
Motie 

Onderwerp: besturingsaanpak eventuele fusiegemeente 

Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 
Indiener(s):  Lokaal Belang GVS en CDA. 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 28 februari 2013, 

- gezien het verslag van het fusieonderzoek en het opgestelde (niet vastgestelde) 
herindelingontwerp voor een eventuele fusie van Doetinchem en Oude IJsselstreek, 
 

- gehoord de eerste reacties op de informele, oriënterende raadsrotonde over een 
eventuele gemeentefusie op 7 februari 2013, 

 
- gehoord de inspreker namens de belangenverenigingen en dorpsraden op de 

raadsrotonde van 14 februari 2013, 
 
- oordeelt dat de toenemende behoefte aan en betekenis van burgerparticipatie in het 

gemeentebestuur een vierde reden resp. opgave is (pag. 3 en 10 
herindelingontwerp) voor een eventuele gemeentefusie op enigerlei moment in de 
volgende raadsperiode en dat dit invulling moet krijgen in samenspraak tussen 
gemeenteraad en gemeenschap, 

 
- oordeelt dat het logisch is om met de gemeenschap zelf het op pagina 11 van het 

herindelingontwerp gepresenteerde profiel verder uit te werken voor het 
functioneren van een gemeente nieuwe stijl, die "loslaat vanuit vertrouwen", 
 

- overweegt dat een politiek eindoordeel over een eventuele gemeentefusie of 
verregaande samenwerking in belangrijke mate afhankelijk is van de wijze waarop 
burgerparticipatie in een dergelijke gemeente gestalte krijgt en hoe een 
gemeentelijke organisatie dat mogelijk maakt, 

 
- en dat daarom het fusieonderzoek en het herindelingontwerp aanleiding geven tot 

gesprek van de gemeenteraad met inwoners, verenigingen, ondernemers en 
maatschappelijke organisaties over de verwachtingen van een eventuele 
gemeentefusie of verregaande samenwerking van Oude IJsselstreek met één of meer 
andere gemeenten op enigerlei moment in de volgende raadsperiode, 

 
- bepaalt dat hierover van april t/m juni van dit jaar een gespreksronde is van de 

gemeenteraad met inwoners, verenigingen, ondernemers en maatschappelijke 
organisaties , in alle kernen van Oude IJsselstreek, zodat de uitkomst daarvan 
beschikbaar is ruim voor de gemeenteraadsverkiezingen, 

 
- en draagt het raadspresidium en het college op deze gespreksronde in goede 

samenwerking te doen organiseren door de raadsgriffie, het kernteam 
fusieonderzoek, de programmamanager wijkgericht werken en de gebiedsmakelaars. 

 
 
Ondertekend door: 
 
J.H.M. Finkenflügel     P. van de Wardt 
Lokaal Belang GVS    CDA 

 

Raadsvergadering d.d. 28 februari 2013: 

■ conform voorstel  

■ zonder hoofdelijke stemming 

■ met algemene stemmen 

■ aangenomen 

■ met kanttekening van college t.a.v. beschikbare ambtelijke inzet aan 

zijde van college. 
 


