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Aan het verzamelen en het verwerken van de gegevens voor deze uitgave is de 

grootst mogelijke zorg besteed. Iedere aansprakelijkheid voor de gevolgen van 

activiteiten die op basis van deze gegevens worden ondernomen wordt echter 

afgewezen.
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Beleidssamenvatting 

Onderzoeksvraag 

In dit onderzoek analyseren we het effect van intergemeentelijke samenwerking op de 

uitgaven van gemeenten. We doen dit zowel voor de totale mate van samenwerking 

die een gemeente hanteert bij uitvoering van haar taken, als voor samenwerking op 

verschillende specifieke beleidsvelden. We doen dit door middel van kwantitatieve 

analyses op basis van gegevens voor alle Nederlandse gemeenten in de periode van 

2005 tot en met 2013. Hierbij onderzoeken we specifiek of samenwerking resulteert 

in lagere uitgaven voor gemeenten. Ook onderzoeken we of dit effect wordt beïnvloed 

door de omvang van de gemeente of het samenwerkingsverband, of door de mate van 

congruentie met andere samenwerkingsverbanden.  

Uitkomsten 

Onze analyses tonen dat de totale uitgaven van gemeenten gemiddeld gezien niet 

veranderen naar mate een gemeente meer of minder gaat samenwerken. 

Samenwerking over de gehele breedte heeft geen meetbare invloed op de hoogte van 

de uitgaven. Deze uitkomst geld zowel voor kleine als grote gemeenten. 

Intergemeentelijke samenwerking bij twee grote sociale beleidsvelden, de sociale 

dienst en de sociale werkvoorziening, resulteert ook niet in lagere gemeentelijke 

uitgaven. Dit is ongeacht de gemeenteomvang, aantal samenwerkingspartners, 

omvang van het samenwerkingsverband of de mate van congruentie met andere 

samenwerkingsverbanden. Ook voor afvalinzameling geldt dat samenwerking geen 

meetbaar effect heeft op de gemeentelijke uitgaven. 

Bij de gemeentelijke belastinginning (inclusief de uitvoering van de Wet woz) is 

onderzocht of samenwerking leidt tot lagere uitgaven op dat beleidsterrein. Hieruit 

blijkt dat er inderdaad duidelijke voordelen te realiseren zijn door 

belastingsamenwerking - gemiddeld gezien een kostenreductie van 18 procent. Zelfs 

voor de grootste samenwerkingsverbanden blijft de extra schaal resulteren in lagere 

uitgaven voor de uitvoering van deze taken. Ook voor grote gemeenten blijkt het 

zinvol om op dit terrein samen te werken om de uitgaven te verlagen. Omdat dit 

beleidsterrein klein is, leidt samenwerking hier niet tot een verlaging van de totale 

gemeentelijke uitgaven. 

Uit eerder onderzoek bleek dat gemeentelijke herindeling geen merkbaar effect heeft 

op het niveau van de gemeentelijke uitgaven (Allers & Geertsema, 2016). Deze 

uitkomst verandert niet wanneer rekening wordt gehouden met de mate waarin 

gemeenten samenwerken.  
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0. Voorwoord 

 

Dit onderzoek is uitgevoerd door het Centrum voor Onderzoek van de Economie van 

de Lagere Overheden (COELO) in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. De verantwoordelijkheid voor de inhoud berust bij de 

auteurs. De inhoud van dit rapport weerspiegelt niet noodzakelijkerwijs de 

standpunten van de opdrachtgevers. 
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1. Inleiding 

 

Het takenpakket van gemeenten wordt steeds uitgebreider en complexer door nieuwe 

wetgeving en decentralisatie. Veel gemeenten voelen zich genoodzaakt om hun 

dienstverlening op een groter schaalniveau te realiseren. Herindeling en verschillende 

vormen van intergemeentelijke samenwerking kunnen hieraan tegemoetkomen. 

De keuze tussen herindeling of samenwerken is echter niet eenvoudig. Herindelen 

betekent verlies van culturele identiteit, behelst een forse reorganisatie en resulteert 

mogelijk in burgerlijke onvrede. Het aangaan van verregaande samenwerking 

daarentegen betekent dat de gemeenten doorgaans blijven bestaan in de huidige 

vorm maar dat er nieuwe entiteiten in het leven worden geroepen die bepaalde taken 

voor een groep gemeenten gaan uitvoeren (vaak met een eigen bestuur).  

Deze oplossing kent echter ook een aantal problemen. Wanneer het bestuur van een 

samenwerkingsverband (vaak in de vorm van een Gemeenschappelijke Regeling) 

verantwoording schuldig is aan meerdere gemeenten heeft een individuele gemeente 

minder invloed. Wanneer taken worden uitgevoerd door een externe partij is het voor 

een gemeente ook moeilijker om behoorlijk toezicht te houden op de kwaliteit, omdat 

de expertise (deels) buitenhuis is geplaatst. Ten slotte is er ook een 

verantwoordingsprobleem, omdat er ambiguïteit ontstaat over wie verantwoordelijk is 

voor de geleverde diensten.  

Gezien het belang van een goed geïnformeerde keuze wanneer gemeenten (een 

gedeelte van) hun taken willen opschalen, is onderzoek naar de effecten van 

intergemeentelijke samenwerking en herindeling noodzakelijk. Ook voor nationale 

beleidsmakers is het van belang om geïnformeerd te zijn over de daadwerkelijke 

effecten van beide opties.  

Voor herindelingen is er in de internationale literatuur de laatste jaren volop 

onderzoek gedaan naar de financiële effecten. Voor de Nederlandse situatie hebben 

Allers en Geertsema (2016) dit gedaan. Voor intergemeentelijke samenwerkingen is 

de literatuur echter nog beperkt. Er zijn enkele Europese studies die zich richten op 

opschaling van diensten (vooral afvalinzameling en drinkwater) in Spanje, Noorwegen 

en Italië. Frère et al. (2014) vinden geen effect van gemeentelijke samenwerking op de 

uitgaven van Franse gemeenten.  

In Nederland zijn enkele studies uitgevoerd gericht op een aantal specifieke 

beleidsvelden (Gradus et al., 2014, Niaounakis & Blank, 2015), en enkele 

rekenkameronderzoeken naar samenwerkingsverbanden bij specifieke gemeenten. 

Deze onderzoeken tonen dat samenwerking op het gebied van afvalinzameling geen 

effect heeft op de hoogte van de uitgaven. Voor belastinginning resulteert 

schaalvergroting door samenwerking wel in lagere uitgaven. Onderzoek van Allers en 

van Ommeren (2016) suggereert dat het kostenbewustzijn binnen 

samenwerkingsverbanden kleiner is dan binnen gemeenten, aangezien 

samenwerkingsverbanden voor identieke leningen een hogere rente betalen.  

Er bestaat echter nog een groot kennishiaat: onderzoek naar het effect van 

samenwerking op het gemeentelijke uitgavenniveau bestaat nog niet voor de 
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Nederlandse situatie. Ook voor veel afzonderlijke beleidsvelden bestaat nog geen 

onderzoek naar het effect van samenwerking op de gemeentelijke uitgaven. Dit terwijl 

Nederland de afgelopen jaren één groot laboratorium is geweest waar tal van 

gemeenten diverse vormen van samenwerking hebben uitgeprobeerd.  

Gezien de doelstellingen voor gemeentelijke bezuinigingen door het kabinet op 

nieuwe gedecentraliseerde taken zijn dit zeer relevante vragen. Ook vanuit het 

oogpunt van de doelstellingen van kostenreductie die veel gemeenten stellen aan hun 

opgerichte samenwerkingsverbanden is het relevant om te weten of verschillende 

vormen van samenwerking ook daadwerkelijk resulteren in een daling in uitgaven. In 

dit onderzoek is het ons doel hier meer licht op te werpen.  

1.1. Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek begint met een brede analyse waarbij voor alle Nederlandse 

gemeenten als geheel wordt onderzocht wat het financiële effect is van 

samenwerking. Hierbij onderzoeken we of de uitgaven van gemeenten die een groter 

deel van hun uitgaven via samenwerkingsverbanden doen minder toenemen dan de 

uitgaven van andere gemeenten. Daarnaast onderzoeken we voor enkele 

afzonderlijke beleidsvelden wat het effect van samenwerking is op de gemeentelijke 

uitgaven. 

Ook onderzoeken we of het effect van samenwerking varieert voor gemeenten van 

verschillende omvang, samenwerkingsverbanden met een variërend aantal 

samenwerkingspartners en een verschillende mate van congruentie tussen 

verschillende samenwerkingsverbanden. 

Ten slotte onderzoeken we ook of de resultaten van het eerdere 

herindelingsonderzoek (Allers & Geertsema, 2016) veranderen wanneer we rekening 

houden met samenwerking tussen gemeenten. Het is immers denkbaar dat mogelijke 

doelmatigheidswinst al is gerealiseerd via samenwerkingsverbanden, zodat het effect 

van herindelingen in veel samenwerkende gemeenten kleiner is. Door hiermee geen 

rekening te houden zijn de uitkomsten van het herindelingsonderzoek mogelijk 

vertekend. 

We onderzoeken de periode 2005-2013. De decentralisatie van het sociale domein in 

2015 valt buiten het onderzoek. Om te beginnen ontbreken daarvoor nog de 

benodigde gegevens. Belangrijker nog is dat op dat terrein voorlopig vooral sprake is 

van transitie. De gevolgen van samenwerking kunnen daar nu nog niet goed worden 

onderzocht. 
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Samengevat luiden de onderzoeksvragen als volgt: 

1 Wat is het effect van samenwerking met andere gemeenten op de totale uitgaven 

van een gemeente?  

2 Hoe wordt dit effect beïnvloed door: 

 De omvang van een gemeente 

 Het aantal samenwerkingspartners 

 De mate van congruentie van de samenwerking 

3 Wat is het effect van herindeling op de gemeentelijke uitgaven als we controleren 

voor het effect van samenwerking? 
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2. Methodologie 

In dit hoofdstuk volgt een uiteenzetting van de verschillende databronnen en 

onderzoeksmethoden die in dit onderzoek zijn gehanteerd. 

2.1. Opzet van de analyses 

Vanwege de verschillende hoofd- en deelvragen die we in dit onderzoek willen 

beantwoorden zal de analyse worden opgedeeld in verschillende onderdelen. In deze 

onderdelen maken we gebruik van meerdere variabelen die ieder een verschillend 

aspect van intergemeentelijke samenwerking vangen. We beginnen met het effect van 

samenwerking in het algemeen, waarbij we kijken naar de totale hoeveelheid uitgaven 

over de hele breedte van het takenpakket van een gemeente die uitgegeven wordt via 

samenwerkingsverbanden. Vervolgens zullen we meer specifiek voor verschillende 

beleidsvelden achterhalen of samenwerking op dat gebied een effect heeft op de 

uitgaven, en of het hierbij uitmaakt hoe deze samenwerkingsverbanden zijn 

vormgegeven. 

Voor we de invloed van samenwerking op de uitgaven onderzoeken gaan we na of er 

aanwijzingen zijn dat financiële redenen een reden zijn waarom gemeenten gaan 

samenwerken. Dit doen we door te analyseren of de hoogte van de uitgaven van 

gemeenten aan het begin van de onderzoeksperiode van invloed is op het financiële 

belang van samenwerking later in die periode. Ook kijken we of de uitgaven vóór 

aanvang van een samenwerkingsverband op een specifiek beleidsterrein naar 

verhouding hoog zijn. Is dit het geval, dan loopt de causaliteit van een verband tussen 

samenwerking en de hoogte van de gemeentelijke uitgaven mogelijk (deels) in de 

andere richting (hoge uitgaven veroorzaken samenwerking met als doel 

kostenreductie). Samenwerking is dan endogeen.1 

Voor het beantwoorden van de onderzoeksvragen beginnen we met een analyse van 

het effect van de mate van samenwerking (op welke terreinen ook) waaraan een 

gemeente deelneemt. Deze analyse maakt het mogelijk om uitspraken te doen over 

het algemene effect van intergemeentelijke samenwerking op de totale uitgaven van 

gemeenten. Omdat we niet voor alle beleidsvelden complete data hebben over de 

bestaande samenwerkingsverbanden zullen we als indicator hiervoor de totale 

uitgaven via samenwerking hanteren. We hebben voor iedere gemeente per jaar 

berekend hoe hoog het aandeel van de totale uitgaven is dat via 

samenwerkingsverbanden loopt. Deze cijfers zijn verkregen door bewerking van de 

IV3-gemeenterekening cijfers (zie verder paragraaf 2.3). Uitgaven via samenwerking 

zijn de afgelopen jaren sterk gestegen (zie figuur 1 in paragraaf 3.3).  

