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Onderwerp: Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid 

Bijlagen: img-928113252-0001 motie samenwgem bestzelfstandigheid.pdf 

Geachte raadsgriffier, 

Hierbij doe ik u een exemplaar toekomen van de door de gemeenteraad van Goedereede op 23 
september 2010 aangenomen "motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid". 

Ik verzoek u vriendelijk deze motie ter kennis van de gemeenteraad te brengen. 

Tevens wil ik u vragen om de motie ter kennis te brengen van het college van burgemeester en 
wethouders van uw gemeente. 

Indien de gemeenteraad of het college de gedachte in de motie steunt, dan verneemt de Stuurgroep 
Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede (Postbus 38, 3253 ZG Ouddorp) dat graag. 

Gemeente Emmery 
Ik zeg u bij voorbaat dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groeten, 
Dick Koppenol, 
raadsgriffier Goedereede 
telefoon 0187 491500 / > <• 
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D.A. Koppenol 
Raadsg riffier/stafmedewerker projecten 
Doorkiesnummer: (0187) 49 77 48 

R.Xi.j GEMEENTE GOEDEREEDE 

Tramlijn weg 2, 32E2 BR Gcedereede 
Postbus 38, 32E3 ZG Ouddorp 
T (0167) 49 IS 00 
F (0187) 49 23 24 
W wwWiqosdsrseds.nl 

Disclaimer 
Aan dit s-mailbericht en eventueel aangehechte bijlagefn) kunnen geen rechten ontleend worden. 
Indien u een elektronisch afschrift van een besluit of een toezegging 
ontvangt, zal cok altijd par post het officiële document aan u worden 
toegezonden, Slechts het origineel heeft juridische status. 
Gemeente Goedereede, 

ijk 
B C j Denk aan het milieu voor u deze mail print 

28-09-10 

http://wwWiqosdsrseds.nl
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Motie samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid 

Onderwerp 
Agendapunt 

: Samenwerking gemeenten bestuurlijke zelfstandigheid 

De raad van de gemeente Goedereede in vergadering bijeen op 23 september 2010, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende, dat ondanks provinciale en nationale verkiezingsbeloften er nog altijd sprake is van 
gedwongen herindelingen in Nederland van bovenaf; 

dat de burger in deze processen niet centraal wordt gesteld; 

dat er bij herindelingen onvoldoende sprake is van een zakelijke benadering waarbij vooraf de 
concrete doelen, de financiële en inhoudelijke consequenties en het gewenste eindbeeld duidelijk is; 

dat schaalvergroting niet automatisch leidt tot meer efficiëntie en effectiviteit; 

dat er behoefte is aan een open discussie over bestuurlijke vernieuwing en de rol van gemeenten in 
een lokale gemeenschap; 

dat meerdere gemeenten in Nederland zich verzetten tegen een van bovenaf opgelegde herindeling; 

verzoekt het college om contacten te leggen met andere gemeenten die zich verzetten tegen een 
gedwongen herindeling in samenwerking met de Stuurgroep Bestuurlijke Zelfstandigheid Goedereede; 

verzoekt het college de mogelijkheden te onderzoeken om te komen tot een Platform Zelfstandige 
Gemeenten; 

roept andere gemeenten op zich aan te sluiten bij dit initiatief, 

verzoekt de griffier om deze motie te verspreiden onder alle gemeenteraden en -colleges in 
Nederland; 

verzoekt het college om deze motie breed onder de aandacht te brengen van de Nederlandse pers, 
de minister en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Eerste en Tweede Kamerleden, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Raadsv@r@ad© 

Fractie VGB, 

P.K.C. Polie 
M. van Heest-Mulder 
E. Masten broek-Van der Sluis 
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Fractie SGP, 

J. Klepper 
K. Soeteman 
P.C. Grinwis 
C.G.M. Grinwis 
T. Human 
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B. van Dam 
T. Poort-Van Dam 
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Willy Schadenberg 

Van: Dick Koppenol [DKoppenol@goedereede.nl] 

