
Toelichting 
bestuurskrachtanalyse

1 juli 2021



22

Voorwoord
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Begeleidende adviseurs

Het team voor Ham-Tessenderlo bestaat uit 3 ervaren adviseurs van CC Consult 

die elk vanuit zijn of haar expertise een rol opnemen. 

7

Freya Schreurs 
Senior adviseur 
& projectleider

Yoeri Lecocq
Adviseur uit het 

werkveld

Sven Goossens
Adviseur & 
specialist 

communicatie



Ham en Tessenderlo willen nagaan of ze door fusie 
hun bestuurskracht kunnen versterken…

Bestuurskracht =

Het vermogen of de capaciteit om als bestuur de 

gewenste maatschappelijke ontwikkelingen en 

bijhorende effecten te realiseren en om de 

dienstverlening en taken goed uit te voeren

8

Fuseren kan gemeente bestuurskrachtiger maken omdat de 
schaal waarop gewerkt wordt, vergroot



Wat is bestuurskracht?
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit



Projectuitvoering

Gesprekken, werksessies, rapportering, …

Projectcoördinatie

Kerngroep

Beleid
Beleids-

ondersteuning

Trajectverloop
Projectorganisatie

10



Startgesprek 

(digitaal)

Bepalen

samenstelling

kerngroep, kort

overlopen van

het verloop van

het traject en

vastleggen

startvergadering

Start-

vergadering

met 

kerngroep

Overlopen 

traject en plan 

van aanpak

01 02

Trajectverloop
Hoe hebben we het aangepakt?

Documenten en 

data-analyse

diepgaande

kwalitatieve &

kwantitatieve

analyse van diverse

facts & figures,

gebaseerd op

beschikbare,

interne en externe

documenten en

data

03

Individuele 

gesprekken

Gesprekken met 

ambtelijke en 

politieke 

sleutelfiguren van 

elk bestuur om de 

ambtelijke en 

politieke situatie en 

mogelijkheden te 

verkennen
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Werksessies

Kwalitatieve, 

collectieve 

werksessies 

met 

sleutelorganen 

en -figuren

05
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mrt apr mei jun

documenten & data-analyse

werksessies management 
/ beleid

individuele gesprekken

financiële analyse & werksessie

finaliseren rapport

KERNGROEP 

communicatie 

KERNGROEP 

toelichting mteams

Trajectverloop



Trajectverloop
Van analyse naar rapport

13

Rapport 
Bestuurskrachtmeting

Werksessies

Documenten 
en data

Individuele 
gesprekken



Trajectverloop
Van analyse naar rapport

14

DEEL I

Foto van de besturen (dienstverlening, HR,

financiën, …)

DEEL II

De analyse op niveau van elk bestuur

afzonderlijk.

01

02

DEEL III

Advies over bestuurskracht bij een

toekomstige samenwerking/fusie

03
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Wat is bestuurskracht?
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit
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Ham …

… kan in het algemeen aantonen 
bestuurskrachtig te zijn op de vier 
componenten binnen de schaal van 
hun eigen gemeente

… botst echter op de grenzen 
van bestuurskracht, vooral op 
vlak van ambtelijke capaciteit

… geeft te kennen zich bewust te 
zijn van deze kwetsbaarheid
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Tessenderlo …

… kan in het algemeen aantonen 
bestuurskrachtig te zijn op de vier 
componenten binnen de schaal van 
hun eigen gemeente

… botst echter op de grenzen 
van bestuurskracht, vooral op 
vlak van ambtelijke capaciteit

… geeft te kennen zich bewust te 
zijn van deze kwetsbaarheid



2020
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Gezamenlijke bestuurskracht

Groei van de 
bestuurskracht 
wordt verwacht 
indien Ham & 

Tessenderlo fuseren
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Personeelscapaciteit 

vergroot 

Aantal 

(g)éénmansdiensten wordt 

sterk gereduceerd

Groei van de 
bestuurskracht 

wordt verwacht! 

