleverd. 

Wat we daar in zien daagt ons uit om aan onszelf te werken. En dat gaan we ook doen. Het college wil graag 

samen met de inwoners en ondernemers van onze de gemeente, het maatschappelijk middenveld, de 

gemeenteraad en de organisatie de handschoen oppakken om samen verder te bouwen aan de toekomst van  
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deze prachtige gemeente Eijsden-Margraten; een gemeente die verbonden is met haar omgeving en waarbij 

het bestuur en de organisatie een gezamenlijk kompas voeren en verder gaan investeren in haar rollen; 

individueel als in collectief verband.  

 

Concluderende uit de fusie-effect-rapportage zal de komende periode, voor wat betreft het College van 

Burgemeester en Wethouders, derhalve in het licht dienen komen te staan van de volgende ontwikkellijnen: 

 

voor het College van Burgemeester en Wethouders 

 het herijken van de strategische visie en het uitwerken van een daaraan gekoppeld strategisch 

implementatieplan, zodat er een aangescherpt kader voor handen is waarin actuele ontwikkelingen en 

uitdagingen zijn vertaald, beoogde effecten en inhoudelijke doelen SMART zijn geformuleerd en er een 

handzaam sturingskader beschikbaar is waar inhoudelijke keuzen aan getoetst, geëvalueerd, besproken 

en bijgesteld kunnen worden;   

 het uitvoeren van een omgevingsanalyse om te komen tot een strategische visie op samenwerken met 

omliggende gemeenten, die als leidraad gehanteerd kan worden voor het leggen van een basis voor het 

aangaan van meer oprechte en intense samenwerkingsrelaties;  

 het opstellen van een besturingsfilosofie waarin, in afstemming met de organisatie en de 

gemeenteraad, een gedeelde opvatting wordt uitgesproken hoe we samen met elkaar willen werken, een 

soortement van gedragsprotocol wordt uitgewerkt en duidelijk wordt afgesproken de wijze waarop het 

College deze gemeente wenst te besturen, hetgeen verder als kader gehanteerd wordt voor haar 

handelen (rolopvatting en rolvastheid); 

voor de Organisatie 

 het opstellen van een organisatiefilosofie waarin voor de organisatie en het bestuur een gedeeld 

waardenkader wordt ontwikkeld dat richting geeft aan de gewenste cultuur, duidelijke basis vormt voor 

handelingsruimte en rolvastheid bij medewerkers en leidinggevende (zowel op de inhoud als vanuit de rol 

en rolopvatting) en tevens hiermee een duidelijke kader wordt geschapen voor het HRM-beleid;  

 het doorontwikkelen van de organisatievisie waarbij uitgaande van het gedachtegoed dat de gemeente 

Eijsden-Margraten een lerende organisatie wil zijn, de focus komt te liggen op het robuuster en 

wendbaarder maken van de organisatie enerzijds en het verbeteren van de dienstverlening en het 

versterkt inzetten van burgerparticipatie anderzijds;  

voor de Gemeenteraad 

 het opzetten van een bestuurlijk ontwikkelprogramma ter versterking van de vertegenwoordigende, 

kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraad, waarmee het dualisme in onze gemeente 

onderzocht, opnieuw gevormd en betekenis gegeven wordt; 

 het ontwikkelen van een visie rondom democratisering en burgerparticipatie, hetgeen moet leiden tot 

een concreet toepasbaar sturings- en afwegingskader met als doel het vergroten van de inspraak en 

medezeggenschap in het opstellen en uitvoeren van beleid en projecten alsmede in het stimuleren en het 

bieden van ruimte voor initiatieven vanuit de samenleving.  

 

Alles overwegend adviseren wij de raad: 

 kennis te nemen van het onderzoeksrapport ''samen op reis, een zoektocht met de spiegel'' d.d. 12 

november 2017; 

 in te stemmen met de voorgestelde ontwikkellijnen in de raadsvergadering van 12 december 2017;  

 de komende periode samen met de raad en de organisatie de handschoen op te pakken om ieder vanuit 

zijn of haar eigen rol individueel maar in samenhang met elkaar invulling te geven aan voornoemde 

ontwikkellijnen, te komen tot programma’s op deze ontwikkellijnen en hierbij te bouwen aan een cultuur 

van monitoren, evalueren, leren en bijstellen; 

 voor de raadsvergadering van februari 2018 een concreet plan van aanpak uit te werken, hetgeen vertaald 

wordt in het zogenaamde overdrachtsdocument richting nieuwe gemeenteraad.   
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Financiële gevolgen en dekking 

In de procesgang rondom de oplevering van de fusie-effect-rapportage richting college en raad is er voor 

gekozen om ons te laten bijstaan door een externe communicatie-adviseur. De kosten hiervan worden ten 

laste gebracht van de post ‘’bestuursopdrachten'', waarvan het beheer gemandateerd is aan de 

gemeentesecretaris.   

 

Gevolgen  
 
Financiële gevolgen en dekking 
N.v.t. 
 