                                                            

 

1
 Endogeniteit kan ook om andere redenen optreden. Bijvoorbeeld waar we gebruik maken van het aandeel van de 

uitgaven dat via samenwerking wordt uitgegeven om het effect van samenwerking op de totale uitgaven te bepalen. 

In dit geval gebruiken we variabelen die met uitgaven van een gemeente samenhangen zowel links en rechts in de 

regressie.  
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De volgende stap is om voor specifieke beleidsvelden het effect op de totale uitgaven 

van gemeenten te analyseren. We kijken naar samenwerkingsverbanden voor de 

sociale dienst, de sociale werkvoorziening en de afvalverwijdering. Om te controleren 

of de uitkomsten robuust zijn zullen we deze analyse op twee verschillende manieren 

uitvoeren, met twee variabelen die samenwerking op een verschillende manier meten. 

Ten eerste analyseren we het effect op de uitgaven dat optreedt wanneer gemeenten 

gaan samenwerken op een specifiek beleidsveld. Dit doen we door gebruik te maken 

van dummyvariabelen die aangeven of een gemeente deelneemt aan een 

samenwerkingsverband. De tweede methode die we hanteren is het analyseren wat 

het effect is van de schaalvergroting in termen van inwoners2 die optreed als een 

resultaat van samenwerking. Die schaalvergroting is immers een indicator voor de 

mate waarin schaalvoordelen kunnen optreden. 

Voor het beleidsterrein belastinginning en wet woz onderzoeken we of samenwerking 

van invloed is op de uitgaven aan dit specifieke terrein. Omdat deze uitgaven 

gemiddeld net iets minder dan 1 procent bedragen van de totale gemeentelijke 

uitgaven, valt niet te verwachten dat samenwerking een impact heeft op de totale 

uitgaven. Voor dit beleidsterrein beschikken we over voldoende gegevens voor een 

afzonderlijke analyse. 

Vervolgens analyseren we of de gevonden effecten van samenwerking voor 

specifieke beleidsvelden afhankelijk is van bepaalde factoren of eigenschappen van de 

gemeente of het samenwerkingsverband. Eerst kijken we of het inwonertal van de 

deelnemende gemeente van invloed is op het effect van de samenwerking. Immers, 

hoe kleiner een gemeente, hoe groter de voordelen van schaalvergroting in theorie 

zijn. Vervolgens onderzoeken we de invloed van het aantal samenwerkingspartners 

op de uitgaven. Een groter aantal partners zou tot overmatige bureaucratie kunnen 

leiden. Ten slotte onderzoeken we voor de sociale beleidsterreinen (sociale dienst en 

sociale werkvoorziening) nog of de mate van congruentie tussen verschillende 

samenwerkingsverbanden van invloed is. Samenwerking met dezelfde partners zou 

tot een betere onderlinge afstemming van beleid kunnen leiden en tegelijkertijd deze 

afstemming minder tijd- en kostenintensief kunnen maken.  

Tot slot herhalen we het herindelingsonderzoek van Allers & Geertsema (2016), maar 

dan rekening houdend met gemeentelijke samenwerking. Dit om te bepalen of de 

uitkomsten van dat onderzoek mogelijk zijn vertekend doordat hiermee geen rekening 

is gehouden.  

2.2. Onderzoeksmethode 

Om de verschillende onderzoeksvragen te kunnen beantwoorden gebruiken we een 

methode die de nodige overeenkomsten heeft met het onderzoek naar het effect van 

gemeentelijke herindelingen (Allers & Geertsema, 2016). We gebruiken de 

                                                            

 

2
 Gemeten als de verhouding tussen het totaal aan inwoners van het voorzieningsgebied van een 

samenwerkingsverband en het aantal inwoners van een bepaalde gemeente. 
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gemeentelijke lasten3 als afhankelijke variabele om te toetsen of deze lasten afnemen 

wanneer een gemeente gaat samenwerken. Omdat gemeentelijke uitgaven van jaar 

op jaar slechts beperkt kunnen veranderen hanteren we een dynamisch model. Meer 

specifiek maken we gebruik van system general method of moments (system gmm; 

Roodman, 2009). Het voordeel van deze methode is dat hij bij uitstek geschikt is voor 

analyse van data waar de causaliteit van verbanden tussen variabelen zeer complex 

is. De methode corrigeert voor het gegeven dat bepaalde verklarende variabelen 

(zoals de mate van samenwerking) mogelijk ook beïnvloed worden door de financiële 

situatie van een gemeente. Verder houdt dit model rekening met de invloed van de 

gemeentelijke lasten in het voorgaande jaar zodat de vaak incrementele aard van 

gemeentefinanciën wordt meegenomen in de analyses. Verdere uitleg en technische 

details over de gehanteerde analysemethode zijn te vinden in de bijlage.  

Met behulp van dit model passen we een difference-in-difference analyse toe op de 

beschikbare data. Met deze analysemethode vergelijken we groepen gemeenten die 

van elkaar verschillen op het gebied van samenwerken. Deze analysemethode 

vergelijkt de lastenontwikkeling van de twee verschillende groepen gemeenten en 

analyseert of verschillen kunnen worden toegerekend aan gemeentelijke 

samenwerking.  

2.3. Data 

Voor dit onderzoek maken we gebruik van paneldata voor de 408 gemeenten die 

bestonden in het jaar 2013. Voor de meeste belangrijke variabelen is de data redelijk 

compleet in de tijdsperiode 2005 t/m 2013. De dataset bevat verschillende financiële 

gegevens4 van gemeenten, gegevens over deelname aan samenwerkingsverbanden, 

data over herindelingen en variabelen die de lokale politieke en demografische 

situatie van een gemeente beschrijven. Deze gegevens zijn afkomstig van het CBS, 

het ministerie van BZK of zelf verzameld door COELO. 

Behalve de financiële gegevens met betrekking op de totale lasten per gemeente 

gebruiken we ook data over de lasten voor specifieke beleidsterreinen waar we 

samenwerkingsdata voor hebben. Deze gegevens zijn afkomstig uit de CBS IV35-

cijfers gebaseerd op gemeenterekeningen.6 Uit dezelfde IV3-cijfers gebruiken we ook 

                                                            

 

3
 In plaats van lasten gebruiken we in dit rapport ook de term uitgaven. 

4
 De financiële gegevens in dit onderzoek zijn uitgedrukt in per capita bedragen. Daar waar mogelijk gebruiken we 

voor alle variabelen logaritmen omdat de verwachting is dat samenwerking resulteert in proportionele effecten op 

uitgaven.  

5 Informatie voor derden. 
6 In dit onderzoek is gekozen om financiële data te baseren op gemeenterekeningen en niet op 

gemeentebegrotingen. Reden hiervoor is dat rekeningcijfers een groter detailniveau hebben in de onderverdeling 

van kostenposten. Begrotingscijfers worden door gemeenten vaak alleen per hoofdfunctie beschikbaar gesteld aan 

het CBS. 
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data van inkomensoverdrachten7 tussen gemeenten en andere decentrale overheden. 

De aanname hierbij is dat deze gegevens een sterke indicator zijn voor de 

hoeveelheid financiële middelen die een gemeente spendeert via een 

samenwerkingsregeling, hoewel deze data ook een bepaalde mate van ruis bevat.8 

Ten slotte bevat de dataset nog gegevens over verschillende relevante uitkeringen 

van het Rijk en inkomsten uit lokale heffingen of belastingen. Deze gegevens zijn 

afkomstig van het ministerie van BZK en het CBS. 

Gebaseerd op telefoongesprekken met alle gemeenten en een enquête die Coelo zelf 

heeft uitgezet bij een grote hoeveelheid samenwerkingsverbanden bevat onze 

dataset een (naar wij denken) compleet overzicht van alle samenwerkingsverbanden 

voor bepaalde beleidsvelden. Deze beleidsvelden zijn belastinginning, afvalinzameling, 

sociale diensten en sociale werkvoorziening. Deze selectie levert een groep 

beleidsvelden op die geschikt zijn voor een gevarieerde analyse. We onderzoeken 

zowel beleidsvelden die inhoudelijk sterk van elkaar verschillen als beleidsvelden die 

nauw verweven zijn. Verder zijn sommige beleidsterreinen beleidsrijk terwijl andere 

meer uitvoeringsgericht zijn. Ook verschillen de beleidsvelden sterk in het aandeel dat 

ze hebben in de totale gemeentelijke uitgaven.  

Voor deze vier beleidsvelden hebben we voor ieder samenwerkingsverband data over 

welke gemeenten er onderdeel van uitmaken en wanneer gemeenten lid zijn 

geworden of de samenwerking hebben gestaakt. Per jaar bevat de dataset dus data 

over of een gemeente samenwerkt (in de vorm van een dummy per beleidsveld), en 

zo ja met hoeveel partners. Ook hebben we data over de totale inwonersaantallen van 

de verschillende samenwerkingsverbanden, waardoor we de schaalvergroting9 als 

gevolg van samenwerking voor een specifieke gemeente kunnen berekenen. Verder 

hebben we data over de mate van congruentie voor de samenwerkingsverbanden 

binnen het sociaal domein (sociale dienst en wsw) waarin een gemeente deelneemt 

(met andere woorden, werkt een gemeente met dezelfde partnergemeenten samen 

op deze twee verschillende beleidsvelden). Dit meten we als het aandeel van de 

partners in het grootste samenwerkingsverband dat ook deelneemt aan 

samenwerking in het kleinere verband.  

Om een nauwkeurige analyse uit te kunnen voeren voegen we in onze modellen nog 

een aantal andere variabelen toe die ook invloed kunnen hebben op de lasten van een 

gemeente, de zogenaamde controlevariabelen. Hiervoor gebruiken we data over de 

                                                            

 

7
 De gehanteerde IV3 codes om deze overdrachten te identificeren zijn 4.2.2 (Baten) en 4.2.4 (Lasten): 

inkomensoverdracht aan of van overheid (niet-Rijk). 
8

 Die wordt voornamelijk veroorzaakt doordat gemeenten deze overdrachten niet in alle gevallen op dezelfde codes 

boeken. In sommige gevallen worden zij op een aparte rekening weergeven om te voorkomen dat de gemeente 

hogere lasten lijkt te hebben dan daadwerkelijk het geval is (bijvoorbeeld in het geval van een centrumregeling). 

9
 De verhouding tussen het inwoneraantal van het voorzieningsgebied van het samenwerkingsverband en het 

inwoneraantal van een gemeente. Bij gemeenten die op het beleidsterrein niet samenwerken heeft deze variabele de 

waarde 1. Bij samenwerkende gemeenten zal deze waarde groter zijn dan 1 en de factor van schaalvergroting door 

samenwerking weergeven. Een gemeente met 10.000 inwoners die samenwerkt binnen een voorzieningsgebied met 

20.000 inwoners zal hier dus de waarde 2 krijgen omdat de uitvoeringsschaal verdubbelt door de samenwerking.  
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hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds,10 het aantal inwoners, de 

omgevingsadressendichtheid en in sommige gevallen het aantal werkeloosheids- en 

bijstandsuitkeringen. 

