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Onderwerp: Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid
Geachte raadsgriffier,
Hierbij doe ik u een exemplaar toekomen van de door de gemeenteraad van Goedereede op 23
september 2010 aangenomen "motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid".
Ik verzoek u vriendelijk deze motie ter kennis van de gemeenteraad te brengen.

Tevens wil ik u vragen om de motie ter kennis te brengen van het college van burgemeester en
wethouders van uw gemeente.
Indien de gemeenteraad of het college de gedachte in de motie steunt, dan verneemt de
Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp) dat graag.
Ik zeg u bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
Dick Koppenol,
raadsgriffier Goedereede
telefoon 0187 491500

D.A. Koppenol
Raadsgriffier/stafmedewerker projecten
Doorkiesnummer: (0187) 49 77 48
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Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid

Onderwerp
AgBmiapuni

: Samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid
:-

De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 23 september 2010,
géhoord de beraadslaging,
overwegende, dat ondanks provinciale en nationale verkiezingsbeloften er nog altijd sprake is van
gedwongen herindelingen in Nederland van bovenaf;
dat de burger in deze processen niet centraal wordt gesteld;
dat er bij herindelingen onvoldoende sprake is van een zakelijke benadering waarbij vooraf de
concrete doelen, definanciëleen inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld duidelijk is;
dat schaalvergroting niet automatisch leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit;
dat er behoefte is aan een open discussie over bestuurlijke vernieuwing en de rol van gemeenten in
een lokale gemeenschap;
dat meerdere gemeenten in Nederland zich verzetten tegen een van bovenaf opgelegde herindeling;
verzoekt het college om contacten te leggen met andere gemeenten die zich verzetten tegen een
gedwongen herindeling in samenwerking met de Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede;
verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een Platform Zelfstandige
Gemeenten;
roept andere gemeenten op zich aan te sluiten b\im initiatief,
verzoekt de griffier om deze motie te verspreiden onder alle gemeenteraden en -colleges in
Nederland;
verzoekt het college om deze motie breed onder de aandacht te brengen van de Nederlandse pers,
de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Eerste en Tweede Kamerleden,
en gaat over tot de orde vah de dag.
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