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1 / Een traject dat verbindt 

Begin september 2021 namen de gemeenteraden van Tongeren en Borgloon de beslissing tot principiële fusie. 

Daaropvolgend zijn medewerkers van beide besturen overleg gestart in een 15-tal themawerkgroepen, met 

inmiddels al een aantal eerste quick wins als uitkomst. 

Naast deze operationele uitwisseling en afstemming, is het essentieel om met de twee besturen de strategische 

krijtlijnen voor de nieuwe gemeente te bepalen: 

 Welke gemeente willen we zijn in de toekomst? 

 Welke zijn de belangrijke waarden en hoe willen we die vertaald zien in de organisatie en naar burgers? 

 Wat beschouwen we als onze kerntaken en wat niet? 

 Welke uitgangspunten en randvoorwaarden stellen we voorop in het nieuwe fusieproject? 

Dit rapport bevat de neerslag van een participatief traject dat rond deze vragen werd gelopen in de eerste helft 

van 2022 met politici en leidinggevenden van beide stadsbesturen.  

De inhoud kwam tot stand op basis van een online survey en interactieve werksessies (toekomstlabs). Telkens 

gemengde sessies met deelnemers uit beide besturen, zodat zienswijzen op elkaar konden worden afgestemd. 

In totaal namen zo’n 80 raadsleden en medewerkers deel.  

EEN TRAJECT IN DRIE STAPPEN 

Het proces verliep in drie stappen. 

Stap 1: Oriëntatie en buy-in 

 Enthousiasme voor het traject losmaken bij alle betrokkenen. Een hoge betrokkenheid is de beste garantie 

dat er met de resultaten van het traject aan de slag wordt gegaan. 

 Meenemen van inzichten uit eerdere trajecten en van sleutelfiguren in beide organisaties. 

Stap 2: Verzamelen van de bouwstenen voor het strategisch kader 

 Bij gemeenteraadsleden en medewerkers uit beide gemeenten nagaan wat ze belangrijk vinden (prioriteiten, 

waarden), welke stappen vooruit ze willen zetten, etc. Dat gebeurde via een online bevraging waarvan de 

resultaten werden verdiept tijdens toekomstlabs. 

Stap 3: Synthese in een gemeenschappelijk strategisch kader 
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 Vertalen van de bouwstenen in een samenhangend en wervend strategisch kader met de leden van beide 

Colleges van Burgemeester en Schepenen. 

 Aftoetsing en terugkoppeling van het strategisch kader bij raadsleden en medewerkers. 

 Eindredactie van het strategisch kader in een synthesedocument (deze nota). 

 

Figuur 1: opbouw van het strategisch kader in drie stappen 

 

 

 

Een oriënterend document, dat de komende maanden verder uitwerking krijgt 

Dit rapport bevat de krijtlijnen voor de nieuwe gemeente die Tongeren en Borgloon op 1 januari 2025 op de 

rails willen zetten. Op basis van bevraging en werksessies met beleidsmensen en medewerkers, beschrijven 

we perspectieven op vlak van beleid, dienstverlening en organisatie.  

De bouwblokken in het rapport vormen een eerste houvast, maar moeten stuk voor stuk nog verdere 

uitwerking krijgen de komende maanden en jaren. 
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2 / Fuseren is een werkwoord 

De uitdagingen voor gemeentebesturen zijn niet min. De spanning tussen de taken die een lokaal bestuur moet 

opnemen en de capaciteit om dit effectief te doen, komt steeds meer onder druk. Het bestrijden van de COVID-

pandemie is één voorbeeld, maar denk ook aan het verzekeren van voldoende werkgelegenheid, het aanpakken 

van vereenzaming, het digitaliseren van de dienstverlening, etc.  

Vanuit een resolute keuze voor meer lokale autonomie decentraliseert de Vlaamse overheid steeds meer 

bevoegdheden naar de lokale besturen, maar een aantal steden en gemeenten krijgen om diverse redenen de 

bal niet meer rond. De verhouding tussen de gemeentelijke taakstelling en de beschikbare middelen (personeel 

en budget) – wat we ook welk eens samenvatten als ‘bestuurskracht’ - staat op verschillende plaatsen stevig 

onder druk. 

SCHAAL KAN HET VERSCHIL MAKEN 

Vanuit die toegenomen verwachtingen, onderzoeken steeds meer besturen hoe ze via schaalvergroting hun 

slagkracht kunnen vergroten. In 2019 fuseerden 15 Vlaamse gemeenten tot 7 nieuwe gemeenten. Ook in deze 

legislatuur vinden in alle provincies fusiegesprekken plaats tussen gemeenten.  

De Vlaamse Regering ondersteunt deze beweging van schaalvergroting, met als doel te komen tot minder en 

sterkere lokale besturen. Ze stimuleert en ondersteunt fusies van gemeenten via verschillende maatregelen, zoals 

een tijdelijke verhoging van het aantal uitvoerende politieke mandatarissen, een schuldovername (tot max €50 

miljoen Euro) en een garantieregeling voor het gemeentefonds en andere fondsen.  

Vanuit onderzoek en eerdere fusietrajecten leerde IDEA Consult dat de voordelen van fusie drieledig zijn: 

 Het verbeteren van de dienstverlening aan burgers en andere stakeholders; 

 De creatie van meer ruimte voor langetermijnbeleid en toekomstige investeringen; 

 Het versterken van de interne organisatie. 

