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LADA - NIEUWS
Niedorp wordt overspoeld met berichten dat Hollands Kroon en feit is, ook vanuit de gemeente en de
andere partijen in de raad wordt de indruk gewekt dat het op 1-1-2012 zover is. Alle pogingen ten
spijt, er is er geen enkel wettelijk kader waarop men zich kan beroepen. De feiten liggen anders.
zijn voor een gesprek naar het Ministerie van
Binnenlandse Zaken geweest, samen met de
heren Hans Kröger en Cees van Ravenzwaaij
van de BKV-fractie (Zijpe) en André Groot voorzitter van de VVD-afdeling Schagen. Daar is
een onderhoudend overleg geweest waarin de
problemen die er in de hele Noordkop rond de
fusies en de ontwikkelingen in Den Helder leven
besproken zijn. Er is gepleit voor uitstel om tijd
voor herbezinning te krijgen’.
Bij de hoorzitting in Provinciale Staten over de
fusie van de West-variant was een flinke LADAdelegatie aanwezig om de inspraak van fractievoorzitter Rob Ravensteijn kracht bij te zetten in
het pleidooi om ook Niedorp bij de West-variant
te betrekken. Ook Theo Moras liet zich niet onbetuigd.
Bij het bezoek van Commissaris van de Koningin, de heer Remkes, aan Niedorp, heeft de fractie de fusie ter sprake gebracht. Een geruststellende gedachte voor u moet zijn dat we ons volgens de heer Remkes geen zorgen hoeven te
maken want ook na de fusie kunt u blijven winkelen in Schagen. Echt, dat waren zijn worden. Wel
drie keer herhaald en ook op de bijeenkomst in
De Rijd nog eens uitgesproken.
In de laatste raadsvergadering heeft de fractie
tegen de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis in Anna Paulowna gestemd. Daarvoor werd
een krediet van 3,2 miljoen euro gevraagd. Ondanks dat het college erkent dat er risico’s aan
deze investering zitten omdat er nog geen zekerheid over de fusie is. Mocht die wel doorgaan
dan is het maar de vraag of de datum van 1-12012 gehaald wordt. Voor de raad van Niedorp
geen enkel probleem om weer enkele miljoenen
extra in de fusie te pompen.

Wetsontwerp
De ministerraad heeft het voorstel tot wetsontwerp Hollands Kroon, dat door minister Donner
is aangeboden, goedgekeurd waarna het door
de minister naar de Raad van State is doorgestuurd. Daar ligt het nu ter beoordeling of de wet
juridisch goed is opgesteld. Als de Raad van
State goedkeuring geeft gaat het wetsvoorstel
naar de Tweede Kamer waarna de vaste kamercommissie zich er over moet uitspreken. Daarna
wordt het wetsontwerp in de Tweede Kamer behandeld waarna uiteindelijk de Eerste Kamer het
finale oordeel moet vormen. Het is nog maar de
vraag of de geplande datum van 1-1-2012 gehaald kan worden, mocht de fusie doorgaan.
Ook al omdat er verkiezingen moeten komen om
de nieuwe raad te kiezen. Daarvoor is een termijn nodig van drie maanden voorbereiding. De
verkiezingen moeten in november gehouden
worden wat betekent dat er in augustus een door
de Eerste Kamer goedgekeurd wetsvoorstel
moet liggen.
Waar was LADA?
Voor LADA komt het er nu op aan. Wellicht waren we in de fusiediscussie wat onzichtbaar. Wij
zijn er wel degelijk mee bezig. Die onzichtbaarheid komt vooral door de eenzijdige informatie
die u vanuit de gemeente bereikt. In de raad is
onze fractie steeds duidelijk en helder in haar
standpunten aangaande de fusie: kritisch, afwijzend. De summiere berichtgeving in het gemeentenieuws heeft niet onze goedkeuring. De
LADA-fractie wil meer dan een opsomming van
de genomen besluiten. U moet inzicht krijgen
hoe de besluitvorming tot stand komt. Dit heeft
geleid tot een motie waarin om goede informatie
en heldere communicatie met u als burger gevraagd is. In het coalitieakkoord staat dit ook als
belangrijk omschreven. Desondanks hebben de
coalitiepartijen er geen behoefte aan en stemden
tegen de motie, evenals Algemeen Belang.
Daarmee wordt u informatie onthouden over hoe
het er in de raadskuil toegaat.

