
Motie vreemd aan de orde van de dag 

VZ, 

Vooraf: Onze fractie heeft sympathie voor de motie en zullen deze ook 

steunen. Wij behoren echter niet tot de ondertekenaars en dat vraagt 

enige uitleg. 

In onze visie wordt er in de motie te weinig aandacht geschonken aan 

het draagvlak  van de in onze gemeente werkzame ondernemingen en 

maatschappelijke organisaties en wordt er te weinig genuanceerd 

uitsluitend gekeken naar het draagvlak onder de inwoners.  

In de motie wordt gesproken dat de Wet algemene regels herindeling 

voor zou schrijven dat er draagvlak onder de inwoners aangetoond moet 

worden. Dit is niet helemaal correct. Niet in de wet maar in het 

Beleidskader gemeentelijke herindeling wordt aangegeven hoe 

voorstellen voor gemeentelijke herindelingen door de Minister van 

Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties worden beoordeeld en 

getoetst. Het kabinet geeft daarbij de voorkeur aan herindelingen ‘van 

onderop’, dat wil zeggen op initiatief van de betrokken gemeenten. Op 

22 maart 2019 is dit nieuwe ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ aan 

de Kamer aangeboden. 

Bij de algemene beoordelingscriteria, wordt in dit beleidskader ingegaan 

op het draagvlak zowel lokaal bestuurlijk, regionaal en maatschappelijk.  

Het kabinet verwelkomt dan ook voorstellen die op de steun van de 

betrokken gemeenten en een zo’n groot mogelijke meerderheid van hun 

inwoners kunnen rekenen. Dit betekent echter niet dat unanimiteit bij 

gemeentebesturen of steun onder de inwoners altijd een vereiste is. Om 

nu al over het aantonen van enig draagvlak onder inwoners te spreken is 

echt al veel te vroeg.  

Verreweg de meeste inwoners hebben betrokkenheid  bij hun gemeente 
waar het gaat over hun directe leefomgeving, zijn de straten schoon, is 
het groen goed onderhouden, hebben we geen last van hondenpoep, 
zijn er voldoende voorzieningen om te spelen voor de kinderen, kunnen 
we ons huisvuil goed kwijt en noem maar op. En natuurlijk speelt er bij 
een herindeling de angst dan men als kleinere kern denkt ten onder te 
gaan aan de grotere kernen in de nieuwe gemeente waarbij Wijchen als 
Druten als dominante  plaatsen betere voorzieningen zullen krijgen. Dat 

is niets nieuws, dat is er nu ook al.  



Ik weet nog dat oud wethouder van de Broek uit Deest vele jaren 
geleden met een klein gevolg  naar het gemeentehuis toog met als leuze 
dat Deest altijd aan de ‘leste mèm’ hing. Toen was hij nog geen 
wethouder of raadslid. Toen hij wethouder was veranderde er niets 
omdat hij toen wel inzag dat ook de kleine kernen alle aandacht kregen 
van het gemeentebestuur.  

Dergelijke sentimenten mogen daarom in de discussie niet de boventoon 
voeren. Veel belangrijker zijn vaak de signalen van de 
welzijnsorganisaties waar het gaat over de bestrijding van bijvoorbeeld 
schuldhulpverlening, armoedebestrijding, mantelzorg, taalcursussen en 
welke andere vraagzorgen dan ook.  

En de ondernemingen in Druten kunnen profiteren van één sterke 
gemeente met een goed ondernemingsbeleid, waarbij onze huidige 
gemeente Druten van zal profiteren. 

Verder worden veel gemeentelijk zaken geregeld in de regio Nijmegen 
van Milieusamenwerking en Afvalverwijdering Regio Nijmegen, het 
regionaal werkbedrijf, de GGD en noem maar op. Binnen de regio 
Nijmegen is de gemeente Nijmegen dominant en dat is gezien het 
inwoneraantal ook begrijpelijk. Maar een heringedeelde gemeente 
Druten/Wijchen kan binnen de regio met zo’n 60.000 inwoners een 
stevige partner worden en daarmee de belangen van onze inwoners ook 
beter kunnen behartigen.  

Aan deze aspecten geeft de motie te weinig aandacht, vandaar wel onze 
steun maar geen ondertekening. 

 

 


