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Doelstelling van herindeling 
ambities / beweegredenen (algemeen):

• bestuurskracht vergroten

• ambtelijke organisatie professionaliseren

• dienstverlening verbeteren 

• ruimtegebrek opheffen 

(voor woningbouw, bedrijfsterreinen, infrastructuur)

• financiële slagkracht vergroten

• sociaal-maatschappelijke structuur verbeteren

• democratische legitimiteit realiseren

tegengestelde standpunten (tussen bestuur en burgers)



De voorgeschiedenis (1)

• bestuurlijke organisatie (gemeentegrenzen) 

eind vorige eeuw nagenoeg gelijk aan Franse 

tijd (Napoleon)

• rol provinciebestuur:

initiatief en adviesfunctie aan minister

• eerdere onderzoeken naar herindeling Venlo -

Tegelen en omgeving: 1968 en 1985





Burgercomité Tegelen Zelfstandige 

Gemeente

Oprichtingsvergadering  29 oktober 1985

R. Halfens, vz

F. Dambacher, secr

E. Siebgens-Denessen, 2e secr

M. van Dijk,penningmeestr

F. Oehlen, pers en propaganda

P.Janssen, vice-vz, pers en propaganda

L. Cremers, comité adhesiebetuigingen



• 8 januari 1986:  eerste officiële protest: 
depute’s Hilhorst en Riem ontvangen in de hal 
van ‘t Peske

• Veel draagvlak;  10.000 gulden opgehaald

– buttons , stickers en affiches

– borden  aan uitvalswegen

– veel publiciteit

• Samenwerking met andere burgercomité’s
Maasbree, Kessel, Belfeld







Argumenten Burgercomité 

Tegelen Zelfstandige Gemeente
• De eigen identiteit moet behouden blijven 

vanuit de gegevenheden:

– sterk industrieel verleden

– sterke solidariteit/ het ”wij” gevoel

– hoogontwikkelde doe cultuur 

– sterk verenigingsleven

– eigen  onderscheidend dialect

– veel respect voor minderheden 
(achterstandsgroepen)

– korte afstand tussen bestuur en bestuurden 
(geringe sociale afstand)



november 1986

• Vergadering provinciale Staten 6 november

• Brief 13 november 1986 als reactie op de 

“demagogische kreten in de media” van Venlo:

- Venlo ophouden met niet - beargumenteerde

opmerkingen en kreten

- Venlo moet hand in eigen boezem steken

- Venlo moet de toegestoken hand van de 

schilgemeenten voor oplossing Venlose 

knelpunten aanvaarden



vervolg in 1987

• verzoek GS aan  J. van Harten om analyse

Rapportage 24 april 1987: 

� toevoeging van Tegelen nauwelijks voordelen 

ruimtelijk geen betekenis

� voor het oplossen van problemen in Noord-Limburg is 
een grootschalige herindeling noodzakelijk 

• Hoogtepunt Politiek Forum 9 maart 1987

Lijsttrekkers CDA, PvdA en VVD

Veel publieke belangstelling (2000 mensen ?)

GS 22 december 1987…. er komt geen voorstel !



De voorgeschiedenis (2)

• Gevolgen uitblijven herindeling: 

steeds knellender problematiek voor Venlo in         

haar functie van centrumgemeente Noord-Limburg

gekozen voor ”next best” oplossingen:

-1  voor de ruimtelijke problematiek: 

grenscorrecties in 1989/1991 en 1993/1996

-2  voor overige knelpunten:

vorming Stadsgewest in 1993 

(stedelijk gebied Venlo-Tegelen en omliggende 

gemeenten)



Aanloop naar de herindeling 2001

• Kabinetsstandpunt 

"Vernieuwing bestuurlijke organisatie" 

(najaar 1995)

• Opdracht GS 

Venlo dient knelpunteninventarisatie te maken                    

(eind 1995)



Knelpunteninventarisatie (1)

• geringe bestuurskracht en doorzettingsmacht 

centrumgemeente Venlo

• beperkte financiële slagkracht ten opzichte 

van regionale taken en stedelijk 

voorzieningenniveau

• ruimtelijke problematiek



Knelpunteninventarisatie (2)

• grote verwevenheid met regio gemeenten

wonen (suburbanisatie), werken 

en stedelijk  voorzieningenniveau.