Lobby Den Haag
Voor LADA komt er nu een drukke tijd aan
waarin de lobby in Den Haag veel tijd en aandacht gaat vragen. Bestuur, fractie en de werkgroep Den Haag zijn er klaar voor en wachten
met ongeduld de (hoor)zittingen van de vaste
kamercommissie af. Daar moet het gaan gebeuren en daar zullen we er vol in gaan om onze
verkiezingsbelofte West=Best waar te maken.

Wat is er tot nu toe gebeurd?
De fractieleden Rob Ravensteijn en Jip Pankras

Op onze site wordt vanaf nu videoverslag gedaan
van de raadsvergaderingen. Van de vergadering van
24 februari staan testopnames op www.lada2010.nl.
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UIT DE FRACTIE

persoonlijke ontplooiing ten dienste van het
maatschappelijk functioneren van volwassenen
door de ontwikkeling van kennis, inzicht,
vaardigheden en houdingen op een wijze die aansluit bij hun behoeften, mogelijkheden en ervaringen
alsmede bij maatschappelijke behoeften. Waar
mogelijk sluit de educatie aan op het ingangsniveau van het beroepsonderwijs. De wet schrijft voor
dat Educatie is bedoeld voor mensen van 18 jaar en
ouder. De negen Noordkopgemeenten bieden via
de ISD een educatieprogramma aan, uit te voeren
door het ROC. Een onderdeel is onderwijs aan alfabetisanten en laaggeletterden. Dit aanbod dreigde te
vervallen en is met ons amendement behouden gebleven.

Hollands Kroon
In de gemeenteraad van 24 februari stonden het
concept van de strategische visie voor Hollands
Kroon en de tijdelijke locatie van het gemeentehuis op de agenda. In het openingsartikel van
deze Nieuwsbrief hebt u er al over kunnen lezen.
Nog een kleine toelichting is op zijn plaats. Het
is voor de fractie steeds een gewetensvraag of
wij aan deze discussie moeten meedoen. Immers wij wijzen Hollands Kroon af. Bovendien is
het niet aan de huidige raden om een visie op te
stellen voor een mogelijke nieuwe fusiegemeente. De raad van deze gemeente zal de visie
moeten opstellen. Er is wel een kleine bijdrage
geleverd door onze fractievoorzitter, voorafgegaan door de verklaring dat wij de visie afwijzen.
Onze inbreng is geweest dat een visie op Hollands Kroon te eng is. Er moet een visie komen
die perspectief biedt voor de hele Noordkop, onafhankelijk van hoe de nieuwe fusiegemeenten
er uit zien.
Dan de tijdelijke huisvesting van het gemeentehuis. Deze wordt ondergebracht in het gemeentehuis van Anna Paulowna. Onze visie is dat er
een nieuw gemeentehuis gebouwd dient te worden in Schagen. Een centrale plek in de regio.
Dan kunnen de twee nieuw ontstane gemeenten
in de West-en Oostvariant er intrekken. Temeer
daar de geluiden steeds sterker worden dat Hollands Kroon geen tien jaar stand houdt, dan
staat de definitieve fusie tot een Noordkopgemeente te wachten. Daarop anticiperend is het
onverantwoord nu veel extra geld uit te trekken,
zeker voor een tijdelijke huisvesting.
De concept strategische visie en de tijdelijke
huisvesting van het gemeentehuis moeten op de
gezamenlijke vergaderingen van de vier gemeenteraden uit Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer vastgesteld worden.
Deze vergadering wordt gehouden in het gemeentehuis van Anna Paulowna.

Statutenwijziging Surplus
De fractie heeft het voorstel tot statutenwijziging van
de regionale stichting voor openbaar (speciaal) basisonderwijs voortgezet speciaal onderwijs Surplus
afgewezen. De overige fracties stemden voor.
Onze stemverklaring:
Voorzitter,
De LADA-fractie wijst het voorstel tot statutenwijziging van de stichting Surplus af.
Voor ons is niet acceptabel dat het instellen van
een nieuwe bestuursstructuur ten koste gaat van
gelden die ten goede moeten komen aan het onderwijs. U schrijft in uw voorstel dat de meerkosten die het invoeren van een raad van toezicht
met zich meebrengen door de stichting bekostigd dient te worden uit de middelen die het van
het rijk ontvangt voor de totale bedrijfsvoering.
Dat betekent dat er minder geld beschikbaar is
voor onderwijszaken. Daarmee bedoelen wij
voor het onderwijzend personeel dat toch al zo
onder druk staat om met steeds minder financiële middelen hun taak te vervullen, het geven van
goed onderwijs.
In het voorliggende voorstel zijn de meerkosten
begroot op € 23.600. Een bedrag dat het risico in
zich draagt te gaan stijgen. Weliswaar wordt
aangegeven dat Surplus de beloningen relatief
bescheiden vindt maar dat is geen garantie getuige de laatste alinea in uw voorstel:
"Tevens wordt geadviseerd het voorstel van de
Stichting Surplus de vaststelling van de hoogte
van het honorarium van de leden van de raad
van toezicht niet door de gemeenteraden te laten vaststellen, maar dit aan de raad van toezicht over te laten aangezien is toegezegd dat
daar op een maatschappelijke verantwoorde wijze mee zal worden omgegaan."