We concretiseren elk van deze voordelen in onderstaande figuur. 
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Tabel 1: fusie opent nieuwe perspectieven voor zowel burgers, beleidsmakers als medewerkers  

 

 

OOK WOLFIJZERS EN SCHIETGEWEREN 

Tegelijk willen we meegeven dat fusie niet heiligmakend is. De hierboven genoemde voordelen zijn niet absoluut. 

‘Groter’ houdt ook het gevaar in van meer afstand, van minder betrokkenheid en meer bureaucratie. Vandaar dat 

in elke fusie ook veel aandacht moet gaan naar het counteren van deze mogelijke nadelige effecten. 

Ons advies aan de besturen van Borgloon en Tongeren is dan ook om grote aandacht te geven aan: 

 Het verschillende dorpskernen in de gemeente. Tongeren en Borgloon tellen samen 30 woonkernen. Zorg 

dat de aandacht van het bestuur voor deze plaatselijke leefgemeenschappen niet verslapt. Laat ons de fusie 

zien als een verhaal van dorpen i.p.v. gemeenten; 

 Het combineren van de voordelen van centralisatie en schaal, met een actief beleid rond nabijheid van 

bestuur en dienstverlening. Nabijheid is daarbij meer dan ‘onder de kerktoren’, het kan ook worden 

georganiseerd via digitale weg, via mobiele dienstverlening en een sterk participatiebeleid; 

 Het vermijden van sterke hiërarchie, bureaucratie en verkokering: korte lijnen van rapportage, een grote 

betrokkenheid en delegatie van verantwoordelijkheid en projectmatig werken in gemengde teams. 
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Figuur 2: kansen en bedreigingen van de fusie voor inwoners (Bron: survey raadsleden en medewerkers) 

 

Raadsleden en medewerkers zien kansen in de fusie op vlak van dienstverlening, maar ze zijn ook niet blind voor mogelijke 
nadelen. In een fusiestrategie willen we de voordelen maximaliseren en maatregelen nemen die de nadelen beperken of 

tenietdoen. 

 

FUSEREN IS EEN WERKWOORD 

Belangrijk, is ook te beseffen dat de voordelen van fusie niet vanzelf tot stand komen. Het is niet omdat men 

fuseert dat er automatisch een betere dienstverlening uit voort komt. Het succes van fusie steekt in de aanpak 

en de sturing.  

Dit dossier is op dat vlak een belangrijke stap. Het benoemt het strategisch project en de voordelen die men met 

de fusie wil realiseren. Het is geen optelsom van verlanglijstjes, maar een project voor de komende generaties. 

Communicatie en participatie zijn als een apart onderdeel opgenomen omdat medewerkers en burgers actief in 

het veranderingstraject zullen worden betrokken. 
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3 / Een hinkstapsprong maken: het strategisch project 

In dit hoofdstuk beschrijven we de strategische ambitie die we met de fusie van Tongeren en Borgloon voor ogen 

hebben. 

3.1. Een wissel trekken op de toekomst 

Onze samenleving verandert snel. In zowat alle actuele ontwikkelingen worden de lokale besturen gevat. Gaat 

het over digitalisering, ontharding, klimaat, COVID, armoede, ... telkens worden de lokale besturen als eerste actor 

genoemd. Maar creativiteit is eindig. De lokale besturen komen onder toenemende druk en het is moeilijk om de 

vele verwachtingen rond te fietsen.  

Tongeren en Borgloon willen deze situatie niet lijdzaam ondergaan en nemen met hun beslissing tot fusie zelf 

de koe bij de horens. Door de krachten te bundelen hebben ze meer slagkracht. Schaal maakt wel degelijk een 

verschil. Als groot bestuur ben je minder kwetsbaar, beschik je over meer investeringsruimte en kun je de 

belastingdruk beperken. 

De gezamenlijke toekomst biedt nieuwe kansen, wat niet betekent dat alles wat er vandaag is morgen anders 

wordt. We baseren het toekomstproject op de troeven van beide gemeenten en we bouwen verder op de goede 

praktijken die er vandaag al zijn. 

3.2. Focus en perspectief op groei 

Beide steden zijn de voorbije jaren sterk gegroeid. De fusie zal Tongeren en Borgloon in staat stellen om ook in 

de toekomst nieuwe bewoners, ondernemers en toeristen te blijven aantrekken. Als groot bestuur zal ze meer 

impact kunnen uitoefenen en beschikt ze over meer middelen. 

Met de fusie realiseren Tongeren en Borgloon meer impact in de regio en naar externe besturen en partners 

 De nieuwe fusiegemeente zal 42.341 inwoners tellen. 

 De nieuwe fusiegemeente wordt de 4de gemeente van Limburg naar aantal inwoners en de grootste 

gemeente in oppervlakte.  

 De nieuwe fusiegemeente krijgt meer slagkracht in de ruime regio en een sterkere onderhandelingspositie 

bij bovenlokale overheden en organisaties.  

Financiële zuurstof voor groei 
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De fusie brengt ook belangrijke financiële voordelen. 

Er komt een schuldovername door de Vlaamse overheid van €21.170.500. Deze schuldovername verhoogt in 

belangrijke mate de investeringscapaciteit ten opzichte van vandaag. Gezien die €21,2 miljoen niet meer moet 

afbetaald worden ontstaan ruimte voor nieuwe projecten. 