Gezamenlijke bestuurskracht



Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Gezamenlijke bestuurskracht
Ambtelijke capaciteit

De personeelscapaciteit vergroot en het aantal 

(g)éénmansdiensten wordt sterk gereduceerd. Dit 

leidt tot:

Meer kans om een HR-beleid uit te werken en uit 

te rollen

Beter opvolgen van de strategische planning

Meer ruimte voor beleidsmatig denken

Meer continuïteit op de diensten, waardoor de 

diensten minder kwetsbaar worden

Toepassen van een correcte functieweging

Meer mogelijkheid tot specialisatie

…



24

Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Operationeel stellen beide 

besturen het vandaag goed

Meer kans om sterker te 

staan 

Continuïteit in 

dienstverlening

Risico’s afdekken

Groei van de 
bestuurskracht 

wordt verwacht! 

Gezamenlijke bestuurskracht



Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Gezamenlijke bestuurskracht
Operationele capaciteit

Operationeel stellen beide besturen het vandaag goed

Breed aanbod aan dienstverlening

Een fusie zal een correcte functieweging toestaan 

waardoor operationeel werken en strategisch 

werken beter van elkaar kan worden gescheiden

Groei van bestuurskracht wordt verwacht gezien de 

verhoging van operationele capaciteit leidt tot:

Meer kennisdeling tussen de medewerkers en 

het weren van eilanddenken

Het verzekeren van de continuïteit

Het afdekken van potentiële risico’s

Het beter kunnen inspelen op de noden van de 

burger

Het kunnen inspelen op de maatschappelijke 

evoluties en tendensen

Het vermijden van dubbel werk, waarbij 

verschillende deskundigen op zoek zijn naar het 

antwoord op eenzelfde vraag
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Groei van de 
bestuurskracht 

wordt verwacht! 

operationeel en strategisch 

werken beter van elkaar gescheiden

samen over een stevig(er) 

beleidsadviserend kader

daadkrachtiger kunnen inspelen op 

opportuniteiten, noodwendigheden en 

complexere uitdagingen

Gezamenlijke bestuurskracht



Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Gezamenlijke bestuurskracht
Politieke capaciteit

Op politiek vlak zullen de beleidsintenties op elkaar 

moeten worden afgestemd, vooral bij de opmaak van het 

nieuwe meerjarenplan door de nieuwe bestuursploeg

Er zullen bepaalde, mogelijk moeilijke, 

strategische keuzes moeten gemaakt worden in 

het belang van de fusiegemeente.

Groei van bestuurskracht wordt verwacht gezien Ham 

en Tessenderlo samen over een stevig 

beleidsadviserend kader zullen beschikken in de vorm 

van een geïntegreerd managementteam

Hierdoor zal de bestuursploeg daadkrachtiger 

kunnen inspelen op opportuniteiten en 

noodwendigheden en het hoofd kunnen bieden 

aan complexere uitdagingen

Gezien de financieel sterke positie na een fusie, zal 

er ook meer financiële ruimte zijn om sterk 

beleid te voeren.
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Ham & 
Tessenderlo 
zijn beiden 
financieel 

gezond

Fuseren leidt niet tot een 

achteruitgang voor één 

van beide organisaties

Ham is op financieel vlak 

meer gebaat bij een fusie 

met Tessenderlo dan vice

versa. Een fusiegemeente 

betekent geen nadeel voor 

Tessenderlo.

Gezamenlijke bestuurskracht
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Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

eenmalige 

schuldovername!

Afhankelijk van de 

evolutie van het aantal 

inwoners 

ofwel ca. € 9 mio

ofwel ca. € 12 mio 

Gezamenlijke bestuurskracht

Groei van de 
bestuurskracht 

wordt verwacht! 