De summiere informatie die de in het gemeentenieuws geplaatste besluitenlijst biedt, vraagt enige toelichting.
Educatienota
De instemming van de Educatienota 2010-2011
Kop van Noord-Holland heeft plaats gevonden
met een amendement van de fractie dat met
steun van Tonny Verdonk (PvdA) is aangenomen.
In de wet Educatie en Beroepsonderwijs staat in artikel 1.2.1. :
Educatie is gericht op de bevordering van de
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Een regeling met een open einde. Bestuurders
gaan zelf vaststellen wat hun honorarium is. Hoe
zo maatschappelijk verantwoordt?
De Wet op het Primair Onderwijs verplicht niet
tot het instellen van de voorgestelde bestuursstructuur. U geeft zelf al aan dat daar in de memorie van toelichting naar verwezen wordt: "Als
de gemeente daar problemen mee heeft kan

men beslissen niet over te gaan tot het instellen
van een raad van toezicht”.
Bijkomend speelt ook mee dat de gemeenteraad
op afstand geplaatst wordt, wat door u als nadelig
effect wordt benoemd op pagina 3 van het voorstel.

Verder zijn er door de fractie vragen gesteld over:
•
strategische visie
•
ontbreken van toegezegde verkeersregelaars bij werkzaamheden transferium
•
verkeersveiligheid en de 30 km-zone’s
•
de verspreiding en inzetbaarheid van ÁED-apparatuur in Niedorp
•
opzeggen contract dierenopvang
Moties
•
De PVV-motie is aangenomen met de stemmen van de VVD tegen; de VVD is het inhoudelijk
met de motie eens maar vindt dat dit niet op gemeentelijk niveau behandled moet worden om
dat het een provinciale aangelegenheid is
•
De communicatie-motie is door alle fracties verworpen
PC

Raadhuis kost 10 miljoen

Geen fan

Alleen LADA is tegen
Het tijdelijke gemeentehuis voor de gemeente
Hollands Kroon gaat ongeveer 10 miljoen euro
kosten. Het gemeentehuis komt waarschijnlijk in
het huidige gemeentehuis van Anna Paulowna.
Om alle bijna 250 ambtenaren een plek te kunnen bieden moeten extra kantoorunits worden
geplaatst.
In Niedorp is de politiek donderdagavond akkoord gegaan met het plan. Alleen LADA, tegenstander van de fusie, ging niet akkoord.
Reacties
Alweer miljoenen, 25-2-2011 19:16:57

Waarom allemaal zo duur en wie gaat
opnieuw deze rekening betalen. De burgers draaien er weer voorop en zullen dit
via de OZB en diverse andere belastingen weer gaan betalen. Er zijn gewoon
nog andere gemeentehuizen om daar die
werkzaamheden te doen. Dan zijn er
geen extra kosten en worden de burgers
in hollands kroon beter bediend. Dit is
gewoon weg weer een aanfluiting met
weer veel kosten.
www.schagenfm.nl, 25-02-2011
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In het Niedorper Weekblad van 25 februari leen we onder de kop ‘On Tour
met Jan Steven and friends’
...Om 18.00 uur naar ‘t Veld voor de
presentatie over de nieuwe school.
...Veel belangstelling. Veel tevreden gezichten en mijn vaste fans (Peter en
Ard), alleen het balkonnetje mist nog.
Een misplaatste poging om grappig te
zijn? Ik ben geen vriend en zeker geen
fan van Jan Steven van Dijk. Ard en ik
hebben onderwijs in de portefeuille. Vanuit onze betrokkenheid bij de ontwikkeling van de brede scholen bezoeken wij
de avonden waarop informatie aan
buurtbewoners wordt gegeven. Wij willen op de hoogte blijven van wat er allemaal speelt om ons raadswerk goed te
kunnen doen. Vandaar onze aanwezigheid. Een zetel in de raad is voor ons
geen balkonnetje in de Muppetshow,
waaruit chagrijnige mannetjes alleen
maar toekijken.
Peter Couwenhoven
maart 2011