Verder voegen we nog een aantal variabelen toe die de politieke situatie binnen een 

gemeente beschrijven. Ten eerste hebben we een variabele die het aandeel 

raadsleden van linkse politieke partijen in een gemeente aangeeft.11 Ook gebruiken we 

een variabele die de mate van fragmentatie van politieke partijen binnen de 

gemeenteraad weergeeft (Herfindahl index) en een variabele die het aandeel van 

zetels voor de coalitie binnen de gemeenteraad weergeeft. Ten slotte hebben we nog 

drie dummyvariabelen die weergeven of er in een bepaald jaar verkiezingen waren, of 

dat deze in het voorgaande of volgende jaar plaatsvonden.  

                                                            

 

10 De hoogte van de algemene uitkering wordt bepaald door een formule met een groot aantal variabelen die lokale 

eigenschappen van een gemeente weergeven. Behalve het gegeven dat de hoogte dus een belangrijk deel van de te 

besteden middelen is van een gemeente, controleert deze variabele ook voor veel van de andere variabelen die de 

hoogte van de gemeentelijke lasten of de keuze om te gaan samenwerken kunnen beïnvloeden.  
11

 Eerder onderzoek toont aan dat bij Nederlandse gemeenten de uitgaven gemiddeld toenemen wanneer dit aandeel 

hoger is (Allers et al., 2001; Allers en Elhorst, 2005). Voor deze variabele beschouwen we D66 als een linkse partij en 

het CDA als rechts. Voor lokale partijen is gekeken of deze duidelijk te identificeren zijn als links of rechts. Wanneer 

dit niet het geval is tellen deze zetels voor 50% mee.  
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van de verschillende onderdelen. Om dit 

hoofdstuk overzichtelijk te houden hebben we de keuze gemaakt om de uitgebreide 

tabellen met regressieresultaten allemaal op te nemen in de bijlage, evenals de 

verschillende grafieken met interactie-effecten en bijbehorende 

betrouwbaarheidsintervallen. In dit hoofdstuk zullen we kernachtig de belangrijkste 

uitkomsten per deelonderwerp weergeven en deze per stap bespreken en toelichten.  

3.1. Financiële determinanten van samenwerking 

De eerste analyse die we uitvoeren moet de vraag beantwoorden of de keuze om te 

gaan samenwerken wordt beïnvloed door de hoogte van de uitgaven van een 

gemeente. Dit zou betekenen dat de mate van samenwerking endogeen is (dus niet 

onafhankelijk van de te verklaren variabele: de uitgaven). Om dit te bepalen kijken we 

specifiek of de hoogte van de totale uitgaven van een gemeente via samenwerking, of 

het aandeel hiervan in de totale gemeentelijke uitgaven, beïnvloed wordt door de 

hoogte van de uitgaven van een gemeente. Ook kijken we of de hoogte van de 

uitgaven van invloed is op de keuze om te gaan samenwerken op een specifiek 

beleidsterrein. 

Onze analyses leveren hiervoor geen sterke aanwijzingen. Hogere gemeentelijke 

uitgaven in 2005 hebben een negatief effect op het aandeel van de uitgaven dat via 

samenwerking verloopt in de jaren 2006-2013. Het effect op de uitgaven via 

samenwerking in euro per inwoner is licht significant, echter met een positief teken. 

De hoogte van de totale uitgaven heeft geen effect op de keuze om al dan niet deel te 

gaan namen aan een samenwerkingsverband voor de onderzochte beleidsvelden – 

sociale dienst, sociale werkvoorziening, afvalinzameling en belastinginning. Deze 

resultaten zijn te vinden in tabel B2 en B3 in de bijlage. 

Hoewel we geen sterke aanwijzingen vinden dat samenwerking endogeen is, kunnen 

we dit op theoretische gronden niet uitsluiten. We hanteren daarom een 

regressietechniek die met mogelijke endogeniteit kan omgaan. 

3.2. Samenwerking algemeen 

Dit tweede onderdeel van de analyse gaat in op de totale uitgaven van een gemeente 

die via een samenwerkingsregeling worden gedaan. We kijken hierbij of gemeenten 

die meer uitgeven via samenwerking ook lagere totale lasten hebben in vergelijking 

met gemeenten die in verhouding meer taken zelf uitvoeren. Om de uitgaven via 

samenwerking vergelijkbaar te maken tussen gemeenten onderling gebruiken we 

twee maatstaven. Ten eerste relateren we de uitgaven via samenwerking aan de 

totale uitgaven van een gemeente om zo een aandeel van totale uitgaven dat via 

samenwerking wordt besteed te bepalen. Dit is voor iedere gemeente een waarde 

tussen de 0 en 1. Voor de tweede maatstaf delen we de uitgaven via samenwerking 

door het aantal inwoners van een gemeente.  
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Tabel 1. Resultaten: invloed van samenwerking op gemeentelijke uitgaven 

 

Verklarende variabele en bijlage met regressie-uitkomsten 

Invloed op uitgaven 

gemeente 

Aandeel uitgaven gemeente via samenwerking - tabel B4 Geen 

Invloed van inwoneraantal hierop – figuur B1 Geen 

  

Uitgaven gemeente via samenwerking, euro per inwoner - tabel B4 Geen 

Invloed van inwoneraantal hierop – figuur B2 Geen 

  

 

De uitkomsten van deze eerste twee analyses in dit onderdeel tonen dat er geen 

verband is tussen de mate waarin gemeenten samenwerken en de hoogte van de 

uitgaven (tabel 1). Een hogere mate van samenwerking resulteert gemiddeld dus niet 

in een reductie (of een stijging) van de gemeentelijke uitgaven. Dit komt overeen met 

de uitkomsten van een onderzoek in Frankrijk dat een soortgelijke analyse heeft 

uitgevoerd voor Franse gemeenten (Frère et al., 2014).  

Omdat het mogelijk is dat een deel van de samenwerkingsverbanden tussen 

gemeenten is opgericht omdat kleine gemeenten individueel niet meer in staat waren 

om een voldoende hoog service niveau aan te bieden, onderzoeken we ook of het 

effect van samenwerking verschilt voor gemeenten met verschillende 

inwonersaantallen. Hierdoor kunnen we achterhalen of de resultaten voor gemeenten 

van verschillende omvang gelijk zijn of dat er bijvoorbeeld een tegengesteld effect is, 

waarbij samenwerking bij kleinere gemeenten resulteert in een stijging in de uitgaven 

en bij grotere gemeenten in een daling.  

De resultaten tonen echter dat er geen sprake is van verschillende effecten van 

samenwerking bij gemeenten met variërende inwoneraantallen. Voor alle 

groottegroepen geldt dat samenwerking geen effect heeft op de hoogte van de 

uitgaven. 

Deze uitkomsten zeggen echter alleen iets over het effect van samenwerking op 

totale uitgaven van gemeenten over de hele breedte. De vraag blijft of er wel een 

effect is op de uitgaven wanneer we naar het effect kijken van samenwerking op een 

individueel beleidsveld. Ook roept deze uitkomst de vraag op of intergemeentelijke 

samenwerking inderdaad niet tot een toename in doelmatigheid leidt of dat de 

doelmatigheidswinst puur tot uiting komt in de kwaliteitsaspecten van de 

dienstverlening. Het is bijvoorbeeld goed denkbaar dat gemeenten financiële 

middelen die ze besparen als gevolg van samenwerking juist investeren om het niveau 

van dienstverlening te verbeteren of de kwetsbaarheid van de gemeente te 

reduceren. 

3.3. Resultaten voor specifieke beleidsvelden 

De volgende stap in onze analyses is om te bepalen of dit generieke beeld van 

uitgaven die constant blijven, ongeacht of gemeenten meer samenwerken, ook van 

toepassing is voor de specifieke beleidsvelden die we verder willen onderzoeken. De 
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onderstaande figuur toont voor de verschillende beleidsvelden hoe het gebruik van 

samenwerking zich heeft ontwikkeld tijdens de onderzochte periode.  

 

Figuur 1: aantal gemeenten dat samenwerkt op verschillende beleidsvelden 

 

Voor drie van de vier beleidsvelden kijken we opnieuw of samenwerking van invloed is 

op de totale uitgaven van gemeenten. Bij het vierde beleidsveld, belastinginning, 

kijken we naar de invloed van samenwerking op de uitgaven aan dit beleidsveld zelf. 

Er zijn verschillende redenen waarom we dit alleen voor dit beleidsveld doen en niet 

voor de andere beleidsterreinen. De belangrijkste reden is dat onze analysemethode 

er niet goed in slaagt rekening te houden met mogelijke omgekeerde causaliteit 

wanneer we bij de overige drie beleidsvelden naar beleidspecifieke uitgaven kijken. Dit 

omdat de gebruikte instrumenten niet even valide blijken te zijn als wanneer we de 

totale gemeentelijke uitgaven hanteren als afhankelijke variabele.12 Dit is voor de 

belastinginning en uitvoering wet woz wel het geval. Omdat de uitgaven voor de 

sociale dienst, de sociale werkvoorziening en de afvalinzameling een significanter 

deel zijn van de totale uitgaven van een gemeente, is het voor deze beleidsvelden wel 

een optie om naar het effect op de totale uitgaven te kijken. In 2013 ging het bij de 

afvalinzameling en –verwerking om gemiddeld 4 procent van de gemeentelijke 

uitgaven, bij de Wsw om 7 procent en bij de sociale dienst om 14 procent. Een reductie 

in uitgaven voor deze beleidsvelden zou dus ook zichtbaar kunnen zijn in de totale 

uitgaven. Een extra voordeel van deze methode is dat gemeenten niet altijd alle 

uitgaven (die samenhangen met samenwerking) voor een bepaald beleidsveld binnen 

de betreffende hoofdpost13 boeken. Door naar totale uitgaven te kijken worden wel 

alle uitgaven meegenomen in de analyse.  

                                                            

 

12
 Deze analyses hebben wij wel uitgevoerd, en deze bieden dezelfde uitkomsten als de analyses die we wel 

weergeven in dit rapport voor deze drie beleidsvelden (dat wil zeggen: we vinden geef effect van samenwerking op 

de uitgaven aan deze beleidsterreinen).  

13
 Hiermee bedoelen we de verschillende hoofdposten binnen de IV3 cijfers van het CBS die gebruikt worden om de 

begrotingen en rekeningen van gemeenten inzichtelijk te maken voor derden.  
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Samenwerking wordt ook in dit onderdeel gemeten aan de hand van twee 

verschillende variabelen die beide een verschillend aspect van samenwerking vangen. 

Ten eerste gebruiken we dummyvariabelen die aangeven of een gemeente op een 

bepaald terrein samenwerkt of niet. De tweede variabele die we hier gebruiken is de 

schaalvergroting van de dienstverlening die een gemeente realiseert door samen te 

werken. Dit is de verhouding tussen het totaal aan inwoners voor het 

voorzieningsgebied van het samenwerkingsverband en het aantal eigen inwoners van 

een gemeente.  

Omdat gemeenten en samenwerkingsverbanden onderling nogal verschillen kijken we 

per beleidsveld of verschillende kenmerken leiden tot verschillende effecten van 

samenwerking op de uitgaven. Voor ieder beleidsveld zullen we van de volgende 

zaken door middel van interactie-effecten onderzoeken of ze van invloed zijn op het 

effect dat samenwerking heeft op de uitgaven: 

 Het aantal samenwerkingspartners (unieke gemeenten) dat deelneemt in de 

samenwerking. 

 De omvang van de betreffende gemeente, gemeten aan het inwonertal. 

 De congruentie tussen de samenwerkingsverbanden voor de sociale dienst en 

de Wsw. Dit wil zeggen de mate waarin de samenwerkingspartners voor deze 

twee beleidsvelden overeenkomen.14 

We zullen deze interactie effecten alleen weergeven voor de samenwerkingsdummy15. 

