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Gemeenterood

ffi Landerd
AM ENDEM ENT
Artikel 28 Reglêment van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a Herindelingsontwerp gemeente Maashorst

Onderwerp: naamgeving
De raad van de gemeente Landerd in vergadering bijeen

op

24 oktober 2019,

gelezen het concept 'Herindelingsontwerp gemeente Maashorst' van 17 september 2019,
in deze in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten (pagina 10) én paragraaf 3.5
Naamgeving (pagina 39);

constaterende dat in het betreffende concept op verschillende pagína's - o.a. in de
voormelde paragrafen - als uitgangspunt is opgenomen dat de naam van de nieuw te
vormen gemeente'gemeente Maashorst' zal luiden;
overwegende dat:
a) pas als het uiteindelijke herindelingsadvies een naam voor de nieuwe gemeente bevat
waar draagvlak voor is bíj beide raden, de ministervan BZK dit op zal nemen in het
wetsvoorstel. Anders kiest zij voor de naam van de grootst betrokken gemeente (naar
inwonertal);
b) de nieuwe gemeenteraad te allen tijde de bevoegdheid heeft om de gemeentenaam te
wijzigen (artikel 158 Gemeentewet);
c) de gemeenteraden van Landerd en Uden niet hebben besloten tot de naam 'gemeente
Maashorst', maar dat het slechts een werknaam betreft uit het Plan van Aanpak
Herindeling Landerd-Uden;
d) de naam 'gemeente Maashorst' conflicterend is met de naam van het natuurgebied De
Maashorst en dientengevolge ook met diverse in dit gebied gevestigde stakeholders;
e) de gemeente Oss en de gemeente Bernheze, als buurgemeente en medebestuurders van
het natuurgebied De Maashorst, ernstige bezwaren hebben tegen de voorgenomen
naam;

f)
g)
h)

uitgangspunten als gelijkwaardigheíd en identiteit niet afhankelijk zijn van de naam van
de nieuwe gemeente;
de naam Uden een gevestigde en ingeburgerde naam is in de Nederlandse samenleving;
een nieuwe naam risico's met zich meebrengt als juridische procedures en onevenredíge
hoge onkosten;
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besluit:

7.

de naam van de nieuw te vormen gemeente voorlopig te handhaven op basis van de
grootste kern naar inwonertal, te weten gemeente Uden én besluitpunt 1. van het
raadsbesluit te wijzigen in:
Het Herindelingsontwerp'De nieuwe gemeente Uden'inclusief het logboek, de
toekomstvisie en de resultoten van de consultotieronde vast te stellen.

2.

het college de opdracht te geven hiertoe het herindelingsontwerp tekstueel aan te
passen, in het bijzonder paragraaf 1.3 Uitgangspunten en paragraaf 3.5 Naamgeving,
onder verwijzing naar dit betreffende amendement;

3.

dat het aan de democratisch gekozen raad van de nieuwe gemeente is om de naam
gemeente Uden te behouden, of dat hij, op basis van artikel 158 Gemeentewet, er toch
voor kiest de gemeentenaam te wijzigen.

en gaat over

tot de orde van de dag.

Ondertekening:

lndiener: Sybren Reitsma fractie: CDA*

* dit amendement is opgesteld door fractÍe
Dit amendement is

E.E.

Uden in Uden.
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