Ambtelijke 
capaciteit

Politieke 
capaciteit

Operationele 
capaciteit

Financiële 
capaciteit

Gezamenlijke bestuurskracht
Financiële capaciteit

Toelichting van financieel directeuren wijst op een 

financieel sterk nieuw bestuur

Fuseren biedt ook een grote opportuniteit op 

financieel vlak, m.n. de eenmalige schuldovername die 

Vlaanderen biedt. 

Afhankelijk van de evolutie van het aantal inwoners 

zal de schuldovername 

ofwel ca. € 9 mio (indien inwonersaantal op 

1/1/2022 < 30.000 inwoners);

ofwel ca. € 12 mio (indien inwonersaantal op 

1/1/2022 > 30.000 inwoners) kunnen bedragen.
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De chemie tussen Ham & Tessenderlo

Voor alle diensten geldt dat de fusie – zelfs al is dat louter de som van twee aparte 

gemeenten - een beter scenario is dan de individuele gemeenten
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Emulsie Suspensie Oplossing

De chemie tussen Ham & Tessenderlo
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Emulsie Suspensie Oplossing

De chemie tussen Ham & Tessenderlo

Zelfs wanneer we niet (meteen) kunnen spreken van een (krachtige) oplossing of een 

suspensie, zien we geen achteruitgang
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De chemie tussen Ham & Tessenderlo

Zelfs wanneer we niet (meteen) kunnen spreken van een (krachtige) oplossing of een 

suspensie, zien we geen achteruitgang
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Voldoende bestuurskracht?



Drie “ham”vragen

Is een fusie tussen Ham & Tessenderlo een voldoende “grote” fusie om 

bestuurskrachtig “genoeg” te zijn?

Wordt de burger beter van een fusie? 

Hoe zal de bestuurskracht evolueren indien Ham & Tessenderlo niet naar een fusie 

gaan?



HAMVRAAG 1/3
Is een fusie tussen Ham & Tessenderlo een voldoende 
“grote” fusie om bestuurskrachtig “genoeg” te zijn?

38

De ideale schaalgrootte bestaat niet

Indien Ham & Tessenderlo samen besluiten 

ook een derde (en eventueel vierde 

gemeente) mee te nemen, zorgt dit niet op 

recht evenredige basis voor méér 

bestuurskracht 

Slechts enkele diensten zijn erbij gebaat om 

op te gaan in een nog groter geheel

IT-diensten 

omgevingsgebonden diensten m.i.v. 

economie)



Positionering in het Vlaamse landschap
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Vlaamse gemeenten

Kleinste 
gemeente 
Herstappe

Grootste 
stad 

Antwerpen

Mediane 
gemeente 

Ravels 
(15.000 inw.)

Nieuwe fusie-
gemeente

(30.000 inwoners)

1 300

Tessenderlo
(19.000 inwoners)

Ham
(11.000 inwoners)

Gemiddelde 
gemeente 
Zoersel 

(22.000 inw.)



Positionering in het Vlaamse landschap
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1

3

6

2

11

28

51

49

81

57

12

Inwoners 550.000-300.000

Inwoners 100.000-299.000

Inwoners 70.000-99.000

Inwoners 50.000-69.999

Inwoners 40.000-49.999

Inwoners 30.000-39.999

Inwoners 20.000-29.999

Inwoners 15.000-19.999

Inwoners 10.000-14.999

Inwoners 5.000-9.999

Inwoners < 5.000

Verdeling inwonersaantallen Vlaamse gemeenten

Fusiegemeente

Ham

Tessenderlo



Positionering in het Vlaamse en Limburgse 
landschap

41

Groter dan de 
nieuwe gemeente

•Vlaanderen: 50 
gemeenten

•Limburg: 11 
gemeenten

Kleiner dan de 
nieuw

•Vlaanderen: 249 
gemeenten

•Limburg: 29 
gemeenten
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Wordt de burger beter van een fusie? 



