
•

Fusie Tongeren-Borgloon
Samen grenzen verleggen

7/11/2022 1



•

Agenda
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▶ Verwelkoming

▶ Kansen en uitdagingen bij fusie

▶ Het begin van een nieuw verhaal voor Tongeren en Borgloon

▶ Ervaringen uit Pelt, een van de fusiepioniers

▶ Panelgesprek: vraag en antwoord

▶ Drink
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“Gemeenten slagen er niet in 
hun wettelijke verplichtingen 
na te komen.”

Dixit Audit Vlaanderen
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Bestuurskracht onder druk
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Verantwoordelijkheden
Verwachtingen

Uitdagingen
Middelen
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Het belang van schaal

Schaal maakt binnen dit toekomstperspectief een verschil. 

Recent onderzoek bevestigt dat kleine gemeenten het moeilijk hebben om de toenemende 

verwachtingen in te lossen, competente medewerkers aan te trekken etc.
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De motor niet
opbranden, 
maar een groter model 
nemen



Conclusie Groot Gemeentelijk 
Communicatieonderzoek 2017 

(syntheserapport, Goubin E. & Panis K.):

“Uitdrukkelijker dan ooit tevoren blijven de 
kleinste gemeenten (-10K inwoners) achter”:

• Zij gaan nauwelijks vooruit

• De achterstand in lokale 
communicatievoorzieningen neemt nog toe ten 
opzicht van middelgrote en grote steden en 
gemeenten.
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Schaal als hefboom
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Zeer klein Klein Middelgrote

gemeenten

Centrumsteden Antwerpen en Gent

% verplichte uitgaven van totale uitgaven (gemiddelde)

IDEA-analyse op rekeningen 2015 Grote besturen
beschikken over meer

vrije beleidsruimte

Grote besturen zijn
beter uitgerust op 

vlak van ICT
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Naar beter uitgeruste basisbesturen met voldoende kritische massa
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Fusiepioniers 2019
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Ham-Tessenderlo

Bilzen-Hoeselt

Tongeren
Borgloon

Antwerpen-BorsbeekWachtebeke
Lochristi

Moerbeke
Lokeren
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Leren uit de 
ervaringen van de 
zeven fusiepioniers

https://www.ideaconsult.be/nl/in-de-kijker/samen-grenzen-verleggen-5-jaar-vlaams-fusiedecreet


De potentiële voordelen van fusie

Betere dienstverlening Toekomstgericht beleid
en investeringen

Sterkere organisatie

 Garanderen van de 

dienstverlening 

 Meer gespecialiseerde 

dienstverlening 

 Ruimer toegankelijke 

dienstverlening

 Realisatie van een nieuw 

dienstverleningsmodel

 Grotere investeringsruimte

 Meer specialisatie 

 Meer ruimte voor beleid op de 

lange termijn, inzonderheid voor 

minder uitgebouwde domeinen 

als mobiliteit, economie en 

handhaving RO

 Betere opvolging van subsidies

 Versterking van de 

ondersteunende diensten

 Aantrekken van sterke profielen

 Doorgroeimogelijkheden voor 

medewerkers
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Voorbeelden van eerste quick wins
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▶ Samensmelting bibs 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 overheidsopdrachten

▶ Gezamenlijke subsidieprojecten (gemeente zonder gemeentehuis,...)
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Ook wolfijzers en schietgeweren
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De voordelen van fusie zijn niet absoluut. ‘Groter’ houdt ook het gevaar 

in van meer afstand, van minder betrokkenheid en bureaucratie. 

Vandaar ons advies om grote aandacht te geven aan:

▶ Het geheel van kernen in de gemeente. Laat ons de fusie zien als 

een verhaal van 30 dorpen i.p.v. 2 gemeenten

▶ Het combineren van de voordelen van centralisatie en schaal, met 

het organiseren van nabijheid. 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, projectmatig werken in gemengde teams
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Fuseren is een werkwoord
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Tot slot geven we mee dat het succes van een fusie voor een belangrijk 
deel steekt in de aanpak en de sturing:

▶ Gelijkwaardigheid van partners

▶ Voorzie voldoende tijd en middelen voor de begeleiding van het 
(mega)verandertraject

▶ Pak niet alles tegelijk aan. De eventuele fusie moet pas op 1 
januari 2025 rond zijn, is er tijd om te doseren

▶ Durf moedige keuzen maken. Denk vanuit een wervend en 
duurzaam toekomstbeeld en maak geen optelsom van 
verlanglijstjes en verworvenheden in elke gemeente

▶ Geef prioriteit aan de werf ‘HR’. Gemeenten zijn dienstenbedrijven 
die hun kracht halen uit hun medewerkers

▶ Grijp de kans om de nieuwe gemeente vorm te geven in een actieve 
samenspraak met de burgers



•
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 Voorbereiding: grondige verkenning

 Ontwerp: fundamenten leggen voor de nieuwe toekomst

 Implementatie: samenwerking of integratie realiseren

Voorbeeld
procesverloop
gemeentelijke fusies

In drie stappen een sterk samenwerkings- of fusietraject neerzetten

Consultatiemoment bewoners Tongereen



Vlaams beleid



Vlaams beleid
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▶ Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 kiest voor vrijwillige fusies. De 
Vlaamse Regering stimuleert en ondersteunt gemeentebesturen die de 
beslissing nemen tot fusie en begeleidt hen bij de implementatie ervan.

