AMENDEMENT
Artikel 28 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere w erkzaamheden van de raad

Agendapunt: 5a herindelingsontwerp Gemeente Maashorst
Onderwerp: naam Maashorstgemeente
De raad van de gemeente Landerd en Uden in vergadering bijeen op 24 oktober 2019,
gezien het voorstel van de colleges van Landerd en Uden om de nieuwe gemeente de naam
Maashorst te geven,
overwegende dat deze naam
 verwarring wekt omdat het natuurgebied en de nieuwe gemeente onderscheiden
entiteiten zijn, zodat straks moeilijk valt te beoordelen of met Team Maashorst, de
Maashorstboeren, Maashorst-subsidies, dit nu betrekking heeft op het natuurgebied of
op (inwoners van) de gemeente;
 Nergens het gedeeltelijk bezitten van een natuurgebied tot een naamkeuze van een
gemeente heeft geleid, daar de gemeentes Bernheze en Oss ook een aanzienlijk deel van
de Maashorst beheren;
 Betrokken gemeentes de naam Maashorst afwijzen, welk niet afgedaan mag worden met
“het waren er maar twee van de zeven omliggende gemeentes” maar een gewogen
besluit dient te zijn;
 Het negeren van de mening van Oss en Bernheze nu al naar een stroevere samenwerking
leidt, wat het natuurgebied de Maashorst niet ten goede komt;
 Er door verschillende belangengroepen werkzaam in de Maashorst ook afwijzend
gereageerd wordt op de naam Maashorst, en dat deze inbreng ook zwaarder gewogen
dient te worden;
 Dat ook ongewogen minder dan de helft van de inwoners positief over de nieuwe naam
Maashorst is,
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besluit wijzigen in:
1. Het herindelingsontwerp vast te stellen met daar waar de naam “de gemeente
Maashorst” staat, dit te vervangen door “een Maashorstgemeente”.
2. Het college opdracht te geven om voor de finale vaststelling van het herindelingsadvies te
onderzoeken of er voldoende draagvlak is voor de naam Uden.
3. Bij onvoldoende draagvlak voor de naam Uden, een andere tijdelijke naam te gaan
hanteren, waarbij de nieuw gekozen gemeenteraad zo snel mogelijk een nieuwe
gemeentenaam vast zal moeten stellen.

Ondertekening:

Indiener: S. Reitsma, fractie: CDA Landerd
Dit amendement is aangenomen/verworpen in de raadsvergadering van 24 oktober 2019

E.E. Weijenberg, raadsgriffier