De uitkomsten van alle analyses zullen per beleidsveld specifiek worden besproken in 

de volgende paragrafen. 

Effect van samenwerking bij sociale diensten 

Sociale diensten zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van bijstandsuitkeringen 

als laatste redmiddel voor personen die door omstandigheden zelf (tijdelijk) niet 

voldoende inkomen kunnen generen om in hun basisbehoeften te voorzien. Ook 

helpen ze bijstandsontvangers bij het (her)betreden van de arbeidsmarkt. Verder zijn 

sociale diensten vaak verantwoordelijk voor het bieden van volwasseneducatie, 

inburgeringscursussen en het minimabeleid van een gemeente. Ook hebben sociale 

diensten de taak om misbruik van deze hulpmiddelen op te sporen. 

Tijdens de onderzochte periode is er bijna een verdubbeling waar te nemen van het 

aantal gemeenten dat samenwerkt bij de uitvoering van de taken van de sociale 

dienst (van ruim 20 procent van alle gemeenten tot bijna 40 procent, figuur 1). Zoals 

figuur 2 toont is samenwerking voor de sociale dienstverlening in 2005 vooral nog 

een oplossing voor de kleinere gemeenten en zijn er nauwelijks gemeenten met meer 

                                                            

 

14
 Deze data is alleen relevant voor deze twee beleidsvelden omdat er de nodige (beleidsinhoudelijke) overlap is 

tussen de taken. Voor afvalinzameling en belastinginning zullen we congruentie niet gebruiken. 

15
 De schaalvergrotingsvariabelen geven in de meeste gevallen wel dezelfde uitkomsten maar bieden minder 

relevante uitkomsten omdat deze al een direct verband hebben met de interactie variabelen. Meer schaalvergroting 

gaat meestal hand in hand met een toename in het aantal samenwerkingspartners, en voor gemeenten met hogere 

inwoneraantallen resulteert samenwerking doorgaans in minder hoge schaalvergroting. 
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dan 30 duizend inwoners die samenwerken. Wanneer we figuur 2 vergelijken met 

figuren 3, 4 en 5, valt op dat de gemiddelde samenwerkingsverbanden bij de 

uitvoering van de sociale dienstverlening significant minder samenwerkingspartners 

en schaalgrootte16 hebben dan bij de andere beleidsvelden gebruikelijk is.  

 

Figuur 2: eigenschappen van samenwerkingsverbanden bij sociale diensten 

 

Tijdens de onderzochte periode vindt er een duidelijke verschuiving plaats in de 

samenstelling van samenwerkingsverbanden. De gemiddelde schaalgrootte van de 

samenwerkingsverbanden neemt toe. Dit is deels te verklaren door het gegeven dat 

steeds meer grote gemeenten gaan samenwerken, waardoor het gemiddelde 

automatisch meestijgt. Verder kan deze ontwikkeling verklaard worden door 

herindeling van gemeenten. Veel gemeenten met lage inwonersaantallen worden 

samengevoegd of geannexeerd. Dit kan ook een verklaring zijn waarom het 

gemiddelde aantal samenwerkingspartners licht daalt.  

Gemeenten die samenwerken voor de sociale dienstverlening blijken geen significant 

lagere uitgaven hebben dan gemeenten die niet samenwerken (tabel 2). Voor deze 

analyse hebben we gekeken naar zowel de invloed van de samenwerkingsdummy als 

de schaalvergrotingsvariabele op de totale gemeentelijke uitgaven. We kunnen stellen 

dat samenwerking op dit beleidsveld geen effect heeft op de hoogte van uitgaven. 

Een mogelijke verklaring hiervoor is dat bij de sociale diensten vooral kleinere 

gemeenten samenwerken met als doel een adequaat niveau van dienstverlening te 

kunnen realiseren. Samenwerking zou dan minder gericht zijn op het reduceren van 

kosten en meer op het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening en het 

bevorderen van de continuïteit van de dienstverlening. Met de beschikbare gegevens 

konden wij dit niet toetsen. 

 

 

                                                            

 

16
 De schaalgrootte van samenwerkingsverbanden is bepaald door het aantal inwoners van alle deelnemende 

gemeenten op te tellen.  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

100.000

200.000

300.000

400.000

G
em

id
d

el
d

 a
an

ta
l p

ar
tn

er
s

G
e

m
id

d
el

d 
aa

n
ta

l i
n

w
o

n
er

s

De omvang van samenwerkingsverbanden

Gemiddelde schaal Gemiddeld aantal partners

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

A
an

ta
l g

em
ee

n
te

n

De omvang van samenwerkende gemeenten 

75.000 +

30.000 - 75.000

15.000 - 30.000

0 - 15.000



 

COELO                   

Invloed van intergemeentelijke samenwerking op gemeentelijke uitgaven 

 

19

Tabel 2. Resultaten: samenwerking bij sociale diensten 

 

Variabele en bijlage met regressie-uitkomsten 

Invloed op uitgaven 

gemeente 

Samenwerkingsdummy sociale dienst - tabel B5 Geen 

Schaalvergroting door samenwerking - tabel B5 Geen 

  

Invloed van gemeenteomvang op samenwerkingseffect17 - figuur B3 Geen 

Invloed van aantal partners op samenwerkingseffect - figuur B4 Geen 

Invloed van congruentie met Wsw op samenwerkingseffect - figuur B5 Geen 

 

Om te testen of het effect van samenwerking beïnvloed wordt door de omvang van 

een gemeente analyseren we ook het effect van samenwerking voor gemeenten met 

variërende inwonersaantallen. Dit blijkt niet het geval; noch voor kleine noch voor 

grote gemeenten heeft samenwerking invloed op de uitgaven van gemeenten. 

Ook het aantal samenwerkingspartners binnen het samenwerkingsverband blijkt niet 

uit te maken. Het aantal partners en mogelijke bijkomende kosten door intensiever 

overleg of hogere transactiekosten hebben dus geen invloed op het effect van de 

samenwerking op de gemeentelijke uitgaven.  

Ten slotte hebben we nog onderzocht of de mate van congruentie van 

samenwerkingsverbanden invloed heeft op het effect dat samenwerking heeft op de 

uitgaven. Wanneer gemeenten met dezelfde partners samenwerken zou dit tot 

minder afstemmingskosten kunnen leiden en zouden er misschien andere voordelen 

te behalen zijn door samenwerking met dezelfde partners wanneer beide 

beleidsvelden veel met elkaar te maken hebben. In dit geval hebben we gekeken naar 

de mate van congruentie tussen de sociale dienst en de uitvoering van de sociale 

werkvoorziening. Beide hebben veel raakvlakken op het gebied van arbeid, re-

integratie en het treffen van speciale voorzieningen voor mensen met een grote 

afstand tot de arbeidsmarkt. Analyse toont echter dat de mate van congruentie bij 

samenwerking tussen deze twee beleidsvelden geen verandering brengt in het eerder 

verkregen beeld; samenwerking resulteert niet in lagere uitgaven, ongeacht of voor 

beide beleidsvelden met dezelfde gemeenten wordt samengewerkt of niet.  

Effect van samenwerking bij de sociale werkvoorziening (Wsw) 

De sociale werkvoorziening was tot de invoering van de participatiewet in 2015 het 

wettelijk geregelde laatste vangnet om mensen met een fysieke of mentale beperking 

te voorzien van werk onder aangepaste omstandigheden. Sinds de invoering van de 

participatiewet is instroom in de Wsw niet meer mogelijk, en wordt het Wsw-bestand 

langzaam afgebouwd door natuurlijke uitstroom. De uitvoering van de Wsw wordt in 

de praktijk gedaan door sociale werkvoorzieningsbedrijven. Deze zijn 

                                                            

 

17
 Het betreft hier analyses van interactieeffecten met de samenwerkingsdummies voor de verschillende 

beleidsvelden. We meten dus of het effect van al dan niet samenwerken afhangt van verschillende andere 

variabelen.  
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verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de capaciteiten van de 

arbeidsgehandicapten en het zorgen voor passend werk, wanneer mogelijk door ze te 

laten uitstromen naar een reguliere baan.  

 

Figuur 3: Eigenschappen van samenwerkingsverbanden voor de Wsw 

 

De omvang van de samenwerkingsverbanden voor de uitvoering van de wet sociale 

werkvoorziening verandert niet sterk tijdens de periode die we analyseren (figuur 3). 

Al voor aanvang van de onderzochte periode was samenwerking bij de Wsw in de 

vorm van de sociale werkvoorzieningsbedrijven gemeengoed, voor vrijwel alle 

gemeenten (figuur 1). Alleen gemeentelijke herindelingen hebben het effect dat het 

gemiddelde aantal partners licht daalt. Ook het aantal gemeenten voor de 

verschillende groottegroepen van samenwerking daalt alleen als gevolg van 

herindeling – een lichte daling van de meeste categorieën, maar verreweg de grootste 

daling bij kleine gemeenten (rechterdeel van figuur 3). Dit gebrek aan variatie maakt 

het problematisch om alle analyses uit te voeren met de dummyvariabele die 

aangeeft of een gemeente samenwerkt, omdat dit voor vrijwel alle gemeenten het 

geval is voor de gehele onderzochte periode.  

Vanwege het probleem met de variatie in de dummy gebruiken we voor de Wsw alleen 

de schaalvergrotingsvariabele om te meten of verschillende mate van 

schaalvergroting door samenwerking een effect heeft op de kosten. Ook gebruiken we 

deze variabele om te achterhalen of er interactie-effecten optreden. Dit doen we weer 

door te kijken of een mogelijk effect op de uitgaven door schaalvergroting wordt 

beïnvloed door het inwoneraantal van een gemeente, het aantal 

samenwerkingspartners of de congruentie met de samenwerkingsverbanden voor de 

sociale dienst. 
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Tabel 3. Resultaten: samenwerking bij de Wsw 

 

Variabele en bijlage met regressie-uitkomsten 

Invloed op uitgaven 

gemeente 

Schaalvergroting door samenwerking - tabel B5 Geen 

  

Invloed van gemeenteomvang op schaalvergrotingseffect - figuur B6 Geen 

Invloed van aantal partners op schaalvergrotingseffect - figuur B7 Geen 

Invloed van congruentie met sd op schaalvergrotingseffect - figuur B8 Geen 

 

De uitgevoerde analyses vinden geen aanwijzingen voor de stelling dat de uitgaven 

van een gemeente worden beïnvloed door de schaalvergroting die het gevolg is van 

samenwerking.  

Ook de analyses met de interactie-effecten tonen dat verschillende mate van 

schaalvergroting geen effect heeft op de uitgaven, ongeacht de gemeentegrootte, het 

aantal samenwerkingspartners, of de mate van congruentie met mogelijke 

samenwerkingsverbanden voor de sociale dienst. Deze analyses tonen ons dat zelfs 

kleine gemeenten die door samenwerking een significante schaalvergroting weten te 

realiseren geen lagere uitgaven krijgen als gevolg van de samenwerking. Net zoals bij 

de sociale dienstverlening is bij de Wsw is een voor de hand liggende verklaring dat 

gemeenten meer geïnteresseerd zijn in het bieden van kwalitatief hoogstaande 

arbeidsvoorzieningen en –mogelijkheden voor mensen met een beperking zodat deze 

zoveel mogelijk eigen inkomen kunnen genereren en een zo hoogwaardig mogelijk 

bestaan kunnen leiden.  

Effect van samenwerking bij afvalinzameling 

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van het huishoudelijk afval en 

het schoon houden van de openbare ruimten en moeten hierbij een politieke afweging 

maken tussen de financiering, de wensen van de burgers en de verschillende 

samenhangende milieuaspecten. Gemeenten kunnen deze werkzaamheden 

bekostigen uit de afvalstoffenheffing die ze zelf bij de burger in rekening brengen. 

