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MOTIE

Motie vreemd aan de orde van de dag

Onderwerp: Vervolgproces op ambtelijke fusie op basis van argumenten

De raad van de gemeente Druten in vergadering bijeen op: 26-3-2020
Gehoord de beraadslaging,
- Op dit moment na 2 jaar de geplande evaluatie van werkorganisatie DrutenWijchen plaatsvindt.
- Het resultaat van die evaluatie in de komende maand aan de raad zal worden
aangeboden.
- De gemeenteraad zich moet kunnen voorbereiden op de mogelijke
vervolgstappen/ processen.
- In de gemeente Wijchen ook een actuele discussie op gang is gekomen over
de mogelijkheden van een bestuurlijke fusie.
- De partijen in Druten al vele jaren spreken over een bestuurlijke fusie als de
stip op de horizon.
- Het belangrijk is om vervolgstappen te nemen op basis van feiten en
argumenten.
- De ondertekenende partijen de Drutense gemeenschap (o.a. inwoners,
ondernemers en maatschappelijke organisaties) actief in de communicatie
willen meenemen en dat willen doen op basis van een goed onderbouwde
informatie campagne.
overwegende, dat:
- Een discussie moet worden gevoerd op basis van inhoudelijke argumenten.
- Er op dit moment niet voldoende informatie voorhanden is over wat de vooren nadelen van een bestuurlijke fusie voor onze inwoners zijn.
- De wet Arhi (wet Algemene Regels Herindeling) voorschrijft dat er draagvlak
onder inwoners aangetoond wordt.
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Vraagt het college van B&W om:
Voor eind april:
1. Een duidelijke en heldere uiteenzetting te geven van wat zij zien als de vooren nadelen van een bestuurlijke fusie, waarbij vooral gekeken wordt naar de
belangen van de inwoners en de maatschappelijke organisaties van Druten
en Wijchen.
2. Aan te geven welke mogelijkheden er zijn voor een draagvlakmeting en hoe
dit gemeten wordt.
3. Mogelijke toekomst scenario’s (inclusief tijdspad) voor een bestuurlijke fusie
met Wijchen aan te geven. Deze tevens voor te leggen aan de gemeenteraad
van Wijchen.

en gaat over tot de orde van de dag.
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