Verzonden: dinsdag 28 september 2010 12:28 

Aan: 'gemeente@aaenhunze.nl'; 'gemeente@aalburg.nl'; 'info@aalsmeer.nl'; 'gemeente@aalten.nl'; 
'info@abcoude.nl'; 'gemeente@achtkarspelen.nl'; 'info@alblasserdam.nl'; 
'info@albrandswaard.nl'; 'post@alkmaar.nl'; 'Gemeente@almelo.nl'; 'info@almere.nl'; 
'info@alphen-chaam.nl'; 'gemeente@alphenaandenrijn.nl'; 'gemeente@ameland.nl'; 
'info_gemeente@amersfoort.nl'; 'gemeente@amstelveen.nl'; 'info@andijk.nl'; 
'info@annapaulowna.nl'; 'gemeenteapeldoorn@apeldoorn.nl'; 'info@appingedam.nl'; 
'gemeente@arnhem.nl'; 'info@assen.nl'; 'Gemeente@asten.nl'; 'gemeente@baarle-nassau.nl'; 
'gemeente@baarn.nl'; 'gemeente@barendrecht.nl'; 'gembar@barneveld.nl'; 
'gemeente@bedum.nl'; 'gemeente@beemster.net'; 'info@beesel.nl'; 
'gemeente@bellingwedde.nl'; 'gemeente@bergambacht.nl'; 'info@bergeijk.nl'; 'info@bergen-
nh.nl'; 'info@bergen.nl'; 'stadskantoor@bergenopzoom.nl'; 'gemeente@bernheze.org'; 
'gemeente@beuningen.nl'; 'info@beverwijk.nl'; 'gemeente@binnenmaas.nl'; 'info@bladel.nl'; 
'mail@blaricum.nl'; 'gemeente@bloemendaal.nl'; 'gemeente@boarnsterhim.nl'; 
'info@bodegraven.nl'; 'info@boekel.nl'; 'info@bolsward.nl'; 'gemeente@borger-odoorn.nl'; 
'info@borne.nl'; 'info@borsele.nl'; 'lnfo@boskoop.nl'; 'gemeente@boxmeer.nl'; 
'gemeente@boxtel.nl'; 'gemeentebreda@breda.nl'; 'gemeente@breukelen.nl'; 'info@brielle.nl'; 
'info@bronckhorst.nl'; 'gemeente@brummen.nl'; 'gemeente@brunssum.nl'; 
'post@bsd.rotterdam.nl'; 'info@bunnik.nl'; 'postbus@bunschoten.nl'; 'gemeente@buren.nl'; 
'info@bussum.nl'; 'gemeente@capelleaandenijssel.nl'; 'gemeentebestuur@castricum.nl'; 
Gemeente Coevorden Mailbox; 'info@cranendonck.nl'; 'info@cromstrijen.nl'; 
'gemeente@cuijk.nl'; 'info@culemborg.nl'; 'gemeente@dalfsen.nl'; 'post@dantumadeel.nl'; 
'info@debilt.nl'; 'info@delft.nl'; 'gemeente@delfzijl.nl'; 'gemeente@demarne.nr; 
'info@denhelder.nl'; 'info@derondevenen.nl'; 'info@deurne.nl'; 'gemeente@deventer.nl'; 
'gemeente@dewolden.nl'; 'gemeente@diemen.nl'; 'info@dinkelland.nl'; 'info@dirksland.nl'; 
'info@doesburg.nl'; 'gemeente@doetinchem.nl'; 'info@dongen.nl'; 'gemeente@dongeradeel.nl'; 
'raadsgriffie@dordrecht.nl'; 'gemeente@drechterland.nl'; 'gemeente@drimmelen.nr; 
'gemeente@dronten.nl'; 'info@druten.nl'; 'ContactCentrum@DSB.DENHAAG.NL'; 
'gemeente@duiven.nl'; 'info@echt-susteren.nl'; 'info@edam-volendam.nl'; 'info@ede.nl'; 
'info@eemnes.nl'; 'algemeen@eemsmond.nl'; 'gemeente@eersel.nl'; 'info@eijsden.nl'; 
'gemeente@eindhoven.nl'; 'gemeente@elburg.nl'; Gemeente Emmen; 'stadhuis@enkhuizen.nl'; 
'postbus20@enschede.nl'; 'gemeente.epe@epe.nl'; 'gemeente@ermelo.nl'; 'info@etten-leur.nl'; 
'info@ferwerderadiel.nl'; 'info@franekeradeel.nl'; 'info@gaasterlan-sleat.nl'; 
'info@geertruidenberg.nl'; 'info@geldermalsen.nl'; 'gemeente@geldrop-mierlo.nl'; 'info@gem-
vlist.nl'; 'gemeente.best@gembest.nl'; 'info@gemeente-mill.nl'; 'info@gemeente-oldambt.nl'; 