Vanwege de strenger wordende regelgeving met betrekking tot het gescheiden 

inzamelen van afval en een toenemende focus op het reduceren van de hoeveel 

geproduceerd afval, experimenteren steeds meer gemeenten met verschillende 

tariefsystemen voor de afvalstoffenheffing.  

Ongeveer 36 procent van de gemeenten heeft afvalinzameling uitbesteed aan een 

particulier bedrijf (Dijkgraaf & Gradus, 2015). Onze data toont dat gemeenten ook al 

ruime tijd kiezen om de afvalinzameling uit te voeren via samenwerkingsvormen, en 

dat deze uitvoeringsvorm een steeds significantere rol krijgt in Nederland. In de 

periode 2005 tot en met 2013 stijgt het absolute aantal gemeenten dat samenwerkt 

voor afvalinzameling van 40 tot 50 procent. De gemiddelde schaalgrootte van de 

samenwerkingsverbanden stijgt lichtelijk, het gemiddelde aantal 

samenwerkingspartners blijft vrijwel constant.  
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Figuur 4: Eigenschappen van samenwerkingsverbanden bij afvalinzameling 

 

De analyses voor dit beleidsveld bieden de interessante mogelijkheid om de 

resultaten te vergelijken met eerder onderzoek voor enkele andere Europese landen. 

Eerder onderzoek toont dat in Noorwegen de doelmatigheid bij afvalinzameling 

omlaag gaat bij intergemeentelijke samenwerking (Sorensen, 2007), terwijl in Spanje 

de doelmatigheid voor kleine gemeenten juist toeneemt bij intergemeentelijke 

samenwerking (Bel & Fageda, 2006 – Bel & Mur, 2009 – Zafra & Gomez, 2013). In 

Nederland is ook al eerder gekeken of intergemeentelijke samenwerking de 

doelmatigheid bij afvalinzameling vergroot of niet (Dijkgraaf & Gradus, 2014). Dit 

onderzoek constateerde dat er geen effect was door samenwerking, maar hierbij 

werd niet gedifferentieerd naar gemeentegrootte of omvang van het 

samenwerkingsverband. Dit doen wij wel in dit onderzoek voor de Nederlandse 

situatie tussen 2005 en 2013. Verder is er onderzoek gedaan naar de het optimale 

schaalniveau voor afvalinzameling (IPSE studies, 2013). 

 

Tabel 4. Resultaten: samenwerking bij afvalinzameling 

 

Variabele en bijlage met regressie-uitkomsten 

Invloed op uitgaven 

gemeenten 

Samenwerkingsdummy afvalinzameling – tabel B5 Geen 

Schaalvergroting door samenwerking – tabel B5 Geen 

  

Invloed van gemeenteomvang op samenwerkingseffect – figuur B9 Geen 

Invloed van aantal partners op samenwerkingseffect – figuur B10 Geen 

 

Wanneer we de analyses uitvoeren met de dummy- en schaalvergrotingsvariabelen 

om te kijken of samenwerking resulteert in lagere uitgaven voor afvalinzameling 

komen we tot dezelfde conclusie als voor de twee sociale beleidsvelden: 

Intergemeentelijke samenwerking lijkt niet te leiden tot hogere of lagere 

gemeentelijke uitgaven dan de alternatieve organisatievormen voor de uitvoering van 

afvalinzameling (tabel 4). 

Ook wanneer we de extra analyses uitvoeren met de interactie-effecten vinden we 

geen significante resultaten. De gemeenteomvang van samenwerkende gemeenten 
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en het aantal partners binnen het samenwerkingsverband beïnvloeden het effect van 

samenwerking op de uitgaven dus niet. Hieruit kunnen we concluderen dat 

samenwerking voor afvalinzameling gemiddeld gezien geen meetbaar effect heeft op 

de uitgaven, ongeacht de omvang van de deelnemende gemeenten of de 

samenstelling van het samenwerkingsverband.  

3.4. Effect van samenwerking bij belastinginning en uitvoering wet 
woz 

Onder belastinginning verstaan we in dit onderzoek de volgende twee gemeentelijke 

taken: het heffen en invorderen van de gemeentelijke belastingen, en de uitvoering 

van de wet woz. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk voor het heffen van 

verschillende lokale belastingen en heffingen zoals de ozb (onroerendezaakbelasting), 

toeristenbelasting en hondenbelasting. Daarnaast zijn gemeenten verantwoordelijk 

voor het waarderen van woz-objecten – particuliere woningen en bedrijfspanden. Ook 

moeten gemeenten bezwaarschriften in behandeling nemen die burgers indienen 

(bijvoorbeeld over de hoogte van de woz-waardering van hun woning).  

Ook bij de gemeentelijke belastinginning heeft intergemeentelijke samenwerking de 

laatste twee decennia een grote vlucht genomen. Vooral in de onderzochte periode is 

er een explosieve groei van samenwerkingsverbanden. Behalve het aantal 

samenwerkingsverbanden neemt ook de schaal flink toe – het aantal burgers dat het 

gemiddelde samenwerkingsverband voorziet van aanslagen en woz-waarderingen 

verdriedubbelt bijna in de onderzochte periode. Daar waar in 2005 vooral kleine 

gemeenten samenwerken, gaan ook steeds meer grote gemeenten het nut van 

samenwerking voor belastinginning inzien.  

 

Figuur 5: Eigenschappen van samenwerkingsverbanden bij belastinginning 

 

Als we de data analyseren wordt ook vrij snel duidelijk waarom zoveel gemeenten 

binnen korte tijd gaan samenwerken voor de belastinginning. Voor deze analyse 

hebben we specifiek gekeken naar het effect op de uitgaven die samenhangen met de 
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uitvoering van de Wet woz en de gemeentelijke belastingheffing, omdat deze in 

verhouding tot de totale gemeentelijke uitgaven te laag zijn om een meetbaar effect 

te hebben in econometrische analyses18. Deze methode van analyse is mogelijk omdat 

we de data beschikbaar hebben voor de benodigde controlevariabelen. In deze 

analyse controleren we voor het aantal woz-objecten in een gemeente en voor de 

extra werkzaamheden die samenhangen met het heffen van de hondenbelasting en 

de toeristenbelasting, die niet door elke gemeente worden geheven. De uitgaven aan 

beide posten (belastinginning en woz) tellen we bij elkaar op, omdat er tussen 

gemeenten verschillen bestaan welke uitgaven op een specifieke post geboekt 

worden. 

De analyse met zowel de dummy als de schaalvergrotingsvariabele toont significante 

reducties in uitgaven voor belastinginning en uitvoering van de wet woz bij 

samenwerkende gemeenten. De gemiddelde samenwerkende gemeente heeft 18 

procent lagere uitgaven dan een gemeente die niet samenwerkt. Gezien het gegeven 

dat de belastinginning een beleidsveld is met een sterke administratieve component is 

dit een uitkomst die niet zeer verrassend is. Dit des te meer omdat de belastinginning 

steeds meer gedigitaliseerd wordt en samenwerkende gemeenten bijvoorbeeld 

gezamenlijk nieuwe ICT-systemen kunnen aanbesteden. Ook is deze uitkomst in 

overeenstemming met eerder onderzoek naar de effecten van intergemeentelijke 

samenwerking binnen dit beleidsveld (Niaounakis & Blank, 2015). 

 

Tabel 5. Resultaten: samenwerking bij belastinginning 

 

Variabele en bijlage met regressie-uitkomsten 

Invloed op uitgaven aan 

belastinginning en wet woz 

Samenwerkingsdummy belastinginning – tabel B6 Lagere uitgaven 

Schaalvergroting door samenwerking – tabel B6 

 

Lagere uitgaven 

Invloed van gemeenteomvang op samenwerkingseffect – figuur B11 Geen 

Invloed van aantal partners op samenwerkingseffect – figuur B12 Versterkt het effect 

 

Wanneer we verdere analyses uitvoeren met interactie-effecten zien we dat de 

omvang van een gemeente weinig uitmaakt voor de mogelijkheden voor 

kostenreductie. Het effect van samenwerking op de uitgaven is redelijk constant voor 

gemeenten met inwonersaantallen tot 100.00 inwoners. Ook deze grotere gemeenten 

weten de uitgaven dus nog te reduceren door samen te werken bij de belastinginning. 

Het aantal samenwerkingspartners blijkt wel van invloed op het samenwerkingseffect: 

meer samenwerkingspartners resulteert gemiddeld gezien in meer kostenreductie. 

                                                            

 

18
 De resultaten van de analyse waarop deze conclusie is gebaseerd zijn te vinden in tabel B5 in de bijlage.  
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3.5. Gemeentelijke herindelingen 

Tot slot voeren we enkele analyses uit die verder ingaan op het vraagstuk of 

herindeling tot een uitgavenreductie bij gemeenten leidt. Allers & Geertsema (2016) 

concludeerden dat herindelingen niet resulteren in lagere uitgaven of een toename in 

de kwaliteit van dienstverleningen bij gemeenten. Met behulp van de 

samenwerkingsdataset analyseren we hier of er wel een significant effect 

waarneembaar wordt wanneer we de verschillende samenwerkingsvariabelen 

toevoegen aan het model dat Allers & Geertsema (2016) hanteren. De redenering 

achter het uitvoeren van deze extra analyses is dat het goed denkbaar is dat 

gemeenten die in verhouding hoge uitgaven hebben voor bepaalde diensten ook 

degene zijn die eerder in aanmerking zouden komen voor herindelingen. Maar juist bij 

deze gemeenten is het goed denkbaar dat ze deze problemen pre-herindeling al 

hebben proberen op te lossen door samen te werken met andere gemeenten. Het is 

dus mogelijk dat doelmatigheidswinst al gerealiseerd is door samenwerking waardoor 

onderzoek naar herindelingen geen significant effect opleveren als daarmee geen 

rekening wordt gehouden.  

In de eerste analyse van deze sectie voeren we een herhaling uit van een van de 

belangrijkste analyses uit het herindelingsonderzoek. De sample is beperkt tot 

gemeenten die heringedeeld of bijna heringedeeld zijn. Deze analyse vergelijkt dus 

heringedeelde gemeenten met vergelijkbare gemeenten die in een ander jaar zijn 

heringedeeld, of die in aanmerking zijn gekomen voor herindeling, maar waarbij dit 

niet is doorgegaan. Dit om te kijken of de vergelijkbare gemeenten die wel 

heringedeeld zijn ook daadwerkelijk lagere uitgaven hebben dan de gemeenten waar 

de herindeling niet is doorgegaan.  

Kolom 1 en 3 in Tabel B7 in de bijlage toont de resultaten van deze herhaling. De extra 

analyse die we als vervolgstap doen bestaat uit het toevoegen van 

samenwerkingsdummy’s van de verschillende beleidsvelden aan dit model. Op deze 

manier kunnen we achterhalen of samenwerking op de verschillende beleidsvelden 

invloed heeft op het geschatte effect van herindelingen – bijvoorbeeld door de 

mogelijkheid dat doelmatigheidswinst al vóór herindeling gerealiseerd is.  

Kolom 2 en 4 in tabel B7 in de bijlage tonen de uitkomsten van deze analyse met 

toevoeging van de samenwerkingsdummy’s. Na toevoeging van deze 

samenwerkingsvariabelen heeft herindeling nog steeds geen significant effect op de 

uitgaven van gemeenten. Dit is ongeacht of de herindeling recent was, of al ruime tijd 

geleden. Wanneer in plaats van herindelingsdummies gebruik wordt gemaakt van de 

schaalvergroting door samenwerking levert dit dezelfde uitkomst op. De conclusies 

van Allers en Geertsema (2016) blijken dus robuust. 
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4. Conclusies 

We vinden geen aanwijzingen die erop duiden dat gemeentelijke samenwerking in de 

periode 2005 tot en met 2013 heeft geleid tot lagere gemeentelijke uitgaven. 