Herindeling
door Eugeen Hoekstra
De politiek in Zijpe is begonnen met het maken van een U- bocht om een fusie van Zijpe met Harenkarspel en Schagen mogelijk te maken. Waren de meeste partijen mordicus tegen, nu vinden
de fractievoorzitters een eventuele fusie bespreekbaar. Met gretigheid hebben ze zich vastgeklampt
aan de reddingsboei die de burgemeesters van Harenkarspel en Schagen hebben uitgegooid. Er
mag over voorwaarden worden gesproken. Iedereen beseft dat dit gebaar weinig zal voorstellen,
maar de politici in Zijpe moeten een draai maken en dan is zo’n handreiking een geschenk uit de hemel. Na het besluit door Provinciale Staten eerder deze maand dat de herindeling moet doorgaan
staat Zijpe voor drie keuzes: doorgaan met de strijd, het hoofd in de schoot leggen of het beste ervan
maken.
moet komen en natuurlijk moeten de dorpsraden blijven en natuurlijk mag de fusiegemeente geen Schagen heten. De burgemeesters zullen nog spijt krijgen van hun zogenaamde handreiking. Overigens is de fusie
vooral een bestuurlijke fusie. Veranderingen
voor de inwoners komen veel later en dan is
de herindeling al lang geen issue meer. Toch
is Zijpe niet in de positie om hoog van de toren te blazen. Zij heeft immers de herindeling
met tenminste een jaar opgehouden tegen
beter weten in. Dit laatste
verdient geen beloning.

Toen de burgemeesters van Harenkarspel en
Schagen aangaven te willen luisteren naar de
bevolking van de kustgemeente en dat zij willen nadenken hoe zij aan hun wensen tegemoet kunnen komen begon de zaak te glijden
in het gemeentehuis in Schagerbrug. Iedereen zag in dat verder vechten geen zin heeft
en koos voor de laatste optie. De lokale partij
BKV die zich vanaf het begin hevig verzette
tegen de fusie en het initiatief nam in 2009 tot
het houden van een referendum dat resulteerde in een overduidelijk nee is nu ook om.
Getuige de opmerkingen in de pers van Hans
Kröger, voorzitter van de BKV fractie in de
raad van Zijpe. Dit is opmerkelijk omdat de
finale beslissing nog moet worden genomen.
Zo moet het kabinet de fusie nog goedkeuren
en daarna moet de Tweede Kamer er zich
nog over uitlaten. Maar het pantser van gelijkhebberigheid is gebroken en de volksraadpleging wordt snel achter de coulissen gegooid want aan het verwijt van volksverlakkerij wil BKV niet herinnerd worden.

Aanleiding tot deze ontwikkeling is, zoals gezegd, de beslissing in Haarlem dat fusie kan
doorgaan, maar de vraag is of de staten wel
wisten waarover het ging. Zo riep de VVDgedeputeerde Elisabeth Post afgelopen
woensdag in het Slot Schagen dat de gemeente Hollands Kroon volledig was doorgevoerd en dat de fusie daar vanuit de bevolking was opgezet. En dat ook Schagen, Harenkarspel en Zijpe zijn gefuseerd, zei ze. Dit
alles kwam haar op boegeroep te staan van
de aanwezigen. Haar optreden motiveert niet
om woensdag naar de stembus te gaan.
Maar als ik naar de beelden kijk van de volksopstand in Libië, Tunesië en Egypte, waar
gestreden wordt voor betere leefomstandigheden, maar vooral ook voor democratie in
die landen, dan weet je wat je te doen staat
die dag: gewoon gaan stemmen.

