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Geachte Directie,

Bijgaand doe wij u toekomen de motie van de fractie van de ChristenUnie, zoals die is
aangenomen in onze raadsvergadering van 8 november jl.
De motie is aangenomen met 22 stemmen voor en 3 tegen.

De overwegingen in de motie spreken voor zich.
Graag verzoeken wij u dan ook namens onze raad om in de gesprekken met het Kabinet duidelijk
aan te geven dat gedwongen herindelingen naar gemeenten van meer dan 100.000 inwoners
ongewenst is.

Wij hopen dat u een en ander op een constructieve wijze met het Kabinet zult kunnen bespreken.

Hoogachtend,

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

De secretaris,

F.Dijkstra MBA, / mevr. A.H. Raven BA

Receptie HCB

gemeentebestuur@hellendoorn.nl
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Aangenomen: VVD en HOP tegen

Hellendoorn

Motie

De raad van de gemeente Hellendoorn in vergadering bijeen op 8 november
2012

Onderwerp: gedwongen herindeling gemeenten

Overwegende:

Dat in het regeerakkoord herindeling wordt voorgesteld naar gemeenten met minimaal

100.000 inwoners;

Dat herindeling geen doel op zich moet zijn;

Dat herindeling het lokale bestuur op verdere afstand van de burgers brengt;

Dat eventuele financiële voordelen uit herindeling ook kan worden verkregen door

samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering van gemeenten;

Samenwerking op het gebied van bedrijfsvoering op vrijwillige basis, ons meer aanspreekt

dan gedwongen herindeling;

Verzoekt het college

- via de VNG aan het kabinet duidelijk te maken dat gedwongen herindelingen naar gemeenten van

meer dan 100.000 inwoners ongewenst is.

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de ChristenUnie:

W. Roskam-Kroeze

Medeondertekenaars:


