
‘Goed dat mogelijkheden tot samenwerking tussen 

gemeenten in beeld zijn gebracht’. 
De Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (dr. Linze Schaap en dr. Leon van 

den Dool) bracht in opdracht van de provincie Noord-Brabant en de Vereniging 

Brabantse Gemeenten de bestaande vormen van samenwerking tussen 

gemeenten in beeld en benoemde de voor- en nadelen. Rob Hoffmann, algemeen 

directeur van de werkorganisatie Cuijk, Grave, Mill & Sint Hubert, was lid van de 

klankbordgroep en las kritisch mee.   

Samen kun je meer dan alleen, daar zijn de Brabantse gemeenten het wel over 

eens. Maar hoe dat ‘samen’ vorm moet krijgen, daar zijn de meeste nog niet uit. 
‘Het kan op verschillende manieren en dat is goed’, zegt Rob Hoffmann, lid van 

de klankbordgroep die de onderzoekers van feedback voorzag. ‘Want de 
verschillen tussen gemeenten zijn groot en dat moet je van elkaar accepteren.’ 
Hij vindt het dan ook goed dat de verschillende mogelijkheden tot samenwerking 

nu in beeld zijn gebracht. Vooral voor gemeenten die nog aan het begin van het 

traject staan, is de Inventarisatie vormen van intergemeentelijke samenwerking 

een handig naslagwerk. ‘Tijdens een intensief proces als dit is het raadzaam om 

af en toe een stapje terug te doen en te kijken naar waar je staat en wat dat 

voor je vervolgstappen betekent. Dit rapport helpt daarbij.’  

Beginnen met de inhoud  

Hoffmann weet waarover hij praat. Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert werken 

sinds 1 januari 2014 samen in de Gemeenschappelijke regeling werkorganisatie 

CGM en zijn daarmee de eerste en tot nu toe enige Brabantse gemeenten die 

ambtelijk gefuseerd zijn. De belangrijkste motieven voor de fusie waren de 

inmiddels bekende K3: Kwaliteit, Kwetsbaarheid en Kosten. ‘We zijn begonnen 
met de inhoud en het waarom,’ vertelt Rob Hoffmann. En dat is precies wat 

Schaap en van den Dool in het eerste deel van hun inventarisatie adviseren: 

vraag je eerst af bij welke taken je wilt samenwerken en wat je daarmee wilt 

bereiken. ‘Wij hebben ons afgevraagd: Op welke gebieden kunnen we een slag 

slaan als we het samen doen? Daar hebben we werk van gemaakt: in 2010 

hebben we de sociale diensten samengevoegd, anderhalf jaar later de P&O-

diensten. Op die manier gebeurt er wat, ben je in beweging. Dat je het stap voor 

stap doet, dat is belangrijk.’  

Slimme vervolgstap 

Pas als het waarom en wie helder zijn, kijk je naar hoe je wilt samenwerken, 

zeggen ook Schaap en van den Dool. Wil je informeel kennis delen 

(netwerkmodel), taken verdelen (matrixmodel) of de ambtelijke organisatie op 

een aantal of zelfs alle terreinen samenvoegen (integratiemodel)? Per model 

laten ze zien wat het betekent voor bijvoorbeeld de democratische kwaliteit, 

effectiviteit, efficiency en schakelkracht van het samenwerkingsverband. In 

Cuijk, Grave en Mill & Sint Hubert kwam de keuze voor een ambtelijke fusie op 

een natuurlijke manier tot stand, als een slimme vervolgstap op het 

samenvoegen van de sociale diensten en P&O-diensten. ‘Medewerkers zowel als 

bestuurders zagen duidelijk de meerwaarde van een fusie’, vertelt Rob 

Hoffmann. De gemeenteraden werden al vroeg bij het proces betrokken. Een tip 



voor andere gemeenten, aldus Hoffmann. ‘Het leverde ons steun en nuttige 
feedback op.’  

‘Dit is pas het begin’ 
Is de keuze voor een bestuurskundige vorm van samenwerking gemaakt, dan 

moeten de gemeenten nog een juridische vorm kiezen. In de inventarisatie komt 

ook aan bod wat er op dit gebied mogelijk is. CGM koos voor de 

Gemeenschappelijke Regeling. De werkorganisatie is niet gecentraliseerd: de 

backoffices werden verspreid over de 3 gemeentehuizen; de gemeentelijke 

loketten bleven waar ze waren. Rob Hoffmann: ‘Zo voorkomen we dat de afstand 

tot de burger te groot wordt en houden we voeling met wat er in de afzonderlijke 

gemeentes speelt.’ Hoewel er belangrijke stappen zijn gezet, is CGM nog niet 

klaar. ‘Dit is eigenlijk pas het begin. Daarom vind ik het ook belangrijk om 

betrokken te zijn bij dit onderzoek en ervaringen uit te wisselen met andere 

gemeenten. Ik ben vooral nieuwsgierig naar het vervolg (dat begin volgend jaar 

verschijnt / red.), waarin het gaat over vernieuwende manieren van 

samenwerken. Er is veel beweging op dit gebied; daar kunnen we van leren.’  

 

 