Gemeenten die over de hele breedte veel samenwerken hebben een 

uitgavenontwikkeling die niet meetbaar afwijkt van de uitgavenontwikkeling van 

gemeenten die weinig samenwerken. Of een gemeente veel of weinig inwoners heeft 

en of een samenwerkingsverband uit veel of weinig gemeenten bestaat maakt geen 

verschil.  

Wanneer we naar specifieke beleidsvelden kijken vinden we geen effect van 

samenwerking op de totale gemeentelijke uitgaven.  

Bij de belastinginning worden door intergemeentelijke samenwerking wel duidelijk 

besparingen gerealiseerd. Op dit beleidsterrein beschikten we over voldoende 

gegevens om niet alleen het effect op de totale gemeentelijke uitgaven te 

onderzoeken, maar ook het effect op de uitgaven aan het beleidsterrein zelf. Doordat 

de uitgaven op dit beleidsterrein beperkt zijn (gemiddeld krap één procent van de 

totale uitgaven) heeft samenwerking hier geen meetbare invloed op de totale 

uitgaven van gemeenten. 

 

Herindelingen blijken ook na de toevoeging van samenwerkingsvariabelen geen effect 

te hebben op de uitgaven van gemeenten, en dus niet tot een reductie van uitgaven 

te leiden.  
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Technische bijlage 

In deze technische bijlage geven we een beschrijving van de methoden en variabelen 

die in dit rapport zijn gehanteerd. Ook worden hier de verschillende tabellen en 

figuren met de uitkomsten van de verschillende regressies weergegeven. 

Schattingsmethode 

In dit onderzoek maken we voornamelijk gebruik van de econometrische 

analysemethode system gmm. Dit is een methode die specifiek ontwikkeld is voor 

analyse van paneldata die aan voorwaarden voldoet die vrijwel exact opgaan voor dit 

onderzoek. De volgende factoren die door Roodman (2009) worden omschreven als 

de ideale situatie om System gmm te hanteren zijn ook van toepassing op ons 

onderzoek: 

- Gemeentefinanciën zijn een zogenaamd dynamisch proces waarbij de uitgaven ieder 

jaar in sterke mate afhangen van de uitgaven van vorig jaar. Dit vanwege de zeer 

incrementele aard van gemeentelijke uitgaven. Het model dat we hanteren zal dus 

ook de uitgaven van het vorige jaar in de analyse moeten betrekken (de zogenaamde 

lagged dependent variable). System gmm hanteert dit gegeven en gebruikt de 

informatie in meerdere lagged levels (observaties van eerdere jaren) en first 

differences (het verschil tussen twee opeenvolgende jaren) van deze lagged 

dependant variabele om meer moment condities te schatten en zodoende meer 

betrouwbare resultaten te genereren. 

- Verschillende gemeenten zullen bepaalde lokale omstandigheden hebben waardoor 

de uitgaven verschillen van andere gemeenten die onmogelijk allemaal in ons 

databestand opgenomen kunnen worden. Opname van vaste effecten resulteert in 

dynamische modellen echter in problemen door een bias te introduceren omdat de 

lagged dependant per definitie een sterke correlatie heeft met de vaste effecten. 

System gmm verhelpt dit probleem door de lagged dependant te instrumenteren. Ook 

zijn er tests beschikbaar om te testen of het probleem is verholpen. In de analyses 

geven wij deze test weer als de Hansen p waarde. Scores boven de 0.25 duiden op 

valide instrumenten. 

- Sommige van onze verklarende variabelen zijn endogeen (zie de tests in tabel B2 en 

B3). Dit wil in ons geval voornamelijk zeggen dat ze beïnvloed kunnen worden door de 

te verklaren variabele (de hoogte van de uitgaven) of door ontbrekende variabelen. In 

het geval van gemeentefinanciën zijn er ook niet of nauwelijks geschikte externe 

instrumenten voorhanden. System gmm biedt hier ook een uitkomst omdat deze 

endogene variabelen ook geïnstrumenteerd kunnen worden. De Hansen P waarde 

toont ook hier of de endogeniteitsproblemen zijn opgelost.  

- Onze dataset heeft een relatief kleine tijdsdimensie (T=9) en een relatief groot 

aantal onderzoeksobjecten (N=390-400 gemeenten afhankelijk van de analyse). 

System gmm is bij uitstek geschikt voor gebruik van datasets met deze verhoudingen.  

Voor de analyses schatten we in de meeste gevallen regressies waarbij de 

gemeentelijke uitgaven als functie worden onderzocht van de uitgaven in het 

voorgaande jaar, een set controlevariabelen, de betreffende samenwerkingsvariabele 
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waarvan we het effect willen weten en een set jaardummy’s voor verandering als 

gevolg van veranderingen die voor iedere gemeente in een bepaald jaar optreden 

(bijvoorbeeld nieuw landelijk beleid). Steeds worden in ieder geval een aantal lagged 

levels van de dependent variable geïnstrumenteerd met de first differences. Als er 

potentiele endogene variabelen in de analyse aanwezig zijn worden deze ook 

geïnstrumenteerd. Verder voegen we voor verschillende analyses nog 

interactietermen toe om het effect van samenwerken te meten voor verschillende 

eigenschappen van gemeenten en samenwerkingsverbanden. We voeren de analyses 

uit in Stata met xtabond2, zoals beschreven door Roodman (2009).  

Om problemen met overidentification te voorkomen houden we het aantal 

instrumenten zo laag mogelijk zodat er niet veel meer instrumenten dan variabelen in 

de analyse gebruikt worden. Om dit te bereiken gebruiken we slechts een beperkt 

aantal lags (afhankelijk ook van de autocorrelatie tussen de verschillende levels) die 

we instrumenteren en maken we gebruik van het collapse command in Stata. Iedere 

regressietabel in dit rapport geeft het aantal gebruikte instrumenten weer, het aantal 

overidentifying restrictions (Hansen df in de tabellen) en de Hansen p-waarde die de 

validiteit van de instrumenten test.  

In de volgende secties worden de verschillende analyses getoond en besproken. Voor 

regressies tonen we de tabellen met uitkomsten. Deze tabellen tonen de coëfficiënten 

voor alle controlevariabelen, de lagged dependant en de te onderzoeken variabele(n). 

De resultaten voor de jaardummies zijn uit de tabellen weggelaten. Voor analyses 

naar interactie-effecten tonen we grafieken met het marginale effect bij verschillende 

waarden met daarbij de bijbehorende betrouwbaarheidsintervallen. 
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Tabel B1: Beschrijvende statistiek 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

 Observaties Gemiddelde Standaard-
afwijking 

Minimum Maximum 

Afhankelijke variabele 

Totale uitgaven 3417 2312 13,69 640 9559 

Controle variabelen 

Algemene uitkering 3609 776 3,16 298 2783 

Aantal inwoners 3659 40598 1024 932 799345 

Aandeel uitkeringsontvangers 3654 0,026 0,0002 0,0066 0,093 

Omgevingsadressendichtheid 3656 0,98 0,012 0,11 6,08 

Aandeel linkse partijen 3653 0,45 0,0036 0 1 

Fragmentatie politieke partijen (Herfindahl) 3654 0,21 0,00084 0,096 0,59 

Aandeel college in raad 3654 0,62 0,0016 0,235 0,97 

Jaar voor verkiezingen (dummy) 3659 0,33 0,0078 0 1 

Verkiezingsjaar (dummy) 3659 0,22 0,0069 0 1 

Jaar na verkiezingen (dummy) 3659 0,22 0,0069 0 1 

Samenwerkingsvariabelen 

Aandeel van uitgaven via samenwerking 3331 0,15 0,0014 0,00024 0,49 

Uitgaven via samenwerking 3473 369 3,97 0,48 1806 

Samenwerkingsdummy soc.dienst 3475 0,33 0,0079 0 1 

Aantal samenwerkingspartners soc.dienst 3475 1,03 0,030 0 9 

Schaalvergroting door samenwerking 

soc.dienst 

3475 2,17 0,039 1 19,34 

Samenwerkingsdummy wsw 3475 0,97 0,003 0 1 

Aantal samenwerkingspartners wsw 3475 5,80 0,058 0 16,0 

Schaalvergroting door samenwerking wsw 3475 10,95 0,27 1 254,8 

Samenwerkingsdummy afval 3475 0,43 0,0084 0 1 

Aantal samenwerkingspartners afval 3475 3,67 0,096 0 36 

Schaalvergroting door samenwerking afval 3475 7,60 0,38 1 432,6 

Samenwerkingsdummy belasting 3475 0,18 0,0065 0 1 

Aantal samenwerkingspartners belasting 3475 1,36 0,071 0 25 

Schaalvergroting door samenwerking 

belasting 

3475 3,11 0,12 1 77,4 

Herindelingsvariabelen 

Pre-herindeling dummy 1619 0.064 0.24 0 1 

0-3 jaar na herindeling dummy 1619 0.14 0.35 0 1 

4-11 jaar na herindeling dummy 1619 0.34 0.47 0 1 

11+ jaar na herindeling dummy 1619 0.16 0.37 0 1 

Bedragen zijn per inwoner, uitgedrukt in euro’s van het jaar 2013. 

Analyse 1: Financiële determinanten van samenwerking 

Bij de eerste analyse kijken we of er financiële determinanten zijn die de mate van 

uitgaven via samenwerking beïnvloeden. In het bijzonder kijken we hier of gemeenten 

die per inwoner hogere uitgaven hebben meer gaan samenwerken. Samenwerking 

meten we eerst aan de hand van de uitgaven die een gemeente doet via 

samenwerkingsverbanden; als aandeel van de totale gemeentelijke uitgaven of als 

bedrag per inwoner. 
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Door middel van panelregressies schatten we de invloed van de totale gemeentelijke 

uitgaven in het eerste jaar waar we voldoende gegevens voor hebben (2005) op de 

mate van samenwerking in de jaren daarna (2006-2013).  

De resultaten staan in tabel B2. De eerste twee kolom neemt het aandeel van de 

uitgaven dat via samenwerking verloopt als maatstaf voor samenwerking, de tweede 

kolom neemt hiervoor de per capita uitgaven via samenwerking. Uit de tabel blijkt dat 

hogere uitgaven in basisjaar 2005 leidt tot een significant lager aandeel van 

samenwerking in de totale gemeentelijke uitgaven (kolom 1). Op de uitgaven aan 

samenwerking in euro per inwoner hebben hogere uitgaven in 2005 juist een licht 

significant positief effect. 

Tabel B2: Financiële determinanten voor de hoogte van de gemeentelijke uitgaven via 

samenwerking 

 (1) (2) 
Uitgaven via samenwerking > Aandeel uitgaven via 

samenwerking in totale 
uitgaven 

Uitgaven via samenwerking 
in euro per inwoner 

   
Totale uitgaven per Inwoner in 2005 -0.041** 0.004 
 (-2.272) (0.039) 
Algemene uitkering per inw. 0.034 0.832*** 
 (1.010) (3.246) 
Aantal inwoners -0.014 -0.008 
 (-1.596) (-0.145) 
Omgevingsadressendichtheid 0.003 -0.018 
 (0.383) (-0.339) 
Percentage uitkering 0.031*** 0.263*** 
 (2.781) (3.121) 
Aandeel linkse partijen 0.012 0.012 
 (1.258) (0.216) 
Herfindahl 0.011 0.072 
 (0.945) (1.031) 
Aandeel college in raad 0.001 -0.003 
 (0.160) (-0.051) 
Jaar voor verkiezingen 0.033** 0.200 
 (2.103) (1.494) 
Verkiezingsjaar 0.031* 0.209** 
 (1.831) (2.173) 
Jaar na verkiezingen 0.013 0.073 
 (0.965) (0.704) 
Constante 0.498** 1.301 
 (2.333) (0.797) 
   
Observaties 2,183 2,203 
Aantal gemeenten 291 291 

Panelregressie met random effecten en jaareffecten; z-waarden tussen haakjes. Statistisch significant 

bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 
 

Een andere manier om de mate van samenwerking te operationaliseren is via 

dummies die aangeven of op bepaalde beleidsterreinen wordt samengewerkt. We 

onderzoeken daarmee of gemeenten hogere of lagere lasten hebben in de jaren in 

aanloop naar samenwerking, op vier verschillende beleidsterreinen. Per beleidsterrein 

hanteren we twee verschillende dummy’s, die aangeven of een gemeente binnen een 

periode van twee of vier jaar gaat samenwerken (en op dat moment dus nog niet 

samenwerkt) op dat beleidsterrein. Hiermee kunnen we dus meten of gemeenten met 

hogere lasten eerder geneigd zijn om samen te gaan werken. 
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Uit de analyse blijkt dit niet het geval te zijn. De dummy’s die aangeven of een 

gemeente binnen 2 of 4 jaar gaat samenwerken tonen geen significante resultaten. 