Juridische gevolgen 

N.v.t. 

 

Personele gevolgen 

Het vervolgtraject, zijnde het opstellen van het overdrachtsdocument voor de gemeenteraad en het 

concretiseren van een plan van aanpak rondom de zeven ontwikkellijnen, zal in eerste instantie intern worden 

belegd bij de directie. Bij het uitwerken van de wijze waarop de ontwikkellijnen zullen worden opgepakt, zal 

inzichtelijk worden welke consequenties dit in concreto heeft voor de inzet van personele capaciteit en het 

eventueel betrekken van externe deskundigheid. De verwachting is dat inzet van externe deskundigheid voor 

het begeleiden van een aantal processen rondom de voorgestelde ontwikkellijnen met de organisatie, het 

bestuur en de raad op onderdelen zeker nodig is.   

 

Risico's 

Indien een of meerdere partijen (raad, college, organisatie) de aanbevelingen op de thema's ''strategie'', 

''cultuur en bestuursstijl'', ''sturing en organisatie'' en ''samenwerking'' niet adequaat oppakt heeft dit gevolgen 

voor de verdere ontwikkeling van deze gemeente. Daarnaast zal dit effecten hebben op het functioneren van 

de organisatie. Het risico bestaat dat we terecht komen in een situatie waarbij de kwaliteit van handelen en het 

professionele samenspel tussen organisatie, bestuur en raad en de verbinding met de samenleving achteruit 

holt. Dit in tegenstelling tot hetgeen we als gemeente naar toe willen groeien; een vitale, lerende en 

ontwikkelgerichte gemeente met een gezamenlijke koers en een gezamenlijk waardenkader.  

 

Inkoop en aanbesteding  
N.v.t. 

 
Duurzaamheid 
N.v.t. 

 
Overleg met de portefeuillehouder 
Onderhavig collegevoorstel is op 21 en 23 november (voor)besproken met de verantwoordelijke 

portefeuillehouder en is akkoord met de inhoud.  

 
 

Planning 
Ten aanzien van het behandelen van de fusie-effect-rapportage en de verdere implementatie hiervan wordt 

het volgende proces voorgesteld: 

* 28 november 2017: vaststellen onderhavige collegenota 

* 4 december 2017: presentatie onderzoeksresultaten door de heer Houben richting raad in een 

    besloten raadsbijeenkomst 

* 5 december 2017: verzenden rapport plus presentatie richting raadsleden 

* 7 december 2017: vrijgave rapport middels persbericht en het informeren van de organisatie 

* 12 december 2017: behandeling rapport in gemeenteraad op basis van raadsvoorstel 

* 5 februari 2017:  behandeling overdrachtsdocument in commissie AZMM 

* 20 februari 2017:  behandeling overdrachtsdocument in gemeenteraad 
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Gekozen is voor een besloten raadsbijeenkomst op 4 december, omdat dit meer recht doet aan het doorlopen 

van een zorgvuldig proces richting raad en haar positie in deze en het feit dat de aanbevelingen ook hen treft 

en de gelegenheid dient te krijgen om de bevindingen van Crown Gillmore tot haar te nemen.  

 
Na behandeling van de fusie-effect-rapportage zal tevens het communicatietraject richting buurgemeenten, 

provincie, respondenten, geïnterviewde en de deelnemers van de bijeenkomst op 11 oktober 2017 opgepakt 

worden.  

 

Communicatie 
 

Voor wat betreft de communicatie rondom de fusie-effect-rapportage zijn de diverse communicatiemomenten 

ingebouwd (zie bovenstaande planning). De kernboodschap die we willen uitdragen is: ‘’De fusie is geslaagd. 

Als zelfstandige, zelfbewuste gemeente wordt een traject ingeslagen van verdere doorontwikkeling en 

versterking van het samenspel tussen raad, college en organisatie alsmede de positionering in de 

gemeenschap ’’.  

 

In de bijlage is een eerste concept persbericht toegevoegd. Afhankelijk van onderhavige besluitvorming en het 

verloop van de bijeenkomst met de raad op 4 december zal dit persbericht aangescherpt worden.  

 
Participatie 

Zoals in de paragraaf ''aanleiding'' reeds is vermeld heeft het bureau Crown Gillmore haar bevindingen mede 

gebaseerd op diverse gesprekken die zijn gevoerd, het uitzetten van een enquête waaraan 771 burgers 

hebben aan deelgenomen en een bijeenkomst waarin tijdens een zestal parallelsessies met een veertigtal 

sleutelfiguren uit de lokale gemeenschappen is gesproken. De opbrengsten van de interviews, de enquête en 

de dialoogtafels zijn thematisch in de fusie-effect-rapportage verwerkt.  

 

Bijlagen   
 

Naam bijlage Zaaknummer Documentnummer Digitaal beschikbaar  
Ja / Nee 

Bijlage 1 Rapport reeds in 
uw bezit 

  

Bijlage 2 Toegevoegd 
 

  

 
 


