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MAASDONK - Het advies wordt: herindelen. Dat staat voor de Tilburgse 
bestuurskundige dr. Marcel Boogers wel vast.  
Zie ook: 

 'Maasdonk zal wel naar Oss gaan'  

Maar aan de andere kant: groot, groter, grootst brengt niet altijd voordelen, dat ervaren we 
nu met de bankwereld, zegt de Maastrichtse bestuurskundige dr. Arno Korsten.  
 
Het moest ervan komen dat de positie van de gemeente Maasdonk nadrukkelijk aan de orde 
wordt gesteld. De discussie over buurgemeente Lith, heeft Maasdonk naar het midden van 
het toneel gebracht. Daar komt bij dat het niet alleen om de toekomst van Lith en Maasdonk 
gaat, maar om die van de hele regio.  
 
Alle betrokken gemeenten hebben hierover hun zegje gedaan tegenover de commissie Van 
Homelen, de commissie die Lith adviseerde. Ook de provincie spreekt en denkt op de 
achtergrond mee. Niet voor niets is de voormalige provinciebestuurder Roel Augusteijn in 
Maasdonk terecht gekomen als waarnemend burgemeester. Hij heeft meteen de koe bij de 
horens gevat en een commissie benoemd die Maasdonk gaat adviseren over de toekomst. 
De commissie staat onder voorzitterschap van Ies Keijzer, oud-burgemeester Veghel. Hij 
was ook waarnemer in Ravenstein, dat later naar Oss ging. De andere leden zijn Jan 
Kerkhof (onlangs afgetreden na 14 jaar wethouderschap in Veghel) en Gerard Daandels 
(burgemeester Deurne). Oud-gedeputeerde Joep Baartmans, die ook ervaring heeft als 
burgemeester, is een soort klankbord voor de commissie. Deze club brengt in januari advies 
uit. Dat zal wel herindeling worden, stelt Boogers, hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg, 
nu al vast. "Ik denk dat Maasdonk bij Oss komt en dat die samenvoeging wordt 
meegenomen met de herindeling van Lith." Dat zou betekenen dat er per 1 januari 2011 een 
nieuwe gemeente Oss ontstaat met rond de 95.000 inwoners.  
 
De provincie ziet graag een sterke gemeente Oss naast Den Bosch. Gezamenlijk zouden 
deze drie kunnen werken aan toekomstige ontwikkelingen in de regio. Zowel Oss als Den 
Bosch heeft ruimte nodig voor woningen en bedrijven.  
 
Volgens Boogers zou er op de achtergrond nog een ander aspect een rol kunnen spelen, 
maar dat is een politiek verhaal. "Ik denk dat de provincie er belang bij heeft dat Oss wordt 
uitgebreid met Lith en Maasdonk, want dat zou een middel zijn om de dominantie van de SP 
in Oss wat te verminderen. Het zou me niet verbazen als dat op de achtergrond meespeelt." 
 
Korsten, hoogleraar bestuurskunde aan de Open Universiteit in Maastricht, zou het 'geen 
gekke gedachte' vinden als de commissie van wijzen nagaat of de ambtenaren kunnen 
poolen. Korsten heeft de gemeente Maasdonk zo'n acht jaar geleden al geadviseerd om te 
kiezen voor een samenwerkingsmodel met andere gemeenten, waarbij ambtenaren 
gezamenlijk werken voor alle gemeenten. Maasdonk zou bestuurlijk zelfstandig kunnen 
blijven. Korsten brengt het door hem bedachte Seta-model (samen en toch apart) nu 
opnieuw op tafel. Schaalvergroting is niet altijd de oplossing waar de burgers mee geholpen 
zijn, stelt hij. "Gemeenten schieten ook na een herindeling in bepaalde opzichten tekort. 
Samenwerking met andere gemeenten blijft nodig." Een herindeling van Maasdonk is 



mogelijk, maar dan alleen als er goede argumenten voor zijn, die kunnen zorgen voor 
draagvlak. Het gaat om bestuurskracht, zegt Korsten, die daar in zijn recent verschenen 
boek Sterke colleges dieper op ingaat. "Wat Lith betreft was de zaak duidelijk, voor 
Maasdonk ook wel als je de zwakheden messcherp blootlegt", meent Korsten. 
 
Kan Maasdonk zelfstandig blijven? Boogers: "Als je naar de schaal van de gemeente kijkt, 
zou dat best kunnen. Maar als je kijkt naar de ontwikkelingen die gaande zijn, dan wordt het 
voor gemeenten als Maasdonk steeds moeilijker om zelfstandig te blijven. Ik denk ook dat de 
discussies in Lith en Maasdonk andere gemeenten in Brabant aanzetten om na te denken 
over hun toekomst. Dit heeft zeker een uitstraling naar heel Brabant. De drempel om te 
praten over herindelen zal voor sommige gemeenten lager komen te liggen." 


