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u bent in het Lond von cuiik ol vele ioren bezig met het verbeteren von de
strotegische somenwerking. Met het Groofs Monifest in2o1i en het Monifest
Lond von cuiik in 20,l5 heeft u ols roden sturing gegeven oon uw bestuurders
om meer somen te werken oon het uitvoeren von strotegische opgoven. Met hef
regieteom geeft u sturing oon het gezomenliik proces von de viif gemeenten.
ln 20,ló hebt u ols roden besloten om, no het in beeld brengen von de
opgoven, ook te ki¡ken noor verschillende somenwerkingsvormen. Een
verkenning noor 'de best possende duurzome vorm von verregoonde
somenwerking voor hef Lond von Cuiik'. Voor de opdrocht von de verkenning is
bureou Berenschol oon het werk gegoon en Peter von der Velden is gevroog!
het proces te begeleiden. ln de ofgelopen moonden is er hord g"*"ikt en hãeft
u hier veel tiid in gestoken.
Er zíin gesprekken gevoerd met burgers, ondernemers, mootschoppeli¡ke

orgonisoties, buurgemeenten, regio, burgemeesters, wethouders, roodsleden en
ombtenoren von hef Lond vqn cuiik. Doormee is veel informotie opgehoold bii
mens-en die proktiikervoringen hebben met de gemeenten in het Lond von Cuijk.
Er is feitenonderzoek gedoon en onolyses zijn uitgevoerd. Doorbii is gebruik
gemookt von vele beschikbore bronnen. Al deze informotie is stop voor stop met
u besproken, oongevuld en verbeterd. ook hebt u gesproken over verschiliende
vormen vqn somenwerking en de voor- en nodelen doorvon.

Nu ligt er een eindropporf en een odvies von Peter von der Velden. Het ropport
geeft in een heldere onolyse ontwoord op de door u gestelde vroog. De
odviezen geven oon dol een herindelíng noor één gemeente Lond von Cuiik meÌ
kernenbeleid en kernendemocrotie de meest duurzome oplossing is voor de
toekomst. Wii ondersteunen dit odvies von horte.
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Woorom ondersteunen wii hef odvies? Er ziin voor- en nodelen bi¡ een fusie. En
het is zeker niet voor olle gemeenten in Brqbont de oplossing. Voor het Lond von
Cuiik zijn we ervon overtuigd dot dit wel de oplossing is, mede omdot het
geodviseerde scenorio de voordelen von een grotere gemeente slim koppelt oon
kernendemocrotie. Andere overwegingen ziin:
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Het Lond von Cuijk is centrool gelegen tussen Brobont, Gelderlond,
Duitslqnd en Limburg en heeft met veel portners re moken bii behortigen von
belongen en reoliseren von opgoven. Het vroogt om een grolere slog- en
schokelkrqcht op verschillende schoolniveous, onder ondere in de regionole
somenwerking.
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Met het kiezen voor één gemeente Lond von cuijk ontstoot een krochtige
gemeente von ruim 80.000 inwoners. Een gemeente die kloor is voor de
opgoven von de loekomst, innovotieve dienslverlening voor hoor burgers en
ondernemers kon ontwikkelen en meer kon doen voor de belongen von hoor
burgers en gemeenschoppen. Kortom een gemeente woormee wii en ondere
portners groog willen somenwerken.
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Bii hef vormen von één gemeente Lond von Cuiik ziin er konsen om te
innoveren en somen mel burgers de kernendemocrotie vorm te geven.
Diverse gemeenfen hebben dot in de prokti¡k ol loten zien. súdwest-Fryslôn
biivoorbeeld is volgens oud hoogleroor bestuurskunde Wim Derksen te
korokleriseren ols " Een fusíe van meerkernige gemeenÍen en gebaseerd op
somenwerking von dorpen. ln de dorpen wordl bepoold waÍ op daf niveou
hoorÍ. centra/e faken, zoak de decenÍralísalies, gebeuren op her niveou van
de groÍe gemeente. De dorpen geven de lokale democrofíe vorm."Het
vroogt het bewust kiezen voor een ondere monier von besturen, doorvoeren
von innovoties in de werkwiize von het ombteli¡k opporoot en een ondere
monier von invloed geven oon burgers en gemeenschoppen. Derksen: "De
lokale democrotie kan door gemeentelíike herindeling worden versÍerkÍ. Als
we hef wi//en."

Door ol uw insponningen von de ofgelopen ioren is er voor u ols roden een
momentum onlsfoon om een richtinggevend besluil le nemen en door te pokken
Een fusie is een kons bi¡ uitstek om bestoonde potronen te doorbreken en mef
positieve energie oon een nieuwe gemeentelijke orgonisotie te bouwen. U hebt
doorbi¡ ols roden veel ruimte om de voor u belongrijke rondvoorwoorden en
doelen vost te stellen, die doqrmee hét koder en uitgongspunt ziin voor het
verdere fusieproces. Het is oon u om doorvoor te kiezen en er iets moois von te
moken.
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roepen u op te kiezen voor de meest duurzome oplossing voor het Lond von
Eén gemeente Lond von cuijk volgens scenorio 'Nu doorpokken'. wij
zien konsen voor het Lond von Cuiik om een voorbeeld te worden in Brobont.
Door fe kiezen voor de combinofie von een krochtige gemeente mét een
innovofieve vorm von kernendemocrolie. om d¡t te reoliseren bieden wii groog
onze medewerking en hulp oon. Wii wensen u veel wiisheid îoe om het
¡uiste
besluit voor de toekomsl le nemen.
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Gedeputeerde Stoten von Noord Brobont,
de voorzítter,
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