De enige uitzondering hiervoor is de 4-jaars dummy voor afvalinzameling die zowel 

een statistische en economische significante negatieve waarde laat zien.19 Dit effect is 

niet aanwezig bij de dummy voor 2 jaar, en wanneer we een extra regressie uitvoeren 

naar het effect van deze dummy’s op de kosten voor hoofdfunctie 7 (volksgezondheid 

& milieu) verdwijnt het effect compleet. Daarom beschouwen we de eerste uitkomst 

als artefact. We vinden hier dus geen duidelijke aanwijzingen voor endogeniteit. 

Tabel B3: Financiële determinanten voor samenwerking op specifieke beleidsvelden 

 (1) (2) 
   
Dummy 2 jaar pre sw socdienst 0.017  
 (0.78)  
Dummy 2 jaar pre sw belasting 0.005  
 (0.46)  
Dummy 2 jaar pre sw afval -0.010  
 (-0.72)  
Dummy 4 jaar pre sw socdienst  -0.004 
  (-0.20) 
Dummy 4 jaar pre sw belasting  0.005 
  (0.54) 
Dummy 4 jaar pre sw afval  -0.029** 
  (-2.04) 
L.totale uitgaven 0.146*** 0.147*** 
 (3.76) (3.80) 
algemene uitkering 0.890*** 0.890*** 
 (15.00) (15.07) 
Aantal inwoners 0.062*** 0.062*** 
 (4.88) (4.86) 
omgevingsadressendichtheid 0.013 0.013 
 (1.13) (1.15) 
aandeel linkse partijen 0.002 0.002 
 (0.09) (0.10) 
Herfindahl 0.046* 0.045* 
 (1.89) (1.84) 
aandeel college in raad -0.000 0.001 
 (-0.01) (0.03) 
jaar voor verkiezingen 0.043* 0.043* 
 (1.71) (1.73) 
verkiezingsjaar 0.066* 0.066* 
 (1.77) (1.79) 
jaar na verkiezingen 0.070** 0.070** 
 (2.30) (2.32) 
   
Aantal observaties 2,843 2,843 
Aantal gemeenten 390 390 
instrumenten 22 22 
Hansen df 1 1 
Hansen p 0.514 0.450 

System gmm-schatting; z-waarden tussen haakjes. Statistisch significant bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
 

                                                            

 

19
 De gevonden waarde is zeer contra-intuïtief – de interpretatie van de coëfficiënt zou doen vermoeden dat deze 

gemeenten die over 3 of 4 jaar gaan samenwerken 3 procent lagere lasten hebben dan de overige gemeenten. Dit 

kan bijna niet veroorzaakt worden door efficiëntere afvalinzameling omdat deze kostenpost normaal gesproken 

slechts ongeveer 4 procent is van de totale gemeenterekening (wat dus een 75 procent kostenreductie voor 

afvalinzameling zou betekenen). 
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Analyse 2: Effecten van samenwerking algemeen 

In dit onderdeel onderzoeken we het effect van de totale mate van samenwerking van 

een gemeente bij de uitvoering van haar taken op de hoogte van de gemeentelijke 

uitgaven. Hiervoor analyseren we twee variabelen. De eerste is het aandeel van de 

totale uitgaven dat via samenwerking verloopt; dit varieert van 0 tot 49 procent 

(tabel B1). De tweede variabele betreft de uitgaven via samenwerking per inwoner; dit 

varieert van 0 tot 1806 euro. Beide variabelen worden geïnstrumenteerd in de 

analyse. De uitkomsten zijn te vinden in tabel B4. Deze analyse toont dat noch het 

aandeel van de uitgaven via samenwerking, noch het per capita bedrag aan uitgaven 

via samenwerking een significante invloed heeft op de hoogte van de totale uitgaven 

van een gemeente. Samenwerking leidt dus niet tot een reductie (of een stijging) van 

de uitgaven.  

De controlevariabelen in deze analyse tonen het te verwachten beeld. De uitgaven 

van een gemeente worden sterk beïnvloed door de uitgaven van het voorafgaande 

jaar, de algemene uitkering, het aantal inwoners en het percentage van de bevolking 

dat een (bijstands- of werkloosheid)uitkering ontvangt. Verder zijn sommige van de 

politieke controlevariabelen nog licht significant. 

 

Tabel B4: effect van samenwerking op totale uitgaven gemeente 
 (1) (2) 
   
Aandeel totale uitgaven via 
samenwerking 

-0.004 
(-0.03) 

 

   
Uitgaven samenwerking per inwoner  0.049 
  (0.88) 
L.totale uitgaven 0.140*** 0.133*** 
 (3.70) (3.29) 
Algemene uitkering 0.792*** 0.747*** 
 (11.11) (8.88) 
Aantal inwoners 0.048*** 0.050*** 
 (3.70) (3.81) 
Omgevingsadressendichtheid 0.005 0.008 
 (0.47) (0.70) 
Percentage uitkering 0.094*** 0.080*** 
 (4.55) (2.80) 
Aandeel linkse partijen -0.022 -0.019 
 (-1.05) (-0.88) 
Herfindahl 0.048** 0.048* 
 (2.00) (1.92) 
Aandeel college in raad 0.008 0.002 
 (0.31) (0.07) 
Jaar voor verkiezingen 0.044* 0.037* 
 (1.83) (1.79) 
Verkiezingsjaar 0.065* 0.058 
 (1.76) (1.55) 
Jaar na verkiezingen 0.073** 0.070** 
 (2.45) (2.40) 
   
Aantal observaties 2,843 2,843 
Aantal gemeenten 390 390 
instrumenten 22 22 
Hansen df 2 2 
Hansen p 0.774 0.475 

System gmm-schatting; z-waarden tussen haakjes. Statistisch significant bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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We hebben ook onderzocht of deze uitkomsten verschillen voor gemeenten van 

verschillende inwoneraantallen. Dit om na te gaan of, bijvoorbeeld, kleine gemeenten 

misschien wel lagere uitgaven ondervinden als een gevolg van samenwerking. Zoals in 

figuren B1 en B2 is te zien is dit niet het geval. Het effect van beide variabelen is, over 

de hele breedte van de figuren, niet significant verschillend van 0, dus ongeacht de 

omvang van de gemeente. 

Deze interactiegrafieken kunnen op de volgende manier geïnterpreteerd worden. De 

doorgetrokken blauwe lijn toont het effect dat samenwerking heeft op de uitgaven 

van een gemeente voor verschillende inwoneraantallen. In figuur B1 ligt deze lijn voor 

vrijwel alle inwoneraantallen op nul, wat betekend dat er geen inwonertal is waarbij de 

hoogte van de uitgaven via samenwerking een effect heeft op de hoogte van de totale 

gemeentelijke uitgaven. De blauwe stippellijnen geven het betrouwbaarheidsinterval 

aan. Dit wil zeggen dat de statistische analyse met 95 procent zekerheid toont dat het 

gemiddelde daadwerkelijke effect voor ieder inwoneraantal binnen de waarden tussen 

de twee stippellijnen valt. Omdat de nul-waarde tussen deze twee stippelwaarde valt 

kunnen we concluderen dat het effect van samenwerking op de totale uitgaven van 

een gemeente niet statistisch significant verschilt van nul. De rode staven geven het 

aantal observaties (gemeenten) weer voor de verschillende inwonersaantallen. Daar 

waar we de meeste observaties hebben is het resultaat van de blauwe lijn het meest 

relevant. 

 

Figuur B1: Marginaal effect van aandeel uitgaven via samenwerking op totale gemeentelijke 

uitgaven bij verschillende inwoneraantallen 
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Figuur B2: Marginaal effect van per capita uitgaven via samenwerking op totale gemeentelijke 

uitgaven bij verschillende inwoneraantallen 

 
 

Analyse 3: Resultaten voor specifieke beleidsvelden 

 

In dit onderdeel onderzoeken we of samenwerking bij specifieke beleidsvelden een 

meetbare invloed heeft op de totale uitgaven van een gemeente. We analyseren dit 

door dummyvariabelen te gebruiken die aangeven of een gemeente samenwerkt, en 

met behulp van een variabele die de schaalvergroting als gevolg van samenwerking 

voor een gemeente weergeeft. Als een samenwerkingsverband bijvoorbeeld drie keer 

zoveel inwoners heeft als de desbetreffende gemeente, bedraagt de 

schaalvergrotingsfactor 3. Voor deze variabelen hebben we geen signalen gevonden 

voor endogeniteit in analyse B3 en hebben we ook geen theoretische gronden om dit 

te vermoeden. Deze variabelen zullen we dus niet instrumenteren. 

Zoals in de onderstaande tabel (B5) is te zien hebben geen van de dummy’s of 

schaalvergrotingsvariabelen een significant effect op de totale lasten. Alle 

controlevariabelen tonen nog steeds vrijwel dezelfde coëfficiënten en 

significantiewaarden, wat er op wijst dat het model dat we gebruiken robuust is voor 

toevoegingen van verschillende variabelen. 

Omdat de uitgaven voor belastinginnig slechts een fractie van de totale 

gemeenterekening bedragen (gemiddeld 0,9 procent) zal een eventueel effect van 

samenwerking op dat terrein niet snel zichtbaar worden in deze analyse. In paragraaf 

3.4 wordt specifiek naar de uitgaven gerelateerd aan belastinginning gekeken. 
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Tabel B5: Effecten van samenwerking en schaalvergroting door samenwerking bij verschillende 
beleidsterreinen op de totale uitgaven 
 (1) (2) 
   
Samenwerkingsdummy 
soc.dienst 

-0.000 
(-0.003) 

 

   
Samenwerkingsdummy 
belasting 

-0.009 
(-0.79) 

 

   
Samenwerkingsdummy afval 0.010  
 (0.96)  
Samenwerkingsdummy Wsw -0.028  
 (-1.20)  
Schaalvergroting soc.dienst  -0.001 
  (-0.08) 
Schaalvergroting belasting  -0.005 
  (-0.98) 
Schaalvergroting afval  0.004 
  (0.83) 
Schaalvergroting Wsw  -0.006 
  (-0.71) 
L.totale uitgaven 0.139*** 0.137*** 
 (3.62) (3.54) 
Algemene uitkering 0.778*** 0.779*** 
 (10.70) (10.94) 
Aantal inwoners 0.047*** 0.041*** 
 (3.63) (2.78) 
Omgevingsadressendichtheid 0.006 0.010 
 (0.54) (0.90) 
Percentage uitkering 0.095*** 0.094*** 
 (4.73) (4.64) 
Aandeel linkse partijen -0.020 -0.021 
 (-0.95) (-0.98) 
Herfindahl 0.052** 0.050** 
 (2.15) (2.07) 
Aandeel college in raad 0.006 0.005 
 (0.24) (0.18) 
Jaar voor verkiezingen 0.044* 0.044* 
 (1.83) (1.82) 
Verkiezingsjaar 0.066* 0.066* 
 (1.79) (1.77) 
Jaar na verkiezingen 0.072** 0.071** 
 (2.39) (2.39) 
   
Aantal observaties 2,843 2,843 
Aantal gemeenten 390 390 
Instrumenten 24 24 
Hansen df 1 1 
Hansen p 0.626 0.629 

System gmm-schatting; z-waarden tussen haakjes. Statistisch significant bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 

 

Zoals te zien is in tabel B5 tonen onze analyses geen reductie in uitgaven door 

samenwerking op specifieke beleidsterreinen. We doen nog enkele extra analyses om 

na te gaan of er voor bepaalde groepen gemeenten wel effecten optreden. We 

onderzoeken of het gevonden effect van samenwerking afhangt van het aantal 

inwoners van een gemeente, van het aantal samenwerkingspartners of van de mate 

van congruentie. Dat laatste doen we alleen bij sociale dienst en sociale 

werkvoorziening, omdat dit verwante beleidsterreinen zijn. 