Daarnaast komt er een jaarlijkse structurele verhoging uit het Gemeentefonds van ongeveer 777.000 euro. Dat is 

een uitzonderlijk effect dat voortkomt uit het feit dat Tongeren binnen het gemeentefonds gefinancierd wordt 

als regionale stad. Door de samenvoeging met Borgloon klimt de bijdrage voor de nieuwe gemeente 777.000 

euro hoger dan de optelsom van de huidige bijdragen die de gemeenten uit het gemeentefonds ontvangen. Deze 

bonus kan gebruikt worden voor werking en investeringen, maar biedt ook perspectief op een belastingverlaging 

voor zowel de inwoners van Borgloon als die van Tongeren. 

3.3. Netwerkstad in de volle betekenis 

Tongeren en Borgloon beseffen dat je in partnerschap meer bereikt dan alleen. Maar dat adagium reikt verder 

dan de fusie. De stad wil extra zuurstof en kracht halen uit samenwerking met burgers, verenigingen, andere 

overheden, kennisinstellingen en ondernemers.  

De nieuwe stad moet een netwerkstad zijn in verschillende betekenissen:  

 Een sterk intern netwerk van gemeentelijke diensten: geen verhaal van diensten die op zichzelf staan, maar 

diensten op een complementaire manier samenwerken in functie van de burger en een samenhangend 

beleid;  

 Een goede interactie tussen bestuur en burgers: er is veel kennis en voluntarisme bij de burgers, de stad 

wil daar beroep op doen. Op zowat alle maatschappelijke thema’s kan de inzet van burgers en verenigingen 

een wereld van verschil maken. En ook kritische stemmen zijn welkom, want ze brengen de dienstverlening 

op een hoger niveau. 

 Samenhang tussen dorpen met 30 dorpen kan niet elke vorm van dienstverlening of voorziening in elk dorp 

aanwezig zijn. Uit recent onderzoek naar leefbaarheid van dorpen in West-Vlaanderen (provincie West-

Vlaanderen, 2022), weten we overigens dat dit ook niet nodig is. Als een voorziening in een naburig dorp 

aanwezig en bereikbaar is, vinden burgers dat ook prima. Vandaar het belang van goede connecties tussen 

de dorpen en voorzieningen. 

 Tussen de nieuwe gemeente en de buitenwereld: een groot deel van de financiële middelen voor projecten 

en investeringen (o.a. subsidies) situeren zich buiten de gemeente: bij de Vlaamse overheid, de federale 

overheid, het provinciebestuur, openbare vervoersmaatschappijen, projectontwikkelaars, sociale 

huisvestingsmaatschappijen, etc. Belangrijk dus om deze organisaties op een actieve manier aan de 

gemeente te verbinden. Belangrijk om voldoende naar buiten te kijken. 

3.4. Een hinkstapsprong maken 

Om de inhoudelijke ambitie met de fusie te duiden, maken we graag de vergelijking met een hinkstapsprong, 

waar atleten in drie stappen proberen om hun grens te verleggen. 

Toegepast op het fusieproject Tongeren-Borgloon, ziet de hinkstapsprong er als volgt uit: 

 Als eerste stap willen we de basisbehoeften van burgers op een kwaliteitsvolle manier invullen (bevestigen);  

 Als tweede stap pakken we een aantal belangrijke uitdagingen aan vanuit de krachtenbundeling van beide 

besturen (groeien); 
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 In de derde stap zetten we de kroon op het werk en verzilveren we de gezamenlijke troeven van beide 

steden (excelleren). 

We leggen hieronder verder uit wat we precies bedoelen. 

Figuur 3: de fusie als een hinkstapsprong 

 

3.4.1 Bevestigen: de ‘basics’ op orde hebben 

Dromen en plannen vergaan in het niets, zonder stevige fundamenten. Het is essentieel om ‘de basics’ op orde 

te hebben, vooraleer over speerpunten te spreken.  

Veel ergernissen van burgers zijn aan een aantal concrete basisbehoeften gerelateerd. Daarom kiezen we als 

eerste stap voor een solide en kwaliteitsvolle basisdienstverlening. 

We denken dan in het bijzonder aan: 

 Veiligheid, waaronder zowel sociale veiligheid (zich veilig voelen), als verkeersveiligheid kunnen worden 

begrepen; 

 Een verzorgd openbaar domein, waar in positieve zin aandacht is voor groen, toegankelijkheid, ontmoeting 

en beleving, en in negatieve zin vuilnis, slecht onderhouden fiets- en wandelpaden, worden vermeden; 

 Een klantvriendelijke dienstverlening aan de loketten van het gemeentehuis (in het volgende hoofdstuk 

staan we stil bij klantvriendelijkheid en concretiseren we dat in vier uitgangspunten); 

 Een goede sociale basisdienstverlening, waarop mensen kunnen terugvallen bij problemen. 

Deze opsomming is niet-limitatief en onvolledig, maar maakt duidelijk dat dit basisniveau essentieel is. We zouden 

de vergelijking kunnen maken met wat Hertzberg (1959) hygiënefactoren noemt in de motivatieleer. Het zijn 

omstandigheden die kunnen zorgen voor behoorlijk wat ontevredenheid, als ze niet goed worden ingevuld. 

3.4.2 Groeien: nieuwe antwoorden voor een aantal belangrijke uitdagingen 

In tweede instantie willen we met de fusie nieuwe perspectieven openen op vlak van economie, mobiliteit en 

sociale mix. 

