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onderwerp Fusie Heerlen - Landgraaf

Geachte colleges,

De directie van Rabobank Parkstad Limburg heeft kennisgenomen van de plannen om te
komen tot een fusie tussen de gemeentes Heerlen en Landgraaf. Met deze brief willen wij

onze visie op deze ontwikkeling met u delen. We willen u vragen deze brief ook te delen met

uw raadsleden.

Introductie

Rabobank Parkstad Limburg is, zoals wellicht bekend, 10 jaar geleden ontstaan uit de fusie van

de Rabobanken van Heerlen, Landgraaf en Kerkrade. Een fusie die geleid heeft tot een

sterkere bank, die beter zichtbaar en herkenbaar is in de markt en een bank met professionele

medewerkers en ondersteuning. Daarbij zijn de klanttevredenheid en de

medewerkerstevredenheid in de afgelopen jaren fors gestegen.

Argumenten

Wij denken dat er parallellen getrokken kunnen worden met een gemeentelijke fusie en zien

op basis van onze eigen ervaringen daarom duidelijke voordelen van een fusie tussen de

gemeentes Heerlen en Landgraaf:

Eén gemeente betekent één bestuurlijke agenda, met dezelfde speerpunten. Dit geeft

meer focus om zaken tot stand te brengen, die belangrijk zijn voor ons gebied en haar

inwoners.

Een nieuwe gemeente van circa 125.000 inwoners is de grootste gemeente van

Limburg en de 20't" van Nederland en heeft daarmee een strategisch sterke positie in

gesprekken met provincie en rijk.
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Samenvoeging betekent voor de medewerkers van beide gemeenten, dat zij meer

mogelijkheden hebben om zich te specialiseren en te professionaliseren, waardoor zij

kunnen blijven voldoen aan de steeds hogere eisen die aan ambtenaren gesteld

worden. Dit komt de dienstverlening aan de burger ten goede.

Het ontstaan van een grotere gemeente creëert een kritische massa waardoor zij haar

medewerkers meer carrièreperspectief en ontwikkelingsmogelijkheden kan bieden en

daardoor goede medewerkers beter aan zich kan binden.

Voor ons als bank betekent een fusie van Heerlen en Landgraaf, dat je minder

verschillende aanspreekpunten hebt en daardoor gemakkelijker je verhaal kan delen

of je vraag op tafel kunt leggen. We horen dit geluid ook meer en vaker in

ondernemerskringen in de regio.

Een grotere, sterke gemeente heeft meer wervingskracht voor nieuwe bedrijven en

investeerders.

Je hoort in de discussie vaak de vrees, dat onderdeel worden van een groter

bestuurlijk geheel betekent, dat je je eigenheid op moet geven. Wij hebben binnen de

bank juist ervaren dat klanten het denken in kernen snel loslieten en vooral de

behoefte hebben dat de dienstverlening die zij nodig hebben op het juiste

kwaliteitsniveau beschikbaar is. Klanten willen de basisdienstverlening zo dichtbij

mogelijk en begrijpen dat meer specialistische kennis niet overal beschikbaar kan zijn.

Zij zijn bereid hiervoor een afstand af te leggen, mits de kwaliteit goed is en de

beschikbaarheid van dienstverlening in ruime mate aanwezig is.

Het denken en doen van de inwoners van Heerlen en Landgraaf stopt ook nu niet bij

de gemeentegrenzen en dit heeft ons inziens geen enkele invloed op het gevoelvan

"waar ik thuis ben en waar ik vandaan kom". Dorpsgevoel zal in een grotere entiteit
eerder meer ruimte krijgen, dan minder.
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Tot slot

Het is op basis van het bovenstaande duidelijk dat Rabobank Parkstad Limburg een warm

voorstander is van een fusie tussen de gemeentes Heerlen en Landgraaf. We wensen de

bestuurders daarom veel succes en de raadsleden veel wijsheid bij het nemen van hun

beslissing, met het belang van de inwoners van Heerlen en Landgraaf

Met vriendelijke groet,

Ra bobank Pa rkstad Limburg
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