De burger zal in het algemeen geen hinder 

zal ondervinden van een fusie, en er in heel 

wat gevallen zelfs op vooruit zal gaan

We hebben geen aanwijzingen dat de 

burger erop achteruit zou gaan

Bovendien heeft het beleid hierbij een aantal 

cruciale sleutels in handen

Hamvraag 2/3
Wordt onze burger beter van een fusie? 

43
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Wat           als?



Hamvraag 3/3
Hoe zal de bestuurskracht evolueren indien Ham 
& Tessenderlo niet naar een fusie gaan?

45

De balans tussen capaciteit en opdracht zal 

almaar brozer worden en onvermijdelijk ook de 

bestuurskracht beïnvloeden

Ambtelijke capaciteit zal op termijn dalen

Dit zal zich vertalen naar een beperktere 

bestuurskracht op operationele en politieke 

capaciteit

Wat betreft financiële capaciteit : op korte en 

middellange termijn geen problemen zolang beide 

besturen doordachte en onderbouwde financiële 

beslissingen blijven nemen
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“We realiseren ons allemaal dat de lokale besturen van morgen meer bevoegdheden
moeten kunnen uitoefenen dan vandaag. Maar dan rijst de vraag of ze met hun 

huidige schaal nog kunnen antwoorden op de maatschappelijke uitdagingen van morgen.”

Jeroen Windey
Administrateur-generaal ABB



4949



Inhoud

Inleiding & 
traject

Bestuurs-
kracht

Verdere 
stappen



Fusie trajectbegeleiding – 5 fases
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JURIDISCH

FINANCIEEL

VERANDERING & 
COMMUNICATIE

MENS & 
ORGANISATIE

VOORTRAJECT & 
BESTUURSKRACHT

-ANALYSE

ONTWIKKELING 
VISIE & 

FORMALISEREN 
ENGAGEMENT

ONTWERP & 
PLANNING

FUSIE

IMPLEMENTATIE EVALUATIE  & 
BIJSTURING



Fusie trajectbegeleiding – 5 fases
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JURIDISCH

FINANCIEEL

VERANDERING & 
COMMUNICATIE

MENS & 
ORGANISATIE

VOORTRAJECT & 
BESTUURSKRACHT

-ANALYSE

ONTWIKKELING 
VISIE & 

FORMALISEREN 
ENGAGEMENT

ONTWERP & 
PLANNING

FUSIE

IMPLEMENTATIE EVALUATIE  & 
BIJSTURING



Fusie trajectbegeleiding – 5 fases
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JURIDISCH

FINANCIEEL

VERANDERING & 
COMMUNICATIE

MENS & 
ORGANISATIE

VOORTRAJECT & 
BESTUURSKRACHT

-ANALYSE

ONTWIKKELING 
VISIE & 

FORMALISEREN 
ENGAGEMENT

ONTWERP & 
PLANNING

FUSIE

IMPLEMENTATIE EVALUATIE  & 
BIJSTURING

Na afloop van de bestuurskrachtanalyse kunnen dit de volgende stappen 
zijn in het versterken van de samenwerking



Communicatie en volgende stappen 
Timing

Jullie kunnen gedurende de zomermaanden over het rapport spreken

Pers & medewerkers worden geïnformeerd ná de toelichting van vandaag

30 augustus (Tessenderlo) en 2 september (Ham) is er ruimte voor 

debat in de respectievelijke raden

De vraag tot principiële beslissing geagendeerd wordt op de raden van 

4 oktober ‘21 

Gelijktijdig, maar niet gezamenlijk

54
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Nawoord

Door burgemeester Fons Verwimp



Contact

Freya Schreurs
Yoeri Lecocq

Sven Goossens

CC Consult
Vliegvelddreef 9

1082 Brussel
Tel: 02 363 15 25

freyascheurs@ccconsult.be
yoerilecocq@ccconsult.be

svengoossens@ccconsult.be

www.ccconsult.be
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