Uit de bevraging bij raadsleden en medewerkers kwamen een aantal uitdagingen naar voor waar de komende 

jaren een antwoord op wordt verwacht. In het bijzonder werden de leegstand van woningen en winkels genoemd, 

de mobiliteit en de bereikbaarheid van de dorpen. Tijdens de bespreking in de werksessies werd bijkomend ook 

aandacht gevraagd voor de thema’s vergroening (in de betekening van ‘verjonging’) en vergrijzing (bijkomende 

aandacht voor de groeiende groep van ouderen). 
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Figuur 4: woordenwolk met uitdagingen (bron: survey bij raadsleden en medewerkers) 

 

Voor elk van de genoemde uitdagingen bestaat de overtuiging dat de fusie zuurstof en energie aanreikt voor 

nieuwe antwoorden. Niet dat de strategieën al pasklaar werden geformuleerd, maar door de fusie kunnen meer 

expertise en middelen worden gemobiliseerd. 

In onderstaande tabel alvast een aantal denksporen die tijdens de werksessies met medewerkers en raadsleden 

werden genoemd rond elk van de drie thema’s. 

Tabel 2: groeien op vlak van economie, mobiliteit en vergrijzing/vergroening 

Economie 

Uitdagingen 

 Werkzaamheid en ondernemerschap optrekken 

 Herstel van het detailhandelsweefsel na COVID en de explosie van e-

commerce 

Denksporen 

 Samenwerking met omliggende kenniscentra i.f.v. innovatie (Maastricht, 

Luik, Hasselt) 

 Toerisme als groeisector nog verder ontwikkelen 

 Fruit als speerpunt diversifiëren en afgeleide producten ontwikkelen met 

hogere toegevoegde waarde dan fruit in bulk 

Mobiliteit 

Denksporen 

 Vervoer op maat via vervoerregioplan 

 Goede onderlinge verbindingen realiseren tussen de kernen via de 

verschillende modi (‘Route 30’ als verbindend netwerk tussen de dorpen) 

 Stationsomgeving van Tongeren opwaarderen 

 Het Fruitspoor realiseren als veilige fietsverbinding 

Vergrijzing/vergroening 

Uitdaging 

 Een evenwichtige sociale mix realiseren 

Denksporen 

 Kinderopvang (jonge gezinnen) en onderwijs (sociale stijging) als 

belangrijke drivers voor welvaart 
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 Buurtgerichte zorg om ouderen langer in hun thuissituatie te houden 

 

3.4.3 Excelleren 

Tot slot willen Tongeren en Borgloon in de fusie hun troeven nog sterker uitspelen naar de buitenwereld.  

Over de troeven van beide gemeenten bestaat grote overeenstemming. Zie de woordenwolk hieronder waarin 

raadsleden en medewerkers steevast verwijzen naar cultuur, landschap en erfgoed en het toerisme dat daarrond 

is ontstaan. Niet enkel toeristen varen wel bij die cultuurlandschappen, ook door de bewoners worden ze ervaren 

als een bijzondere woonkwaliteit. 

Figuur 5: woordenwolk rond de troeven (bron: survey bij raadsleden en medewerkers)  

 

DORPEN EN WOONKWALITEIT 

Tongeren en Borgloon worden samen de vierde stad van Limburg. In morfologie verschillen ze nochtans sterk 

van de koplopers Hasselt, Genk en Beringen omwille van het grote aantal woonkernen.  

Die kernen vormen de dagelijks leefwereld van de meeste bewoners, het is de gemeenschap waarmee men zich 

identificeert. In het toekomstproject voorzien we daarom een actief dorpenbeleid waarbinnen het bestuur 

investeert in de kernen (leegstand aanpakken, beleving in het openbaar domein, vergroening, voorzieningen) en 

bewoners ondersteunt om de sociale cohesie te versterken.  

Om de vitaliteit van de kernen en het contact met het 

bestuur te verzekeren, kan een gemeentelijke medewerker 

‘dorpenbeleid’ worden ingezet. Ook het instrument 

‘wijkbudgetten’ kan worden geactiveerd. Via die 

wijkbudgetten kunnen bewonersinitiatieven in de kernen 

financieel worden ondersteund. 

Vanuit die veelheid aan kernen, krijgt het begrip ‘stad’ in 

Tongeren en Borgloon een heel andere invulling. De ‘stad’ 

ontstaat vanuit een goede connectie tussen de dorpen en 

de goed uitgeruste kernen. De ambitie zou moeten zijn om 

het concept van de ‘15-minuten stad’ zo goed mogelijk te 

benaderen en alle bewoners op 15 minuten wandelen of 

fietsen te connecteren met het aanbod op vlak van 

tewerkstelling en voorzieningen. 
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CULTUUR, LANDSCHAP, ERFGOED  

(“Ons verleden is onze toekomst”) 

Tongeren en Borgloon zijn met hun verleden en erfgoed een magneet voor recreanten en toeristen. Beide 

gemeenten zijn samen goed zijn voor 28 % van alle overnachtingen in Haspengouw. En er komen de volgende 

jaren nog een aantal trekpleisters bij zoals het belevingscentrum Loonse geschiedenis, het fruitspoor, de toren 

van de basiliek en het vernieuwde Galloromeins museum. 

In de toekomst kan de complementariteit (indoor/outdoor – cultuur versus wandel- en fietstoerisme) tussen 

beide gemeenten worden benut om bezoekersstromen te spreiden en het toeristisch seizoen te verlengen. 