De uitkomsten worden gepresenteerd in de vorm van figuren, zoals eerder getoond in 

figuur B1 en figuur B2. Voor uitleg over de interpretatie wordt verwezen naar de uitleg 

bij die figuren. 



 

COELO                   

Invloed van intergemeentelijke samenwerking op gemeentelijke uitgaven 

 

36

Sociale dienst 

De figuren B3, B4 en B5 laten zien dat het effect van samenwerking op de 

gemeentelijke uitgaven niet afhangt van het aantal inwoners van een gemeente, van 

het aantal samenwerkingspartners bij de sociale dienst of van de mate van 

congruentie van het samenwerkingsverband met dat van de sociale werkvoorziening. 

 

Figuur B3: Invloed van inwonertal op effect van de samenwerkingsdummy sociale dienst op 

gemeentelijke uitgaven 

 

 

Figuur B4: Invloed van aantal samenwerkingspartners op het effect van de 

samenwerkingsdummy sociale dienst op de gemeentelijke uitgaven 
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Figuur B5: Invloed van de mate van congruentie op het effect van de samenwerkingsdummy 

sociale dienst op de gemeentelijke uitgaven 

 

Wsw 

Zoals in tabel B5 te zien is heeft samenwerking, of schaalvergroting als een gevolg 

van samenwerking voor de Wsw geen effect op de uitgaven van een gemeente. Omdat 

de samenwerkingsdummy voor de Wsw vrijwel geen variatie heeft vanwege het 

gegeven dat bijna alle gemeenten samenwerken op dit beleidsterrein, kiezen we er 

voor om de regressie voor de interactie-effecten uit te voeren met de variabele voor 

schaalvergroting in plaats van met deze dummy. We onderzoeken hier dus of het 

effect van de schaalvergroting door samenwerking op de gemeentelijke uitgaven 

afhangt van het aantal inwoners van een gemeente, het aantal 

samenwerkingspartners voor het samenwerkingsverband, of de mate van congruentie 

tussen samenwerkingsverbanden voor de Wsw en sociale dienst. Ook hier vinden we 

geen significante resultaten.  

Figuur B6: Invloed van inwonertal op effect van schaalvergroting bij de Wsw op gemeentelijke 

uitgaven 
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Figuur B7: Invloed van aantal samenwerkingspartners op effect van schaalvergroting bij de Wsw 

op gemeentelijke uitgaven 

 

Figuur B8: Invloed van congruentie op effect van schaalvergroting bij de Wsw op gemeentelijke 

uitgaven 
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Afval 

De grafieken hieronder tonen dat het effect van samenwerking op afvalgebied op de 

gemeentelijke uitgaven niet afhangt van het aantal inwoners of het aantal 

samenwerkingspartners  

Figuur B9: Invloed van inwonertal op het effect van de samenwerkingsdummy afval op de 

gemeentelijke uitgaven 

 

Figuur B10: Invloed van het aantal samenwerkingspartners op het effect van de 

samenwerkingsdummy afval op de gemeentelijke uitgaven 

 



 

COELO                   

Invloed van intergemeentelijke samenwerking op gemeentelijke uitgaven 

 

40

Belastinginning 

De uitgaven voor belastinginning (en woz-taxaties) bedragen gemiddeld slechts 0,9 

procent van de totale uitgaven van een gemeente. Het is dus goed denkbaar dat een 

eventuele efficiencywinst door samenwerking bij de eerdere analyses niet naar voren 

zou komen in de analyse die maar een klein deel van de totale gemeentelijke uitgaven 

uit zou maken.  

Daarom onderzoeken we hier of samenwerking bij belastinginning leidt tot lagere 

uitgaven aan belastinginning. We gebruiken hier enkele terrein specifieke extra 

controlevariabelen: dummy’s die aangeven of een gemeente hondenbelasting 

respectievelijk toeristenbelasting heft, en de waarde van niet-woningen per inwoner. 

Tabel B6 laat zien dat samenwerking bij belastinginning een sterk significante 

negatieve invloed heeft op de uitgaven aan belastinginning. De gevonden 

coëfficiënten zijn aanzienlijk. Door samenwerking wordt gemiddeld gezien 18 procent 

op de uitgaven bespaart. Wanneer we kijken naar het effect van schaalvergroting 

door samenwerking zien we dat de besparing van uitgaven ook echt samenhangt met 

de mate van schaalvergroting; het effect is minder groot wanneer een gemeente 

slechts beperkte opschaling realiseert met samenwerking, maar des te groter voor 

samenwerkingsverbanden die erg groot zijn in verhouding tot de gemeente zelf. 

 

Tabel B6: Effect van samenwerking en schaalvergroting bij belastinginning op uitgaven aan 
belastinginning 
 (1) (2) 
   
Samenwerkingsdummy belasting -0.177***  
 (-4.31)  
Schaalvergroting door samenwerking bij belasting  -0.009*** 
  (-3.18) 
L.logtotaalbelastingpc 0.485*** 0.491*** 
 (5.30) (5.69) 
Algemene uitkering 0.095 0.125 
 (1.05) (1.42) 
Aantal inwoners -0.047** -0.067*** 
 (-2.18) (-3.20) 
Omgevingsadressendichtheid 0.026 0.026 
 (1.09) (1.13) 
Woonruimten 0.418*** 0.368*** 
 (3.03) (2.89) 
Aandeel linkse partijen 0.091** 0.096** 
 (2.14) (2.33) 
Dummy hondenbelasting -0.004 -0.003 
 (-0.13) (-0.10) 
Dummy toeristenbelasting 0.041 0.044 
 (1.54) (1.64) 
Waarde niet woning-objecten 0.058 0.062* 
 (1.58) (1.70) 
   
Aantal observaties 2,905 2,905 
Aantal gemeenten 394 394 
Instrumenten 19 19 
Hansen df 1 1 
Hansen p 0.360 0.530 

System gmm-schatting; z-waarden tussen haakjes. Statistisch significant bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * 

p<0.1 
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Figuur B11 laat zien dat het uitgavendrukkende effect van samenwerking op 

belastinggebied niet afhangt van het aantal inwoners van een gemeente. 

Samenwerking loont voor kleine en voor grote gemeenten. 

Uit figuur B12 blijkt dat de baten van samenwerking op belastinggebied toenemen 

naarmate het aantal samenwerkingspartners groter is.  

 

Figuur B11: Interactie samenwerkingsdummy belasting en inwoners 

 

 

Figuur B12: Interactie samenwerkingsdummy belasting en aantal samenwerkingspartners 
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Analyse 4: Samenwerking en herindeling 

De laatste stap in dit onderzoek is om te achterhalen of het effect van herindelingen 

op uitgaven van een gemeente beïnvloed wordt door samenwerkingsverbanden. Dit 

doen we omdat het denkbaar is dat gemeenten die veel samenwerken eventuele 

schaalvoordelen al hebben gerealiseerd, waardoor een mogelijk effect van 

herindelingen minder gemakkelijk te meten is. Om te controleren of dit het geval is 

herhalen we hier het onderzoek van Allers en Geertsema (2016), met de toevoeging 

van data over samenwerkingen. 

 

Voor deze analyse starten we met een exacte herhaling van de belangrijkste regressie 

van Allers & Geertsema (2016). Hierbij analyseren we wat het effect is van 

herindelingen op de uitgaven van gemeenten. Alleen gemeenten die heringedeeld of 

bijna heringedeeld zijn worden meegenomen in deze regressie, zodat er een 

controlegroep gebruikt wordt van gemeenten die in eigenschappen sterk 

overeenkomen. Net zoals Allers & Geertsema (2016) voeren we zowel een lineaire als 

een dynamische regressie uit. Deze publicatie kan geraadpleegd worden voor de 

exacte specificatie van de regressies.  

 

Kolommen 1 en 3 in tabel B7 tonen de resultaten van deze herhaling. Vervolgens 

voeren we deze twee regressies nogmaals uit, maar nu met de toevoeging van 

samenwerkingsdummy’s. Dit zijn de al eerder gebruikte dummy’s die aangeven of een 

gemeente samenwerkt op een bepaald beleidsveld. We hanteren hier de dummy’s 

voor de sociale dienst, afvalinzameling en belastinginning. De dummy voor de Wsw 

gebruiken we niet omdat deze, zoals eerder al vermeld, de waarde van 1 aanneemt 

voor vrijwel alle gemeenten. De uitkomsten na toevoeging van deze dummy’s is te 

vinden in kolommen 2 en 4 van tabel B7.  

 

We hebben dezelfde exercitie uitgevoerd met de schaalvergroting door samenwerking 

in plaats van dummies voor samenwerking. Omdat de uitkomsten weinig verschillen 

van die in tabel B7 laten we ze niet zien. Ook hier blijkt toevoeging van 

samenwerkingsvariabelen aan de regressie de resultaten niet te veranderen. 
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Tabel B7: Effect van herindelingen op de totale gemeentelijke uitgaven met en zonder toevoeging 
van samenwerkingsdummy’s 

 (1) (2) (3) (4) 
Model > Statisch 

geen sw data 
Statisch 

met sw data 
Dynamisch 

geen sw data 
Dynamisch 

met sw data 
     
Pre herindeling -0.04* -0.04* -0.03* -0.03* 
 (-1.86) (-1.92) (-1.84) (-1.89) 
0-3 jaar na herindeling -0.03 -0.04 0.00 0.00 
 (-0.99) (-1.27) (0.11) (0.05) 
4-10 jaar na herindeling -0.02 -0.03 0.00 0.00 
 (-0.58) (-0.85) (0.12) (0.07) 
11+ jaar na herindeling -0.01 -0.02 0.00 0.00 
 (-0.29) (-0.56) (0.03) (0.00) 
Samenwerkingsdummy soc. 
Dienst 

 -0.02  -0.00 

  (-0.99)  (-0.28) 
Samenwerkingsdummy afval  0.02  0.00 
  (1.18)  (0.07) 
Samenwerkingsdummy 
belasting 

 -0.01  0.01 

  (-0.67)  (0.44) 
Uitgaven vorig jaar   0.70*** 0.70*** 
   (17.19) (17.69) 
     
Aantal observaties 1,515 1,515 1,339 1,339 
R-squared 0.74 0.74   
Aantal gemeenten 135 135 135 135 

In alle regressies zijn vaste effecten en jaareffecten opgenomen. Robuuste t-waarden op basis van 

geclusterde standaardfouten tussen haakjes. Statistisch significant bij: *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1 

 

We kunnen hieruit concluderen dat herindeling gemiddeld gezien niet tot lagere 

uitgaven leidt voor een gemeente, ongeacht of deze gemeente al samenwerkte op 

verschillende beleidsvelden. Aangezien samenwerking op de meeste van deze 

beleidsvelden ook niet tot lagere uitgaven leidt is deze uitkomst niet geheel 

verrassend. 
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