Gedane zaken nemen geen keer en we moeten nu naar de toekomst kijken zijn de gevleugelde woorden geworden in de raad van
Zijpe. Niet de fusie zelf maar de voorwaarden
worden object van politieke strijd. Zo gaan de
fractievoorzitters met elkaar om tafel zitten
om te bespreken welke toezeggingen zij verlangen van Schagen en Harenkarspel om de
fusie voor de bevolking van Zijpe dragelijker
te maken. Gezegd wordt dat de dorpsraden
hierbij nadrukkelijk worden betrokken. Natuurlijk zal worden gezegd dat het gemeentehuis van de nieuwe gemeente in Zijpe

LADAnieuwsbrief 19

www.schagenfm.nl, 01-03-2011

5

maart 2011

Reacties
Cees van Ravenzwaaij, 2-3-2011 19:25:43
Eugeen heeft weer de grote broek aangetrokken.
Zijpe, door de "bestuurders" van Schagen en Harenkarspel bij herhaling moreel gedwongen zich constructief op te stellen mocht de herindeling door de Tweede Kamer worden opgelegd, wordt door Eugeen weer eens gekapitteld.
Toch is men in Zijpe niet bezig hoog van de toren te blazen. Zijpe heeft immers de herindeling voor Zijpe niet noodzakelijk genoemd.
Aanleiding tot deze ontwikkeling is, zoals gezegd, de beslissing in Haarlem dat fusie kan
doorgaan, maar de vraag is of de staten wel wisten waarover het ging. Hier heeft Eugeen
een punt. De vraag voor Zijpe is echter of de landelijke politiek straks wel weet waar het
over gaat. Gelet de inbreng van de fractievoorzitters van de Tweede Kamer in de verkiezingen van de Provinciale Staten vrees ik het ergste.
C.H.P. Keesom, Heer van Haringcarspel, 2-3-2011 11:00:13
Grotere gemeenten worden niet als groep beter bestuurd dan kleinere gemeenten. Getalsmatig lijden grote gemeenten meer aan grotestedenproblematiek. Het woord zegt het zelf
al. Gemeentefusies worden ongetwijfeld net zo’n flop als het gedwongen privatiseren van
allerlei overheidsdiensten. Het begint met het verveelvoudigen van de beloning van bestuurders en wordt gevolgd door het terugschroeven van de dienstverlening voor de cliënt.
Waarom wordt dit doorgedrukt?
Schande voor de VVD, 1-3-2011 21:48:03
Diep, diep droevig is het als de VVD niet eens weet dat de fusie op weerstand stuit door de
bevolking.
Als de bewoners van alle gemeenten tegen een verplichte fusie zijn waarom dramt de provincie en de andere colleges dan zo door. Hebben zij geen goed beleid gevoerd. Kunnen
ze niet meer zelfstandig verder. Waarom moeten gemeente fuseren volgens de provincie
NH dus het GS. Je krijgt alleen maar meer vergader culturen wat er zorg voordraagt dat
beslissingen steeds worden uitgesteld en daar waar het pijn doet de pijn weggenomen gaat
worden. Fusies van gemeenten is dom politiek beleid. Voor die fusie club Hollands Kroon is
ook tijdelijk 40 miljoen nodig om een stel ambtenaren te huisvesten in "containers". Waar
moet dit heen???? Dan moet er weer een spik-splinter-nieuw gemeente huis komen in het
centrum. Alle burgers moeten weer meer kilometers maken voor hun info van de gemeenten en voor documenten als rijbewijs, paspoort, etc. De betrokkenheid van alle partijen en
burgers ebt weg.
www.schagenfm.nl, 01-03-2011

Bericht van de penningmeester
Beste LADA-leden,
Hierbij verzoek ik U tot betaling van de
contributie 2011. Zoals op de laatste A.
L.V. is afgesproken betaald, per gezin,
elk 1e lid € 10,- en elk volgend lid € 5,A.u.b. overmaken met vermelding van
Uw naam en adres aan:
LADA
rekeningnr 1230.77.966 (Rabobank)
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Gemeentelijke herindeling in
kop van Noord-Holland
Persbericht | 28-01-2011

De ministerraad heeft op voorstel van minister Donner van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ingestemd met
de samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en Wieringermeer (provincie NoordHolland) tot de nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon.

De beoogde datum van de gemeentelijke herindeling is 1 januari 2012. Het belangrijkste doel van deze herindeling in
de Kop van Noord-Holland is het versterken van de bestuurskracht van de betrokken gemeenten. Er is sprake van een
vrijwillige herindeling. In de betrokken gemeenten is sprake van een breed draagvlak in de gemeenteraden.