Toerisme vormt alsmaar meer een belangrijke economische hefboom. Het is dan ook belangrijk om bij de 

organisatie van evenementen telkens de verbinding te maken met de lokale economie (horeca, verblijven, 

fietsverhuur, etc.). 

3.5. Yes we can 

Tongeren en Borgloon willen verder groeien, als gemeente en als bestuur. De fusie opent nieuwe mogelijkheden 

op vlak van dienstverlening, beleid, organisatie en investeringen. 

De nieuwe gemeente zal over meer financiële mogelijkheden beschikken, maar zal ook appel doen op haar 

bewoners, bedrijven en verenigingen: samen stad maken. 

Als vierde stad van Limburg zullen Tongeren en Borgloon meer impact realiseren en ook een grotere 

verantwoordelijkheid etaleren als rolmodel. 

De stappen vooruit situeren zich op drie niveaus (‘de hinkstapsprong’): 

 De basisdienstverlening op een hoog niveau aanbieden; 

 Een schaalsprong maken op vlak van economie, mobiliteit en sociaal beleid; 

 Excelleren op vlak van woonkwaliteit, cultuurlandschappen en toerisme. 

Figuur 6: de ambitie in een notendop 

 

 



 

 

 

 

Samenvattende figuur van het toekomstproject, gemaakt door Els Vrints tijdens het terugkoppelingsmoment  

voor gemeenteraadsleden op 20 juni 2022 in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. 

 

 



 

 

4 / Een modeldienstverlener zijn 

Steden en gemeenten zijn in belangrijke mate dienstverleners. De loketdiensten zijn het meest gekend, maar ook 

groenonderhoud, het aanbieden van lokalen aan verenigingen, het organiseren van sportkampen, kinderopvang 

en seniorenvoorzieningen, zijn vormen van dienstverlening. 

Tongeren en Borgloon willen hoog inzetten op de dienstverlening aan burgers. In de bevraging van medewerkers 

en beleidsmensen stelden we de vraag ‘Welke gemeente willen we zijn in de toekomst?’.  Van alle antwoorden die 

we aanboden scoorde ‘modeldienstverlener’ het hoogst.  

In dit hoofdstuk leggen we uit hoe we dit in de praktijk brengen. 

Figuur 7: Tongeren en Borgloon willen een modeldienstverlener zijn (Bron: survey raadsleden en medewerkers) 

 

4.1. Wat verstaan we onder klantgerichte dienstverlening? 

Eerste vraag: wat begrijpen we onder klantgerichte dienstverlening? Waar kunnen burgers, ondernemers en 

bezoekers van de stad op rekenen? 

We stellen vier uitgangspunten centraal: 

TOEGANKELIJK EN NABIJ 

 We bieden onze dienstverlening aan via verschillende kanalen: online, telefonisch en fysiek (multikanaal), 

waarbij de klant het kanaal kiest dat hij wenst te gebruiken; 

 We blijven met onze dienstverlening nabij. Daarmee bedoelen we: alle basisdiensten worden verzekerd in 

zowel Tongeren als Borgloon (identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen, aangifte huwelijken, sociale dienst 
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OCMW, etc.). De avondopeningen in Tongeren en Borgloon zijn aanvullend, wat betekent dat burgers op 

twee avonden terecht kunnen in het administratief centrum: op dinsdagavond in Borgloon, op 

donderdagavond in Tongeren. 

DESKUNDIG 

 Wanneer de burger beroep doet op het bestuur, moet die op een correcte manier geholpen worden. Via 

opleiding, coaching op de werkvloer en ondersteunende systemen willen we verzekeren dat gemeentelijke 

medewerkers de juiste informatie verstrekken aan burgers. 

 Antwoorden moeten ook voldoende onderbouwd en gemotiveerd worden, zodat burgers ook de motieven 

van het bestuur begrijpen. Vanuit het algemeen belang is het niet altijd mogelijk om elke individuele vraag 

in te willigen, maar als geduid wordt waarom, is daar vaak begrip voor.  

FLEXIBEL 

 Bestuur en medewerkers willen klantenvragen niet machinaal behandelen, of op eenzelfde manier doorheen 

de ganse organisatie. In bepaalde diensten is meer inleving nodig en mogelijk dan op andere.  

 Dienstverlening is ook geen statisch gegeven. Binnen de nieuwe eengemaakte gemeente zullen regelmatig 

klantenbevragingen worden georganiseerd en zal de dienstverlening waar nodig worden bijgestuurd. 

EFFICIËNT 

 We werken snel en efficiënt en vermijden lange wachttijden. 

 We werken volgens de LEAN-principes wat betekent dat we onnodige contacten of stappen voor de klant 

vermijden en enkel de noodzakelijke gegevens opvragen. 

Figuur 8: Aspecten van kwaliteitsvolle dienstverlening (Bron: survey raadleden en medewerkers) 

 

4.2. Multikanaaldienstverlening 

We bieden een multikanale dienstverlening aan en richten ons daarbij op het kwaliteitsvol uitbouwen van de 3 

belangrijkste kanalen 

 Online dienstverlening (klikken); 

 Telefonische dienstverlening (bellen); 

 Fysieke dienstverlening (bezoek). 
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We promoten daarbij de digitale dienstverlening aangezien deze zowel voor de klant als voor de organisatie 

tijdswinst oplevert, maar alle kanalen blijven toegankelijk voor wie een ander kanaal verkiest. 

 

Het klantencontactcentrum als eerste gezicht van de stad 

De eerste indruk van iemand blijft je bij. Dat geldt evenzeer voor een contact met de stad. 