▶ Er wordt een schuldovername voorzien, gedifferentieerd op basis van de 
grootte van de nieuwe fusiegemeente

▷ > 20.000 inwoners: 200 euro/inwoner

▷ > 25.000 inwoners: 300 euro/inwoner

▷ > 30.000 inwoners: 400 euro/inwoner

▷ > 35.000 inwoners: 500 euro/inwoner

De  fusiebonus  bedraagt  maximaal  €50 miljoen per fusieoperatie

▶ Als overgangsmaatregel is er een tijdelijke verhoging van het aantal 
uitvoerende politieke mandaten de eerste twee legislaturen na fusie

▶ Er is de garantie dat een nieuwe fusiegemeente nooit minder uit het 
gemeente- en investeringsfonds krijgt dan de som van de afzonderlijke 
besturen voordien
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Financiële zuurstof voor groei
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▶ Er komt een schuldovername van € 21.170.500. Deze schuldovername verhoogt in belangrijke mate de 

investeringscapaciteit ten opzichte van vandaag; de schuldovername leidt tot een minderuitgave aan 

annuïteiten van ongeveer 1,7 mio euro per jaar;

▶ Daarnaast een jaarlijkse structurele verhoging uit het Gemeentefonds van ongeveer 777.000 euro. Hierdoor 

niet alleen meer investeringsruimte, maar ook perspectief op een belastingverlaging voor zowel de inwoners 

van Borgloon als die van Tongeren.

Consultatiemoment bewoners Tongereen 7/11/2022



Toekomst? Vrijwillig of verplicht?
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Het verhaal voor
Tongeren-Borgloon
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Naar een strategisch kader in drie stappen
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Strategisch kader voor het fusietraject
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https://ideaconsulteu.sharepoint.com/sites/Internal/5%20RLG/2.%20Projects/22%20RLG%2006%20(Opmaak%20strategisch%20kader%20voor%20de%20fusie%20Tongeren-Borgloon)/4.%20Report/Strategisch%20kader%20Tongeren%20Borgloon.pdf
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Strategisch kader voor het fusietraject
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Strategisch kader voor het fusietraject
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https://ideaconsulteu.sharepoint.com/sites/Internal/5%20RLG/2.%20Projects/22%20RLG%2006%20(Opmaak%20strategisch%20kader%20voor%20de%20fusie%20Tongeren-Borgloon)/4.%20Report/Strategisch%20kader%20Tongeren%20Borgloon.pdf
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Groeiambitie
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80% van de raadsleden en leidinggevenden

wil minstens even sterk groeien als de 

voorbije 20 jaar. 
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Groeiambitie
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Grotere impact in de regio en naar externe besturen en partners

▶ de nieuwe fusiegemeente zou 42.341 inwoners tellen

▶ de nieuwe fusiegemeente wordt de 4de gemeente van Limburg 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 
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Netwerkstad in de volste betekenis
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▶ Tussen diensten in de administratie

▶ Tussen bestuur en burgers

▶ Tussen dorpen

▶ Tussen de nieuwe gemeente en de buitenwereld
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Bevestigen

Excelleren

Groeien

Een hinkstapsprong maken
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Bevestigen
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Belangrijk om ‘de basics’ op orde te hebben, vooraleer over speerpunten te spreken. 

Veel ergernissen van burgers hebben hiermee te maken.

▶ Veiligheid

▶ Openbaar domein

▶ Burgerzaken

▶ Vergunningen

▶ Sociale dienstverlening

▶ Etc
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Uitdagingen om aan te pakken (survey)
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De fusie als katalysator voor groei

31

▶ Economie

▷ Werkzaamheid en ondernemerschap 

optrekken

▷ Samenwerking met omliggende kenniscentra 

i.f.v. innovatie (Maastricht, Luik, Hasselt)

▷ Herstel detailhandel na COVID en de explosie 

van e-commerce

▷ Toerisme als groeisector

▷ Fruit als speerpunt, diversifiëren i.f.v. meer 

toegevoegde waarde

Hasselt

Genk

Luik

Tongeren

Borgloon

Maastricht
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De fusie als katalysator voor groei
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▶ Mobiliteit

▷ Vervoer op maat via vervoerregioplan

▷ Goed onderlinge verbindingen tussen de kernen via de verschillende modi

▷ Stationsomgeving Tongeren aanpakken

▶ Vergrijzing / Vergroening (jonge gezinnen aantrekken)

▷ Evenwichtige sociale mix

▷ Kinderopvang (jonge gezinnen) en onderwijs (sociale stijging) als belangrijke drivers

▷ Buurtgerichte zorg om ouderen langer in hun thuissituatie te houden
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Troeven om verder uit te bouwen
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De fusie als kans om te excelleren
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▶ Dorpen en woonkwaliteit

▷ Vierde stad van Limburg, maar in morfologie sterk 
verschillend van Hasselt, Genk en Beringen omwille 
van het grote aantal kernen. 