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben een positief advies over deze herindeling afgegeven aan de minister
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies
aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden
openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

Met smart wachten op fusiestandpunt van Kamer
DOOR HARRY DE JONG
NOORDKOP - Met de instemming van de ministerraad
staat het eerste Haagse sein
voor Hollands kroon op
groen. Nu Tweede en Eerste
Kamer nog.
Het ja van het kabinet
komt niet als verrassing. Burgemeester Peter Leegwater (Wieringermeer)

hoopt wel dat het parlement
snel volgt. „Gezien alle
voorgaande, formele besluiten weet je wel dat dit besluit eruit komt. De spanning ligt wat in het tempo
van de besluitvorming in
Den Haag,.aangezien we hier
al allerlei stappen nemen
voor de vorming van Hollands

Kroon. Ik ga niet over de
Haagse agenda, maar hoop
dat Tweede en Eerste Kamer snel volgen."
Tegenstanders van de
fusie, verenigd in het
Niedorpse Lada, hebben
juist de hoop nog op de
Tweede Kamer gevestigd om
Hollands Kroon te voorkomen. Fractievoorzitter Rob

Ravenstein: „Het rapport
over de krimp in Den Helder
vraagt om een andere aanpak van de problemen in de
Noordkop dan de voorgestelde gemeentefusies. Hopelijk kijkt het parlement
daar net zo serieus en kritisch naar als in het geval van
de Kunduz-missie."

Schager Courant, 31-01-2011

Bezoek de heer Remkes
vrijdag 04 februari 2011 19:02

Op vrijdag j.l. was de heer Remkes in de gemeente Niedorp voor een werkbezoek. De rondrit
door de gemeente en de gesprekken met het college van Burgemeester en Wethouders + de
raadsleden, gaf de heer Remkes een goed beeld van de Gemeente Niedorp.
Aan het einde van de middag volgde een dialoog met afgevaardigden van verschillende organisaties. Deze dialoog werd zeer goed bezocht en was een prettige bijeenkomst, omdat er zeer goede
onderwerpen aan de orde kwamen. De heer Remkes nam een aantal punten mee, om verder
door te spreken op het Provinciehuis. Opvallend was de grote opkomst van de "Lada" aanhangers.…
www.pewisnieuwspagina.nl
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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Datum 17 februari 2011
Betreft Stand van zaken gemeentelijke herindelingen
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32500-VII-82/2011D06958

Bij brief van 10 februari 2011 (kenmerk 32500-VII-82/2011D06958) verzoekt de
vaste commissie voor Binnenlandse Zaken mij haar te informeren over de stand
van zaken met betrekking de besluitvorming over zowel de reeds lopende als de
voorgenomen gemeentelijke herindelingen. Met deze brief geef ik antwoord op dit
verzoek.
Op 28 januari 2011 heeft de ministerraad ingestemd met het voorstel van wet tot
samenvoeging van de gemeenten Anna Paulowna, Niedorp, Wieringen en
Wieringermeer tot de nieuw te vormen gemeente Hollands Kroon. Ik heb uw Kamer
daarover bij brief van 28 januari 2011 geïnformeerd. In aanvulling daarop deel ik u
mede, dat het streven van het kabinet erop is gericht om deze gemeentelijke
herindeling te laten plaatsvinden op 1 januari 2012. Daarvoor is het noodzakelijk
dat de betreffende wet uiterlijk medio september 2011 wordt gepubliceerd in
verband met de voorbereidingen van de verkiezing van de raad van te nieuw te
vormen gemeente in november 2011.
Op 30 maart 2010 heeft uw Kamer drie wetsvoorstellen tot gemeentelijke
herindeling controversieel verklaard. Het betreft de wetsvoorstellen tot
samenvoeging van de gemeenten Renswoude, Scherpenzeel en Woudenberg,
wijziging van de grens tussen de nieuwe gemeente en de gemeenten Barneveld en
Utrechtse Heuvelrug en een wijziging van de grens tussen de provincies Gelderland
en Utrecht (32 241), de samenvoeging van de gemeenten Bussum, Naarden,
Muiden en Weesp (32 280) en de samenvoeging van de gemeenten Bergen,
Gennep en Mook en Middelaar (32 240). Zoals ik de Kamer eerder heb ingelicht,
heb ik met ieder van de gemeentebesturen besproken in de laatste twee weken.
Thans spreek ik met de betrokken gedeputeerden, waarna ik het kabinet zal
voorstellen een standpunt in te nemen.

Ten slotte meld ik dat ik inmiddels een herindelingsadvies heb ontvangen met
betrekking tot de beoogde herindeling van de volgende gemeenten:
- Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist (provincie ZuidHolland);
- Goedereede, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee (provincie Zuid-Holland).
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De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
J.P.H. Donner
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