Vandaar dat we een klantencontactcentrum oprichten dat zich exclusief inlaat met de 

eerstelijnsdienstverlening. Dit klantencontactcentrum is een team van medewerkers die verantwoordelijk zijn 

voor:  

 Het behandelen van telefoongesprekken op het algemeen nummer;  

 Het inkomend mailverkeer (algemeen); 

 Het invullen van de onthaal-en snelbalies, zowel in het administratief centrum van Tongeren als van 

Borgloon. 

 

ONLINE DIENSTVERLENING 

Wat online kan, bieden we online aan, omdat het tijdwinst oplevert voor alle partijen. Tegelijk beseffen we dat 

niet iedereen toegang heeft of behendig is met digitale tools. We voeren daarom een sociaal digitaal beleid. Dit 

betekent dat het fysieke alternatief altijd beschikbaar blijft en dat we klanten die digitaal minder sterk zijn 

begeleiden, zodat ze de voordelen ervan leren kennen en er bij een volgende aanvraag beroep kunnen op doen. 

De online dienstverlening verloopt via: 

 De gemeentelijke website met een afspraakreservatiesysteem, de mogelijkheid voor zaalreservatie online, 

een producten- en dienstencataloog, een meldings- en vragenformulier, een e-loket en een webshop voor 

bv. online tickets.  

 Sociale media, die de mogelijkheid bieden om burgers op een snelle manier te informeren over 

evenementen, nieuwe regelgeving, wegenwerken, etc. De berichten op sociale media zijn kort en maken de 

link naar de gemeentelijke website waarop de volledige informatie beschikbaar is.  

 E-mail, weliswaar op een gestructureerde manier, via één algemeen gecommuniceerd dienstmailadres en 

via een gemeenschappelijk beheerde inbox. Vaak voorkomende vragen worden om reden van efficiëntie 

idealiter opgevangen via webformulieren.  

 Video-afspraak, waar mogelijk. Zeker voor korte en informatieve contacten kan dit tijdbesparend zijn. 

TELEFONISCHE DIENSTVERLENING 

We voorzien een centraal telefoonnummer dat door het klantencontactcentrum (zie hoger) wordt beheerd. Deze 

centrale telefonie geldt als de telefonische variant op de fysieke onthaal- en snelbalie (zie verder).  

Korte vragen (< 3 minuten) moeten zoveel mogelijk onmiddellijk op dit centraal nummer beantwoord worden, in 

andere gevallen wordt doorverbonden met de juiste medewerker. Op termijn zal 80% van alle telefoons hier 

meteen beantwoord moeten worden, zonder doorverbinden.  

FYSIEKE DIENSTVERLENING 

 Op de twee hoofdlocaties (de administratieve centra in Tongeren en Borgloon), werken we met een onthaal- 

en snelbalie. Onthaal betreft vooral ontvangst en doorverwijzing, de snelbalie levert producten of diensten 

met een afhandelingstijd onder de 5 minuten (voor snelle standaard aanvraag- en afleverdiensten bv.). 
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In het najaar van 2022 wordt op het gelijkvloers van het Praetorium in Tongeren een snelbalie ingepast. In 

Borgloon zal de fysieke herinrichting van het administratief centrum later worden bekeken. 

De onthaal- en snelbalies in de 2 administratieve centra zijn tijdens de openingsuren altijd vrij toegankelijk.  

 Producten of diensten met een langere afhandelingstijd dan 5 minuten worden aan een themabalie of in 

een spreekruimte behandeld, afhankelijk van de privacygevoeligheid. De aantallen en onderverdeling volgen 

uit de producten- en dienstencatalogus. 

 Wat de themabalies betreft, moet later nog uitgemaakt worden of alles “op afspraak” verloopt en of ook 

“vrije inloop” mogelijk is in sommige gevallen (bv. bij burgerzaken). 

Figuur 9: organisatie van de fysieke dienstverlening 

 

4.3. Opvolgen en verbeteren 

Als we eerder spraken over flexibiliteit, gaven we aan dat we de dienstverlening permanent willen evalueren en 

bijsturen waar nodig. Daarmee willen we zowel de efficiëntie als de klantvriendelijkheid verhogen. 

De efficiëntie verhogen doen we door servicenormen te bepalen (rond bv. maximale respons- of wachttijden), 

waarover periodiek aan het managementteam wordt gerapporteerd. De data voor de rapportage halen we uit de 

telefooncentrale, afsprakensoftware, e-loket, etc. 

De klantentevredenheid verhogen verzekeren we door klanttevredenheidsonderzoek dat wetenschappelijk is 

onderbouwd (bv. in samenwerking met hogescholen/universiteiten). We houden een nulmeting 1 jaar na fusie en 

herhalen het onderzoek periodiek. Op basis van de resultaten worden verbetervoorstellen uitgewerkt. 
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5 / Een toekomstgerichte organisatie 

Samen met de fusie ontstaat een nieuwe organisatie. Ook daarrond willen we in dit strategisch kader aan aantal 

uitgangspunten formuleren. 

HET INTEGRATIETRAJECT ZORGVULDIG AANPAKKEN 

Beide besturen zijn zich ervan bewust dat een nieuwe organisatie zich niet vanzelf vormt. Het samenbrengen van 

medewerkers en culturen in een nieuw geheel dient zorgvuldig te gebeuren, met veel aandacht voor de 

individuele medewerkers en hun persoonlijke bezorgdheden. 