– Een andere invulling van het begrip stad, in de filosofie 
van de 15-minuten stad. Wonen in het groen, met tegelijk 
tewerkstelling en een hoog voorzieningenaanbod kortbij.

▷ We voeren een actief dorpenbeleid (30 dorpen) i.s.m. 
bewoners. Eventuele inzet van ‘wijkbudgetten’ als 
instrument.

▷ Aantrekkelijke kernen (leegstand aanpakken, ‘beleving’ 
in het openbaar domein, vergroening,...)

▷ Ondersteuning dorpsdynamieken via gemeentelijk 
medewerker

Een parelsnoer
van dorpen
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De fusie als kans om te excelleren
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▶ Cultuur, landschap, erfgoed 

(“Ons verleden is onze toekomst”)

▷ Beide gemeenten zijn samen goed zijn voor 28 % 

van alle overnachtingen in Haspengouw

▷ Complementariteit (indoor/outdoor – cultuur 

versus wandel- en fietstoerisme) benutten om 

bezoekersstromen te spreiden en toeristisch 

seizoen te verlengen

▷ Toerisme systematisch verbinden met lokale 

economie

▷ Nieuwe troeven: belevingscentrum Loonse 

geschiedenis, fruitspoor
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Strategische ambitie Tongeren - Borgloon
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Sterke fundamenten

▶ Veiligheid

▶ Openbaar domein

▶ Burgerzaken

▶ Vergunningen

▶ Sociale dienstverlening

▶ xxx

Bevestigen Groeien Excelleren

Schaalsprong op vlak van:

▶ Economie

▶ Mobiliteit

▶ Vergrijzing / Vergroening

( jonge gezinnen aantrekken)

Troeven uitspelen

▶ Dorpen en woonkwaliteit

▶ Cultuur, landschap, erfgoed

Als vierde stad van Limburg meer impact realiseren, ook een grotere verantwoordelijkheid etaleren als rolmodel.

7/11/2022
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Samen grenzen verleggen
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Febr 2023Jan 2023Dec 2022Nov 2022 Maart 2023

Algemene
consultatie
momenten

7&9/11

Online consultatie

Dialoogmomenten op afroep

4 Themabijeenkomsten

Mei 2023April 2023

Doorlopende communicatie

In gesprek met de bewoners
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Gemeente Pelt

33.739 inwoners
8.360 ha

14.000 huishoudens
2.520 ondernemingen
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Gemeenschap Pelt

3 deelgemeenten
9 kerkdorpen
Sterk verenigingsleven
Ruim onderwijsaanbod
Zorg en welzijnsinstellingen
Aaneengesloten woongebied
Grote landbouw- en 
natuurgebieden
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Wat vond Audit Vlaanderen?
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Dank voor de aandacht
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Panelgesprek rond vijf thema’s
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1. De motieven voor fusie

2. Dienstverlening

3. Participatie door de burger

4. Financiën

5. Praktische gevolgen
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Panelgesprek
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De motieven voor fusie

▶ Waarom kiezen Tongeren en Borgloon voor elkaar?

▶ Zijn er andere fusies overwogen?

▶ Zal de fusie Tongeren-Borgloon voldoende zijn op de lange termijn?

▶ Kan het zijn dat de fusie niet doorgaat?
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Panelgesprek
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De dienstverlening

▶ Blijft de basisdienstverlening zowel in Tongeren als in Borgloon verzekerd?

▶ Wat met het gemeentelijk onderwijs?

▶ Wat met brandweer en politie?
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Panelgesprek
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Participatie van de bewoners

▶ Hoe wordt de burger betrokken in de voorbereiding van de fusie?

▶ Waarom geen referendum?

▶ Hoe gaat men ervoor zorgen dat de afstand naar de burger niet groter wordt?

7/11/2022Consultatiemoment bewoners Tongereen



•

Panelgesprek
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Financiën

▶ Wat zijn de financiële gevolgen van de fusie?

▶ Wat kost de fusie aan de burger?

▶ Wat met de belastingen in de toekomst?

▶ Wat met de geplande investeringen?
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Panelgesprek
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De praktische gevolgen en implicaties van fusie

▶ Moeten verenigingen en ondernemingen hun adres wijzigen in het Staatsblad

▶ Blijven de postcodes behouden?

▶ Wat gebeurt er met straten die dezelfde naam hebben?

▶ Wordt het ophalen van vuilnis duurder?

▶ Krijgen bewoners van Borgloon nu ook korting in het openluchtzwembad?

▶ Wat wordt de nieuwe naam?
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Coming soon: de fusiewebsite
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Jozef II straat 40 B1
1000 Brussel
Tel +32 (0)2 282 17 10 
www.ideaconsult.be

Bart Van Herck
Senior expert IDEA Consult
Bart.vanherck@ideaconsult.be

Samen grenzen verleggen

Jonas Lagrou
Senior consultant IDEA Consult
Jonas.lagrou@ideaconsult.be
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