
 

Zelfstandig Kapelle, gemeenschappelijke regelingen of 

gemeentelijke herindeling? 

Wat valt er eigenlijk te kiezen? 

 

Dwars door de landelijke discussies over het nieuwe takenpakket waar gemeenten de 

komende jaren mee geconfronteerd worden, loopt een bezuinigingsopdracht (circa 15% op 

het budget voor het sociale domein) die ons opgelegd is door de landelijke overheid. Voor 

een gemeente als Kapelle betekent dat, dat er de komende jaren een begrotingstekort 

verwacht wordt van circa € 1 tot 1,5 miljoen. 

Deze door de landelijke overheid opgelegde bezuiniging kunnen we niet  los zien van de 

wijze waarop gemeenten samenwerken. Om financieel overeind te kunnen blijven als 

gemeente, zal er dus op sommige beleidsgebieden samengewerkt moeten worden met 

andere gemeenten. Zo’n samenwerkingsverband is bijvoorbeeld de Gemeenschappelijke 

Regeling de Bevelanden, waarin Kapelle samenwerkt met andere gemeenten in Noord- en 

Zuid-Beveland op het gebied van zorg, welzijn en inkomen (WIZ-domein). 

Kapelle neemt op dit moment deel aan bijna 30 verschillende Gemeenschappelijke 

Regelingen (telkens met verschillende deelnemende buurgemeenten), waarvan de 

bovengenoemde GR de Bevelanden er slechts één is. GR de Bevelanden is wel een 

belangrijke gemeenschappelijke regeling, omdat er met de deelname aan die regeling een 

groot deel van het budget van de gemeente Kapelle gemoeid is. 

In de diverse verkiezingsprogramma’s van verschillende politieke partijen, vindt u dan ook 

regelmatig een verwijzing naar het belang van een zelfstandig Kapelle, het deelnemen aan 

gemeenschappelijke regelingen en gemeentelijke herindeling. 

De PvdA Kapelle vindt het van belang dat u – als inwoner van Kapelle – weet waarvoor u 

kiest! Allereerst leggen wij uit waar de PvdA Kapelle voor staat, zodat u weet waar u voor 

kiest als u 19 maart op ons stemt! Vervolgens hebben wij in dit pamflet een aantal 

consequenties van de verschillende mogelijkheden voor u op een rijtje gezet. 

Volgens de PvdA Kapelle is: 

 De keuze voor een geheel zelfstandig Kapelle een gepasseerd station. Kapelle kan 

veel maar niet álles alleen! De afgelopen jaren is Kapelle al verbintenissen en 

verplichtingen aangegaan met diverse gemeenschappelijke regelingen. Wat dat 

betreft is er zowel qua beleid als qua financiën geen weg meer terug. Een relatief 

kleine gemeente als Kapelle kan niet zelfstandig voorzien in alle wettelijke 

verplichtingen t.a.v. bijvoorbeeld veiligheid en zorg. Daarvoor zijn vaak 



 

gespecialiseerde en dure voorzieningen nodig. Het is veel verstandiger om dat samen 

met andere gemeenten te regelen. 

 Gemeentelijke herindeling niet aan de orde zolang we de identiteit en de belangen 

van Kapelle als gemeente goed willen kunnen bewaken. Wat we zelf kunnen doen we 

het liefst ook zelf, met oog voor de eigenheid van onze mooie gemeente! De afstand 

tussen de lokale overheid en de inwoners moet zo klein mogelijk blijven, zodat 

inwoners invloed uit kunnen oefenen op hun eigen leefomgeving. 

 Deelname aan diverse gemeenschappelijke regelingen dus verreweg de beste optie. 

Gemeenschappelijke regelingen zijn een uitkomst voor kleine gemeenten. Wij 

plaatsen daar als PvdA Kapelle bewust aan aantal kritische opmerkingen bij: 

o De gemeenschappelijke regeling in zijn huidige vorm is een ondemocratische 

regeling. Gemeenteraden hebben te weinig invloed op de uitvoering van het 

beleid door de gemeenschappelijke regeling. Op die manier kan de 

gemeenteraad haar kaderstellende en controlerende taak niet naar behoren 

uitvoeren. Dit manco in de wet zou zo spoedig mogelijk hersteld moeten 

worden. PvdA fractievoorzitter Cees van Ruiten heeft hier de afgelopen jaren 

al diverse malen zijn mening over laten horen in de gemeenteraad van 

Kapelle. Zijn standpunt wordt gedeeld door een groeiend aantal juristen, 

politici en wetenschappers (getuige de artikelen en ingezonden brieven in de 

landelijke dagbladen). De gemeenschappelijke regeling is in feite een 

gecreëerde bestuurslaag waar de democratisch gekozen gemeenteraad 

onvoldoende vat op heeft. 

o De gemeenschappelijke regeling zou de vorm aan moeten nemen van een 

multi-utility uitvoeringsorgaan met een gezamenlijke ‘poel’ van ambtenaren. 

Het voordeel hiervan is dat er efficiënt gewerkt kan worden door kleine 

gemeentes en er o.a. kosten bespaard worden op inzet van personeel. 

o De gemeenten die deelnemen aan een gemeenschappelijke regeling zouden 

voor een groot deel autonoom moeten kunnen zijn in de aansturing van de 

ambtenaren die de uitvoering verzorgen: de regels die voor Goes gelden, 

hoeven nog niet in Kapelle toegepast te worden. 

