
Op naar één Nederlandse gemeente? 

Over samenwerking en herindeling, doelmatigheid en lokale democratie 

Symposium ter gelegenheid van 25 jaar COELO 
4 oktober 2018 
Genèvezaal, Humanity House, Prinsegracht 8, 2512GA Den Haag 
Dagvoorzitter: Elisabeth van den Hoogen 

Toegang gratis, aanmelden verplicht. Het aantal beschikbare plaatsen is beperkt. Opgeven kan door 
een bericht te sturen aan 25jaarcoelo@rug.nl, graag met vermelding van uw functie en uw werkgever. 

Programma: 
13:15 Inloop 
13:45 Welkom en inleiding 

Edo Haan, voorzitter Stichting COELO en burgemeester van Maassluis 
14:00 Samenwerking, uitgaven en dienstverlening.  

Kan samenwerken gemeenten geld besparen en zo ja, wat is daarvoor nodig? 
Inleiding: Tom de Greef (promovendus COELO en RUG) 

 Reflectie: Iwan Bean (directeur Jeugd, Den Haag), Marcel Boogers (hoogleraar UTwente) 
14:40 Voorkomt herindeling een teveel aan samenwerking? 

Het regeerakkoord stelt dat gemeenten die teveel samenwerken bij essentiële taken moeten 
worden samengevoegd. Maar werken grote gemeenten inderdaad minder samen, en leidt 
herindeling wel tot minder samenwerking? Waaròm wordt eigenlijk samengewerkt? 
Inleiding: Maarten Allers (directeur COELO en hoogleraar RUG) 
Reflectie: Klaas Abma (Strategisch adviseur, Súdwest Fryslân), Koenraad de Ceuninck 
(hoogleraar UGent) 

15:15 Pauze 
15:45 Waarom is een goed functionerend stelsel voor samenwerking en opschaling nodig? 

Herindeling en samenwerking zijn twee instrumenten om het bestuur te verbeteren. Er zijn 
allerlei bespiegelingen mogelijk over de voor- en nadelen ervan maar uiteindelijk geldt: 
herindeling en samenwerking zijn nodig. 
Reinier ter Kuile (directeur Bestuur, Financiën en Regio’s, ministerie van BZK)  

16:00 Herindeling, samenwerking en de burger. 
De Deense herindelingen leidden tot een lagere betrokkenheid van inwoners bij de lokale 
politiek. Hoe zit dit in Nederland? En welk effect heeft samenwerking hierop? 
Inleiding: Joes de Natris (onderzoeker COELO en RUG) 
Reflectie: Klaartje Peters (hoogleraar UM), Felix Stam (oud-raadslid Leiderdorp) 

16:40 Naar één gemeente? 
Als we de trend doortrekken heeft Nederland in 2051 nog maar één gemeente en is dan dus 
volledig gecentraliseerd. Is dat wat we willen? Wat zijn de alternatieven? 

 Inleiding: Maarten Allers (COELO en RUG) 
 Reflectie: Ed Mol (gemeentesecretaris Bladel), Rien Fraanje (secretaris ROB) 
17:15 Borrel 