• zwakke sociaal maatschappelijke structuur 

• werkloosheid Venlo 

per 1-1-1998 15,4 % van beroepsbevolking

• gebrekkige democratische legitimatie

• " zware lasten op smalle schouders"



Stedelijk Gebied Venlo-Tegelen

.  Bevolkingsontwikkeling 1960-1995 stedelijk

gebied Venlo-Tegelen

. Tegelen kent in stedelijk gebied soortgelijke

knelpunten als Venlo:

- ruimte; wonen; bedrijfsverplaatsingen;

sociaal maatschappelijke structuur 

" Magere zeug en vette baggen"





Besluitvormingsproces (1)

• Voorstel Venlo ( maximale; optimale variant)

• Standpunt Tegelen: pleidooi voor zelfstandigheid

• Standpunt Belfeld: 

onderzoek samenwerking met Beesel en Swalmen

• Eindadvies (voorstel GS) besluit PS aan minister BiZa:

1)  samenvoeging stedelijk gebied Venlo-Tegelen 
alsmede grenscorrecties  Grubbenvorst; Belfeld en 

Arcen-Velden

2) een herindelingsvoorstel  Horst,  Grubbenvorst en 
Broekhuizen  afzonderlijk  beoordelen





Besluitvormingsproces (2)

• Reacties / Opvattingen inzake eindadvies

• Venlo 

• Tegelen 

• Belfeld

• Grubbenvorst

• (Horst, Broekhuizen)



Besluitvormingsproces (3)

• Minister BiZa:  neemt  noodgedwongen advies 

provincie  over

• Discussie en besluitvorming Tweede Kamer

amendementen 5 (Veiling ZON) en 6  (Belfeld)

Eric Balemans (VVD) en Dick de Cloe (PvdA):

bijgevolg grenscorrectie (veiling) en Belfeld 

• geamendeerd wetsvoorstel vastgesteld door 

TK, later bevestigd door EK



Herindelingsproces 

(bestuurlijke implementatie)

• Structuur :

Projectcollege Venlo-Tegelen 

(vanaf medio 2000- ook Belfeld)

Bestuurlijke klankbordgroep

Positie gemeenteraden

• Draagvlak burgers en bedrijfsleven



organisatiestructuur



Herindelingsproces 

(ambtelijke implementatie)

• onderzoek afstemming taakvelden; 

doel uniformering beleid en uitvoering

• stappenplan nieuwe gemeentelijke organisatie:

� geen cultuurverschillen

� bijz.georg. overleg;  bijz. ondernemingsraad

� besturingsmodel (concern-diensten)

� benoeming topmanagement op basis kwaliteit                                 

>  formatieplan en functieboek                                                                               

>  sociaal statuut (o.a. geen gedwongen ontslagen)



Effecten van de herindeling (1)

• ambtelijke organisatie: 

reorganisatie professionalisering; 

• bestuur en politiek:

� positie gemeenteraad en college

� bestuurskracht; 

� bestuurlijke drukte/regionale samenwerking

� ruimtegebrek

� financiële slagkracht 

� (en stedelijk voorzieningenniveau)

� sociaal maatschappelijke structuur







vml bgm Frans van Beeck Belfeld 
(in kranteartikel 29 februari 2008)

• Niet ontevreden; dorpsraad en DOP

• ”Je moet als dorp actief blijven”

• identiteit is behouden / verenigingsleven

• nieuwbouw Koramic terrein doorgegaan

• ”Hamar” is centrale ontmoetingsplaats

• Sporthal draait goed 

• het is niet allemaal duurder geworden

• ambtenaren zijn goed terecht gekomen

• alleen… afstand tot dienstverlening groter !



mening geïnterviewde Belfeldenaren

• groen onderhoud verslechterd/ 

verlichtingsplan kan beter

• Belastingen niet veel hoger

• Ook goede dingen: binnen ambtenarenkorps 

meer kennis (wel langere lijnen)/ er is meer 

geld te besteden/eigen identiteit behouden/ 

bloeiend verenigingsleven/ gemeenteloket in 

Tegelen

• thuisgevoel /prima wonen in Belfeld !



Effecten van de herindeling (2)

• burgers  :

- culturele identiteit stadsdelen/dorpen

- relatie burger – bestuur

- dienstverlening

- voorzieningenniveau

- lastendruk



woonlasten eigenaren ( 2017)

totaal ozb, afval, riool (gemid waarde woning)
• Beesel 581

• Bergen 673

• Peel en Maas 705

• Horst aan de Maas 784

• Roermond 634

• Venray 776

• Venlo 705

• Gemiddeld Nederland 746

(392 gemeenten)



actualiteit.. krantenartikel 27 mei 2017

• Ramon Terstroote n.a.v. 12 miljoen tekort:

• Venlo wordt bestuurd als een verzameling dorpen

• Stelling … bij herindeling fout gemaakt….

leidinggevende functies evenredig verdeeld (???)

• Ondanks achtereenvolgende reorganisaties nog 

altijd  niet op het gewenste professionele niveau

• Besturen is complex…..zakelijkheid, hardheid en 

abstractieniveau nodig….. 

• Openbaar Bestuur is geen bedrijfsleven !



De Toekomst ??

• Er zal ook in de toekomst discussie oplaaien 
over de optimale schaalgrootte van een 
gemeente

• Gelet op uitbreiding van takenpakket voor 
gemeenten schaal afstemmen op taken

• In de toekomst ”dansen op schalen”……..

• Zie ook voorstellen Ondernemend Limburg 
januari 2009; 14 gemeenten in Limburg





• Dank voor uw aandacht

• Opmerkingen ? Vragen ?

JS/WV 12 juni 2017