Is het u duidelijk waar de PvdA Kapelle voor staat? Kernachtig gezegd, wij kiezen voor: 

 Zelfstandig als het kan  

 Gezamenlijk als het moet 

 Bewaken van de identiteit van Kapelle 

 Korte afstand tussen gemeentebestuur en inwoners 

 Democratische controle van de gemeenschappelijke regelingen door de 

gemeenteraad 

 Constructieve maar kritische deelname aan de gemeenschappelijke regelingen 

 



 

Wat valt er voor u als inwoner eigenlijk te kiezen? 

Keuze 1: zelfstandig Kapelle 

Als u zou willen kiezen voor een volledig zelfstandig Kapelle, dan zou u kiezen voor: 

 Een gemeente Kapelle die zelf haar eigen beleid bepaalt binnen de wettelijke grenzen. 

De eigen identiteit van Kapelle kan op die manier goed bewaakt worden. 

 Een gemeente Kapelle die alle landelijk opgelegde bezuinigingen uit eigen middelen 

moet financieren. 

 Een gemeente Kapelle die zelfstandig moet kunnen voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen (zoals bijvoorbeeld verplichtingen t.a.v. gezondheid, veiligheid, zorg, 

onderwijs, werk en inkomen). 

 Als Kapelle volledig zelfstandig zou willen zijn als gemeente, dan zou het zich terug 

moeten trekken uit de verschillende gemeenschappelijke regelingen waar Kapelle nu al 

aan deelneemt, met alle financiële gevolgen van dien. 

 Een gemeente Kapelle waarin de gemeenteraad de beleidskaders stelt, het college van 

Burgemeester & Wethouders verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en 

de gemeenteraad de werkwijze van het college controleert. De controle door de 

gemeenteraad gebeurt dan vanuit de verschillende fracties die in de gemeenteraad 

vertegenwoordigd zijn: 

 

                                            

 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast en controleert de uitvoering.  

 

Keuze 2: deelname aan diverse gemeenschappelijke regelingen 

Als u vóór deelname aan diverse gemeenschappelijke regelingen bent, dan kiest u voor: 

 Een gemeente Kapelle die binnen haar eigen gemeenteraad bepaalt met welke 

opdracht en beleidskaders Kapelle deelneemt aan de gemeenschappelijke regeling. 
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 Een gemeente Kapelle die de landelijk opgelegde bezuinigingen deelt met de andere 

gemeenten in de gemeenschappelijke regeling (dit zowel in goede als in slechte tijden, 

dus dat kan gunstig én ongunstig uitpakken voor iedere gemeente afzonderlijk). De 

bewaking van de eigen identiteit van Kapelle vraagt om extra aandacht. 

 Een gemeente Kapelle die samen met de andere gemeenten in de gemeenschappelijke 

regeling voldoet aan alle wettelijke verplichtingen (zoals bijvoorbeeld verplichtingen 

t.a.v. gezondheid, veiligheid, zorg, onderwijs, werk en inkomen). 

 Een gemeente Kapelle waarin de gemeenteraad weliswaar de beleidskaders voor 

Kapelle stelt, maar geen directe invloed heeft op de uitvoering van het beleid zoals 

door de gemeenschappelijke regeling vastgesteld wordt. De gemeenteraad kan de 

vertegenwoordiger van Kapelle in de gemeenschappelijke regeling (vaak een 

wethouder of de burgemeester) wel achteraf om verantwoording vragen over de 

uitvoering van het beleid: 

 

 

De gemeenschappelijke regeling is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast voor de eigen gemeente en vraagt binnen de eigen gemeente aan het college van B&W om 

verantwoording van de uitvoering. De gemeenteraad heeft geen directe invloed meer op de uitvoering van de gemeenschappelijke regeling 

als geheel.  
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Keuze 3: gemeentelijke herindeling 

Als u zou willen kiezen voor gemeentelijke herindeling, dan kiest u – laten we zeggen - voor 

de gemeente de Bevelanden, waarbij sprake is van: 

 Eén grote gemeente de Bevelanden die  haar eigen beleid bepaalt binnen de wettelijke 

grenzen. Wat geldt voor bijvoorbeeld Goes, zou dan in grote lijnen ook gelden voor 

Kapelle, Borsele etc. Het bewaken van de eigen identiteit van een gemeente als Kapelle 

heeft dan zeker extra aandacht nodig! 

 Eén gemeente de Bevelanden die alle landelijk opgelegde bezuinigingen uit eigen 

middelen moet financieren. 

 Eén gemeente de Bevelanden die zelfstandig moet kunnen voldoen aan alle wettelijke 

verplichtingen (zoals bijvoorbeeld verplichtingen t.a.v. gezondheid, veiligheid, zorg, 

onderwijs, werk en inkomen). 

 Eén gemeente de Bevelanden waarin een overkoepelende gemeenteraad de 

beleidskaders stelt, een overkoepelend college van Burgemeester & Wethouders 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het beleid en de gemeenteraad de 

werkwijze van dat college controleert. De controle door de gemeenteraad gebeurt dan 

weer vanuit de verschillende fracties die in de overkoepelende gemeenteraad 

vertegenwoordigd zijn: 

 

 
 

Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het beleid. 

De gemeenteraad stelt de beleidskaders vast en controleert de uitvoering.  
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Nogmaals, de PvdA Kapelle kiest voor: 

 Zelfstandig als het kan  

 Gezamenlijk als het moet 

 Bewaken van de identiteit van Kapelle 

 Korte afstand tussen gemeentebestuur en inwoners 

 Democratische controle van de gemeenschappelijke regelingen door de 

gemeenteraad 

 Constructieve maar kritische deelname aan de gemeenschappelijke regelingen 

 

 

Bent u het met ons eens?  

Stem dan    PvdA  (lijst 4)  op 19 maart 2014! 

 

 