'info@gemeente-steenbergen.nl'; 'info@gemeentebeek.nl'; 'info@gemeenteberkelland.nl'; 
'info@gemeentebernisse.nl'; 'email@gemeentehulst.nl'; 'info@gemeentelangedijk.nl'; 
'info@gemeentemaasgouw.nl'; 'postbus@gemeentenoordenveld.nl'; 
'info@gemeenteraad.amsterdam.nl'; 'info@gemeentesluis.nl'; 'info@gemeentestein.nl'; 
'info@gemeentewesterveld.nl'; 'info@gemeentewestland.nl'; 'gemeente@gemert-bakel.nl'; 
'postbus175@gemhg.nl'; 'postbus@gemwoudenberg.nl'; 'gemeente@gennep.nl'; 
'gemeente@giessenlanden.nl'; 'info@gilzerijen.nl'; Gemeentehuis Goedereede; 
'stadskantoor@goes.nl'; 'info@goirle.nl'; 'Gemeente@Gorinchem.nl'; 'gemeente@gouda.nl'; 
'info@graafstroom.nl'; 'gemeente@graftderijp.nl'; 'info@grave.nl'; 'gemeente@groesbeek.nl'; 
'info@groningen.nl'; 'info@grootegast.nl'; 'info@gulpen-wittem.nl'; 'gemeente@h-i-ambacht.nl'; 
'gemeente@haaksbergen.nl'; 'gemeente@haaren.nl'; 'info@haarlem.nl'; 
'post@Haarlemmerliede.nl'; 'info@haarlemmermeer.nP; 'gemeente@halderberge.nl'; 
'gemeente@hardenberg.nl'; 'gemeente@harderwijk.nl'; 'gemeente@haren.nl'; 
'postbus@harenkarspel.nl'; 'gemeentebestuur@harlingen.nl'; 'gemeente@hattem.nl'; 
'post@heemskerk.nl'; 'gemeente@heemstede.nl'; 'gemeente@heerde.nl'; 
'gemeente@heerenveen.nl'; 'post@heerhugowaard.nl'; 'gic@heerlen.nl'; 'postbus@heeze-
leende.nl'; 'info@heiloo.nl'; 'gemeentebestuur@hellendoorn.nl'; 'gemeente@hellevoetsluis.nl'; 
'gemeente@helmond.nl'; 'gemeente@hengelo.nl'; 'info@hetbildt.nl'; 'heumen@heumen.nl'; 
'info@heusden.nl'; 'info@heuvelrug.nl'; 'info@hillegom.nl'; 'gemeente@hilvarenbeek.nl'; 
'gemeente@hilversum.nl'; 'info@hofvantwente.nl'; 'gemeente@hoogeveen.nl'; 
'gemeente@hoogezand-sappemeer.nl'; 'gemeente@hoorn.nl'; 'gemeente@horst.nl'; 
'gemeentehuis@houten.nl'; 'gemeente@huizen.nl'; 'info@ijsselstein.nl'; 
'info@kaagenbraassem.nl'; 'info@kampen.nl'; 'gemeente@kapelle.nl'; 'info@katwijk.nl'; 
'gemeentehuis@kerkrade.nl'; 'info@koggenland.nl'; 'gemeente@kollumerland.nl'; 
'gemeente@korendijk.nl'; 'gemeente@krimpenaandenijssel.nl'; 'gemeente@laarbeek.nl'; 
'info@landerd.nl'; 'gemeente@landgraaf.nl'; 'Gemeente@Landsmeer.nl'; 

28-09-10 
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'info@nederbetuwe.nl'; 'info@nederlek.nl'; 'info@nederweert.nl'; 'gemeente@neerijnen.nl'; 
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'info@papendrecht.nl'; 'info@peelenmaas.nl'; 'info@pekela.nl'; 'info@pijnacker-nootdorp.nl'; 
'info@purmerend.nl'; 'lnfo@putten.nl'; 'info@raalte.nl'; 'gemeente@reeuwijk.nl'; 
'gemeente@reimerswaal.nl'; 'info@renkum.nl'; 'info@renswoude.nl'; 
'gemeente@reuseldemierden.nl'; 'gemeente@rheden.nl'; 'info@rhenen.nl'; 'info@ridderkerk.nl'; 
'rijnwaarden@rijnwaarden.nl'; 'gemeente@rijnwoude.nl'; 'gemeente@rijssen-holten.nl'; 
'stadhuis@rijswijk.nl'; 'info@roerdalen.nl'; 'mail@roermond.nl'; 'info@roosendaal.nl'; 
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