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Uitgangspunten Veerkrachtig Bestuur en gemeentelijke samenwerking 
 
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat de gemeente Geldrop-Mierlo in staat moet zijn om haar burgers een goede 
dienstverlening te garanderen. Uitgangspunt daarbij zijn de inwoners. Zij moeten op een sterke gemeente kunnen 
rekenen, zonder hoge kosten voor de inwoner.  
 
Onze voorkeur gaat uit naar een zelfstandige gemeente, die lokaal regelt wat lokaal geregeld kan worden. Een gemeente 
die open staat voor samenwerking, wanneer dit efficiënter, krachtiger is of een betere dienstverlening oplevert. Er liggen 
tenslotte kansen voorbij de gemeentegrenzen. Wij vinden dat we die moeten grijpen; samenwerking kan voor iedereen 
goed zijn. Tenslotte is het ook nog zo dat sommige samenwerkingsverbanden wettelijk opgelegd worden. De ogen sluiten 
voor samenwerking is dus onmogelijk.  
 
Voor samenwerking onderscheiden wij de volgende aandachtspunten: 
 
Op welk gebied werk je samen? 

• De gemeente moet duidelijke keuzes maken over de gebieden waarop men wil samenwerken. Sommige vormen 
van dienstverlening moeten wettelijk in de regio worden georganiseerd, zoals de brandweer. Echter op andere 
gebieden is weldegelijk een keuze. Daarbij kan allereerst onderscheid worden gemaakt tussen (zakelijke) 
services en services met menselijke factor. Voor de eerste groep geldt doorgaans, dat het mensen in de 
gemeente niet veel interesseert als deze in een samenwerkingsverband worden uitgevoerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de uitgifte van paspoorten of de IT organisatie. Wanneer het om services gaat met een menselijke factor, het 
dicht bij mensen komt (denk bijvoorbeeld aan subsidie voor buurtfeesten of ‘waar haal ik m’n paspoort op’), vindt 
men het prettiger als deze dichtbij ligt. De gemeente is uiteindelijk toch een soort warm thuis voor mensen.   

• De urgentie en het belang van een samenwerking wordt bepaald door de behoefte van de inwoners en het 
bestuur van de gemeente. Met bestuur bedoelen wij college, gemeenteraad en ambtenaren. Wanneer inwoners 
en bestuurders veel betekenis geven aan het doel en de resultaten van een samenwerking is de kans van slagen 
het grootst. Hiervan moet dus vooraf een inschatting worden gemaakt.  

Met wie werk je graag samen? 

• Het is makkelijker samenwerken met gelijkgestemden, dit creëert een eerste basis van vertrouwen en maakt 
onderlinge communicatie makkelijker.  

• Het is goed om te weten hoe de mensen van Geldrop-Mierlo denken dat onze gemeente staat in de regio, en hoe 
de regio daar over denkt. Dit kan aanknopingspunten bieden.  

• Gemeenten die willen samenwerken moeten een goed onderling draagvlak hebben en van elkaar weten waarom 
ze willen samenwerken. Dat kan om verschillende redenen zijn. Er moet sprake zijn van openheid tussen de 
partijen.  

• In een samenwerking moet er sprake zijn van iets wat de partijen bindt. De neiging bij samenwerken is vaak sterk 
om de eigen identiteit te benadrukken. Het effect van verschillende organisatie-culturen klinkt lang door, 12 jaar 
en dan nog merk je de verschillen. Samenwerken doe je dus voor de lange termijn.  

Samenwerking is altijd allereerst gebaseerd op onderling vertrouwen 

• Het gaat niet zozeer om de technische invulling bij samenwerking, maar vooral om gevoel. Er moet sprake zijn 
van vertrouwen en een gemeenschappelijk doel. Zowel tussen de gemeenten onderling, maar ook bij de burgers.  

• Samenwerking moet het vertrouwen hebben van de gemeenten onderling, maar ook van de burgers. Burgers 
moeten dus actief worden betrokken bij samenwerking. 

• Democratische controle moet geborgd worden en belangrijke beslissingen neem je gezamenlijk, niet op eigen 
houtje (denk bijvoorbeeld aan hoe de meerderheid van de raad de verdere uitwerking van samenwerken in de 
Dommelvallei stopzette).  

• Elke partij in de samenwerking moet de eigen identiteit kunnen behouden en voldoende zeggenschap hebben.  
• De gemeente communiceert open met haar samenwerkingspartners en inwoners over de samenwerking en laat 

zien dat het een betrouwbare partij is. Daarbij geldt; vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. 



Samenwerking is iets van de lange termijn en doe je stap voor stap  

• Vertrouwen kweken kost tijd, samenwerken is dus voor de lange termijn en betekent (vooral in het begin) dat er 
veel energie moet worden gestoken in open communicatie. 

• Om vertrouwen te kunnen opbouwen is het belangrijk om overzichtelijk te beginnen. Bij voorkeur wordt de 
samenwerking stapje voor stapje uitgebouwd. Goed om samen een visie te hebben, maar neem inwoners en 
bestuurders mee.  

• Een relatief klein samenwerkingsverband kan de stem van deze gemeenten aanzienlijk versterken binnen een 
groter samenwerkingsverband. Samen optrekken in bijvoorbeeld de Metropool Regio Eindhoven. 

• Het is van belang om zodra je in een samenwerking stapt, deze ook ‘warm’ te houden. Zowel bij inwoners als 
bestuurders, dit zorgt ervoor dat het meeste uit de samenwerking wordt gehaald en dat uitbouwen ook mogelijk 
blijft. Misschien dat dit uiteindelijk tot een nieuwe, gedragen, sterkere gemeente leidt. Maar dat is wat ons betreft 
nu niet het doel. 

• Tenslotte een belangrijk aandachtspunt: vaak worden kosten van samenwerken niet meegenomen of onderschat. 
Het is zeker niet gratis!  

• Als gemeente moeten wij ook het vertrouwen geven aan provincie en rijk dat wij in staat zijn de taken die er voor 
ons zijn naar behoren in te vullen en onze inwoners, Dit betekent ook een solide begrotings(politiek). 

Één en ander is de visie van de PvdA en bevat ook de uitkomst van de discussieavond die onze partij heeft georganiseerd 
over dit onderwerk. Nogmaals, de PvdA heeft de voorkeur voor een zelfstandige gemeente Geldrop-Mierlo. Echter; 
uitgangspunt is en blijft de inwoner. Mensen in onze gemeente moeten service naar behoren ontvangen. Wanneer het niet 
mogelijk is om als zelfstandige gemeente een voldoende dienstverlening te garanderen zal onderzocht moeten worden of 
een fusie nodig is. Dit is, wat ons betreft, op dit moment niet aan de orde. 
 
Wat wij erg belangrijk vinden is openheid: deze eerste bijeenkomst van de raad is besloten, dit geeft wat de PvdA betreft 
een verkeerd signaal; namelijk achterkamertjespolitiek op dit belangrijke onderwerp. De PvdA geeft vooraf aan de 
discussie openheid over haar standpunten. Daarnaast vindt de PvdA dat vervolgsessies volledig openbaar gevoerd dienen 
te worden. De PvdA wil de mensen in onze gemeente bij de discussie betrekken. Dat is essentieel.  
 
 


