
A2

N322

Waal

Maas

Kerkwijk

Nederhemert-N

Nederhemert-Z

Ammerzoden

Zuilichem

Velddriel

Heerewaarden

Hurwenen

Kerkdriel
Hedel

WellBern

Bruchem
Alem

Rossum
Gameren

Aalst
Poederoijen

Delwijnen

Nieuwaal

ZaltbommelBrakel

      

Iedereen die wil reageren tijdens de hoorzitting kan zich tot  
13 maart aanmelden bij de griffie. De griffie stuurt vervolgens  
een beves tiging van ontvangst en een korte toelichting over  
de gang van zaken tijdensde hoorzitting. De maximale spreektijd  
bedraagt 5 minuten. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen  
kan de spreektijd worden ingekort naar maximaal 3 minuten  
per reactie.

 Meer informatie

Op gemeenteraadzaltbommel.nl/actueel 
vindt u alle informatie over het proces tot nog 
toe rond de bestuurlijke toekomst van de 
Bommelerwaard. Hier leest u ook meer over 
de spelregels die tijdens de hoorzitting van 
kracht zijn. Ook kunt u hier onder andere een 
PDF van het complete rapport en de bijlagen 
downloaden.

Geef uw reactie! 
Donderdag 16 maart

hoorzitting  
voor inwoners, bedrijven, 

maatschappelijke organisaties 
en verenigingen uit de  
gemeente Zaltbommel.

Aanmelding hoorzitting tot 13 maart

Volgens planning bespreekt de gemeenteraad op 20 april het rapport en de reacties hierop tijdens de hoorzitting. De definitieve datum wordt vlak na de hoorzitting vastgesteld.

Bestuurskracht
Het rapport geeft aan dat met name voor werk gelegenheid, vergrijzing 
en het op peil houden van de voorzieningen actie geboden is.  
Achterover leunen is geen optie, want in de komende jaren ‘groeien’ 
deze onderwerpen in omvang, belang en problematiek. Verder zien  
de onderzoekers een aantal kwesties in de Bommelerwaard, die in  
samenhang moeten worden aangepakt: de geitenfokkerij, het  
zwembad, vestiging Lidl, plaatsing windmolens en het vraagstuk  
van duurzame energie. Volgens de onderzoekers worden hierin de  
beste resultaten behaald bij een herindeling of ambtelijke fusie.

Draagvlak, Samenhang dorps- en kernenbeleid,  
Regionaal, Duurzaamheid 

Volgens de onderzoekers is herindelen de beste oplossing voor de  
bovenstaande criteria. De gemeenteraad van Zaltbommel zal specifiek  
moeten afwegen of een herindeling op voldoende draagvlak kan 
rekenen. De onderzoekers noemen als alternatief een ambtelijke fusie. 
Organisch groeien biedt volgens hen te weinig voordelen. 

Financiële en bedrijfseconomische effecten 
Volgens de onderzoekers heeft herindelen de voorkeur omdat volgens 
hen dit model voor de toekomst de meeste voordelen biedt. Daarnaast 
vergoedt het Rijk de kosten voor herindeling. Bij een ambtelijke fusie  
moeten de gemeenten die kosten zelf betalen.

Kritische succesfactoren
Om de samenwerking tot een succes te maken moet volgens de  
onderzoekers aandacht worden besteed aan:
• Goede onderlinge verhoudingen.
•  Een stip aan de horizon en een heldere planning.
• Een aanpak gericht op succes.
• Voldoende binding met de gemeenschap.

BESTUURLIJKE TOEKOMST 
BOMMELERWAARD
De gemeenten Zaltbommel en Maasdriel oriënteren zich op de toekomst en  
de betekenis van hun samenwerking daarin. Welke samenwerking past het 
beste bij die toekomst. Daarover gaat het rapport Bestuurlijke Toekomst 
Bommelerwaard. Het rapport is opgesteld door adviesbureau Berenschot  
in opdracht van de gemeente raden van Maasdriel en Zaltbommel. 