Het veranderingsmanagement en de interne communicatie zullen de komende maanden en jaren veel aandacht 

krijgen, zodat de voordelen die de fusie biedt naar professionalisering van de organisatie (eenmansdiensten 

wegwerken, meer specialisatie, verdere digitalisering, ...) niet ondergesneeuwd geraken door een slecht 

aangepakte integratie van diensten. 

DE MEDEWERKER CENTRAAL 

In de voorbereiding van de fusie, maar ook in het algemeen, moeten de medewerkers van de gemeente de volle 

aandacht krijgen. Het lokaal bestuur is als dienstverleningsorganisatie sterk afhankelijk hen. De kwaliteit van 

dienstverlening is maar zo sterk als de mensen die ze verzekeren. Bovendien, als de medewerkers gelukkig zijn, 

stralen ze dat ook uit naar burgers en andere doelgroepen. 

De fusiegemeente zal in totaal 711 personeelsleden (koppen) tellen: 322 bij het OCMW en 389 bij de stad. De 

aandacht voor deze medewerkers concretiseert zich in: 

 Een modern en performant HR-beleid, met ook aandacht voor de soft HR, het welzijn van de medewerkers; 

 Basisprincipe in de personeelsrelatie is vertrouwen. We verliezen ons niet in beperkende regeltjes voor 

iedereen, maar pakken medewerkers die ‘de kantjes er af rijden’ individueel aan. 

 We zetten mensen in op basis van hun talent en geven verantwoordelijkheid; 

 Via ‘Employer branding’ spelen we onze troeven uit naar de arbeidsmarkt: waardegedreven werken, gezonde 

balans werk-privé, mogelijkheid voor thuiswerk, flexibiliteit en vrijheid om de job mee vorm te geven, 

duurzame loopbaan en levensfasebewust HR-beleid. 
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 We coachen en ondersteunen leidinggevenden, die een cruciale positie in de organisatie bekleden, tussen 

medewerkers en management. 

EEN KLANTGERICHT ORGANOGRAM 

Het nieuwe organogram voor de organisatie moet vanuit de dienstverlening vorm krijgen. Wat zijn logische 

clusters voor de klant? De realisatie ervan kan stapsgewijs gebeuren, op basis van opportuniteiten die zich 

aandienen. 

Voor de medewerkers kan deze nieuwe structuur de kans bieden voor een nieuwe uitdaging of een functie op te 

nemen die beter strookt met hun talenten.  

De nieuwe structuur moet ook faciliteren dat er projectmatig wordt samengewerkt over diensten heen. De 

structuur moet het midden houden tussen een vlakke structuur en een klassieke piramidestructuur. 

MANAGEMENT EN BESTUUR 

Het succes van de organisatie wordt niet alleen van onderuit bepaald. Het management en bestuur zijn 

verantwoordelijk voor sterke kaders, sturing en bijsturing.  

Er moet voldoende aandacht gaan naar de vorming van een nieuw managementteam, dat de politieke krijtlijnen 

weet te operationaliseren, toeziet op de kwaliteit van dienstverlening, de coördinatie in de organisatie verzekert 

en een optimale werksfeer onder het personeel stimuleert. 

De verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en het college situeren zich op het strategisch niveau. Vanuit een 

goed aanvoelen van de burger en de veranderende omgeving nemen zij de gepaste beslissingen en volgen ze 

vanzelfsprekend de uitvoering van kortbij, samen met het management. 
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6 / Vervolg 

Na de oprichting van 15 themawerkgroepen eind 2021, is dit strategisch kader een volgende stap op weg naar 

een geslaagde fusie.  

WAT ZIJN DE VOLGENDE STAPPEN? 

 Validatie van deze strategische nota in de gemeenteraden (september 2022). 

 Opmaak krijtlijnen van een nieuw organisatiemodel (september-oktober 2022). De verdere uitwerking in een 

nieuwe rechtspositieregeling zal meer tijd vragen, mede omwille van het nieuwe Vlaamse kader dat in de 

maak is. 

 Verderzetting van het werk in duo-groepen (15): 

- De AS IS-situatie en de eerste quick wins zijn benoemd; 

- De komende maanden wordt richting toekomst gekeken: welke richting willen we samen uit (TO BE) 

en welke stappen dienen we dan achtereenvolgens te zetten (stappenplan van AS IS naar TO BE). 

 Periodieke bijeenkomsten van de ambtelijke stuurgroep om de planning op te volgen en de voortgang te 

bewaken. 

 

EERSTE QUICK WINS DIE AL WERDEN GEREALISEERD 

Vanuit de duo-groepen kwamen alvast volgende quick wins: 

 Samensmelting bibliotheken Tongeren en Borgloon tegen eind 2023 

 Gemeenschappelijke nieuwsbrief toeristische diensten Tongeren en Borgloon 

 Meet and greet (artikel) in beide stadskranten Tongeren en Borgloon 

 Samenwerking woonzorgcentra Tongeren en Borgloon 

 Gezamenlijke aanbesteding van overheidsopdrachten 

 Gezamenlijke indiening van subsidieprojecten (‘gemeente zonder gemeentehuis’ en andere) 

 Gezamenlijke organisatie van examens voor nieuwe medewerkers 
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BEWONERSCONSULTATIE 

Nu het strategisch kader is bepaald, is er ook een eerste basis om bewoners te informeren en te consulteren 

rond de fusie.  

Voor de bewonersconsultatie stellen we volgende uitgangspunten voorop: 

 We werken via verschillende kanalen, zowel fysiek als online, gezien we daarmee andere doelgroepen 

bereiken; 

 We voorzien zowel open consultaties (vrij toegankelijk voor alle doelgroepen), als meer selectieve en 

gerichte stakeholdercontacten (jongeren, ondernemers, ...) 

 We houden geen ‘voor- of tegensessies’, maar kiezen voor toekomstgerichte gesprektafels die ingeleid 

worden en vertrekken vanuit een wervend streefbeeld; 

 We capteren vragen aan het bestuur, maar dagen de deelnemers ook uit om zelf na te denken hoe ze 

kunnen bijdragen aan een geslaagd fusieverhaal; 

 We delen de conclusies uit elke sessie via de fusiewebsite, zodat bewoners zien dat hun inbreng au 

sérieux genomen wordt. Op dezelfde fusiewebsite zou ook een FAQ-lijst kunnen komen, met antwoorden 

op de meest gestelde vragen tijdens de infosessies en in de online bevraging. 

COMMUNICATIE 

De voorbereidingen worden getroffen om een partner aan te stellen voor de communicatie rond de fusie. Denk 

aan de fusiewebsite of het verzorgen van persteksten en publicaties. 
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B.1 Resultaten online survey bij raadsleden en leidinggevenden 

Op de volgende pagina’s geven we de integrale resultaten weer van de online survey die werd uitgevoerd bij 

raadsleden en leidinggevenden. In totaal werden 88 personen uitgenodigd om deel te nemen, zie onderstaande 

tabel. 

Tabel 3: aantal genodigden voor de survey per stad en doelgroep  

Stad Management en 

diensten 

Raadsleden College van B&S Totaal 

Borgloon 18 15 6 39 

Tongeren 18 23 8 49 

 

RESPONDENTEN 

62 personen hebben de survey beantwoord, waarvan 5 gedeeltelijk. De groep van respondenten was gelijk 

gespreid over beide steden en over politiek en ambtelijk personeel, zie onderstaande grafiek. 

Figuur 10: verdeling respondenten online survey (57 volledige antwoorden) 
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Een wervend toekomstverhaal voor Tongeren-Borgloon (3) 
 
 

Respondenten 

 
 

Einde bereikt 

 
 

Responstijdlijn 

 
 

 
 
sitionering en beleidsoriëntatie 
 
 
Welke gemeente willen we zijn in de toekomst? Tongeren en Borgloon willen samen: 
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Welke gemeente willen we zijn in de toekomst? Tongeren en Borgloon willen samen: 

 
 
 

Andere: 

 
 
 
Inhoudelijke prioriteiten voor de nieuwe gemeente 
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Welke inhoudelijke beleidsprioriteiten stelt u voorop? Waar moet de gemeente in het bijzonder op inzetten? 

 
 
 

Andere: 

 
 

 
 

Troeven en werkpuntenTroeven om verder uit te bouwen 
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Een sterke toekomststrategie bouwt op de unieke kwaliteiten van een gemeente. Tegelijk wilt u de 
komende jaren een aantal knelpunten aanpakken. Kunt u hieronder twee unieke troeven noemen van 
uw gemeente, twee kwaliteiten om verder uit te bouwen? 
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Kunt u twee belangrijke knelpunten noemen die de komende jaren moeten worden aangepakt? 

 
Kunt u twee belangrijke knelpunten noemen die de komende jaren moeten worden aangepakt? 
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Welke groei hben we in gedachten? 
 
 
De voorbije 20 jaar (2000-2020) groeide het aantal inwoners in Tongeren met 5%, in Borgloon met 9%. Hoe ziet u de fusiegemeente de komende jaren verder ontwikkelen? 

 
 
 

Zelf doen vesus uitbesteden? 
 
 
Maak uw keuze uit de twee onderstaande stellingen: 

 
 
 

Welke nieuwe trends moeten we grondig doordenken i 
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Trends die het meeste aandacht moeten krijgen in het toekomstverhaal van de fusiegemeenten? 

 
 

 

Kansen en bedreigingen van het fusietraject 
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Wat ziet u als de grootste kans in de fusie voor inwoners? 

 
 
 

Andere: 
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Wat ziet u als de grootste bedreiging in de fusie voor inwoners? 

 
 
 

Andere: 

 
 
 
Wat ziet u als de grootste kans in de fusie voor mandatarissen? 
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Andere: 

 
 

 
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging in de fusie voor mandatarissen? 

 
 
 

Andere: 
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Wat ziet u als de grootste kans in de fusie voor medewerkers? 

 
 
 

Andere: 

 
 

 
 
Wat ziet u als de grootste bedreiging in de fusie voor medewerkers? 
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Andere: 

 
 
 
ernwaarden 
 
 
Wat moeten de kernwaarden zijn van het toekomstige stadsbestuur? 
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Druk in één woord uit wat u onder kwaliteitsvolle dienstverlening verstaat? 
 
 

Druk in één woord uit wat u onder kwaliteitsvolle 
dienstverlening verstaat? 

 
 

Druk in één woord uit wat u onder kwaliteitsvolle 
dienstverlening verstaat? 
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Tot slot 
 

Dank voor het invullen van de bevraging. Tijdens de toekomstlabs presenteren we de resultaten en 
werken we er op door.Duid hieronder graag nog aan vanuit welke hoedanigheid u deze bevraging 
heeft ingevuld: 
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