Op donderdag 16 maart vindt er een hoorzitting plaats over het rapport  
Bestuurlijke Toekomst Bommelerwaard en bijlagen. De hoorzitting wordt  
georganiseerd door de gemeenteraad van Zaltbommel en start om 20.30 uur  
in de Raadzaal van het Stadhuis aan de Markt, Zaltbommel. Inwoners, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties en verenigingen uit de gemeente Zaltbommel 
krijgen tijdens de hoorzitting de gelegenheid om te reageren op de inhoud van 
het rapport en de bijlagen.

Ambtelijke fusie

In deze situatie fuseren bijna alle gemeente-
lijke onderdelen van de gemeenten  
Maasdriel en Zaltbommel met elkaar.  
Er is één ambtelijke organisatie, die werkt 
voor beide colleges van B en W. Wel  
blijven beide gemeenten bestuurlijk geheel 
zelfstandig. Dat betekent: een eigen  
gemeenteraad, burgemeester, college  
van B en W, gemeentesecretaris en griffie.

Bestuurlijke fusie

Een bestuurlijke fusie of herindeling leidt  
tot een nieuwe gemeente Bommelerwaard. 
Deze nieuwe gemeente heeft dan  
één gemeenteraad, één burgemeester, 
één college, één griffier, één gemeente
secretaris en één ambtelijke organisatie.

CRITERIA

In het rapport worden de voor- en 
nadelen van de uitgangsposities en 
toekomst mogelijkheden van beide 
gemeenten puntsgewijs op een rij gezet. 
Dit alles leidt tot de volgende adviezen:

  Bestuurlijke opschaling (herindelen) 
biedt daarbij het beste bestuurlijk per-
spectief en is voor beide gemeenten 
kosteneffectief; De stip op de horizon 
(het perspectief) voor de gemeenten 
Zaltbommel en Maasdriel is vanuit het 
oordeel van Berenschot de vorming 
van één gemeente Bommelerwaard.

  Een perspectief dat alleen vorm kan  
krijgen bij voldoende draagvlak en dat  
nadere inkleuring verdient vanuit de  
gemeenschap. Ook het politiek 
bestuurlijk draagvlak in Zaltbommel 
voor een herindeling is op dit moment 
te gering.

  Berenschot adviseert nadrukkelijk een 
raad pleging van de gemeenschap te  
houden over het toekomst perspectief.

  Een ambtelijke fusie is een goede en  
betekenisvolle stap naar verdere 
samenwerking mits verbonden met 
verdieping van de strategisch tactisch 
samen werking, mede met het oog op 
de wenselijke harmonisatie van beleid 
bij een dergelijke fusie. Berenschot 
adviseert het proces naar zo’n fusie en 
verdieping van de inhoudelijke samen-
werking nu in werking te stellen.

  Het huidige samenwerkingsproces  
zou gediend zijn met meer gezamen
lijkheid. Een gezamenlijkheid die steeds 
meer en intensiever de gemeenschap 
en het gebied van de Bommelerwaard 
centraal stelt. Berenschot adviseert 
aan het samenwerkingsproces apart 
aandacht te besteden in enigerlei vorm 
van een gezamenlijk leerproces.

Kritische succesfactorenDraagvlak

Bestuurskracht Financiële effecten

U kunt zich aanmelden door een mail 
te sturen naar: griffie@zaltbommel.nl  
onder vermelding van: ‘rapport  
Bommelerwaard’. Vermeld in uw mail 
ook uw naam en telefoonnummer.  
Of bel naar: 0418 681 613.

ADVIEZEN3 SCENARIO’S

Organisch doorgroeien

Bij deze mogelijkheid bouwen de beide 
gemeenten door op de Bedrijfsvoerings
eenheid Bommelerwaard. Naast Perso-
neel en Organisatie, Informatisering en 
Automati sering, Financiën en Juridische 
Zaken, komen daar de komende jaren 
andere organisatie onderdelen bij.


