
Motie 

Onderwerp: optimale gemeenteschaal in de Achterhoek 

 

Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 

Indiener(s): Lokaal Belang GVS, CDA en PvdA. 

 

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

 

- gezien de rapportages van het fusieonderzoek naar een eventuele fusie van 

Doetinchem en Oude IJsselstreek, 

 

- gezien het instrument regiofoto en het model van de "Atlas voor gemeenten" die de 

functionele afhankelijkheidsrelaties in een regio in kaart brengen en de optimale 

gemeentegrootte bepalen aan de hand van de arbeidsmarkt, de woningmarkt en het 

voorzieningengebruik in een gebied, 

 

- oordeelt dat het fusieonderzoek nog te weinig feitelijke informatie geeft over een 

logische schaal van gemeenten in de Achterhoek en dat hierdoor het gesprek over 

gemeentefusie in de Achterhoek nog te veel op meningen en emoties is gebaseerd, 

- draagt het college Onderwerp: optimale gemeenteschaal in de Achterhoek op aan de 

andere zeven gemeenten in de Achterhoek voor te stellen om samen opdracht te 

geven voor het maken van een regiofoto en het bepalen van de optimale 

gemeentegrootte volgens het model van de "Atlas voor gemeenten", 

 

- en hiervoor uiterlijk 1 april 2013 opdracht te laten geven door de gemeenten die aan 

deze twee onderzoeken willen meedoen, of door Oude IJsselstreek zelf als geen 

andere gemeente meedoet, 

 

- en dit onderdeel zodanig in de tijd uit te voeren, dat de betrokken raden in juni 2013 

een besluit kunnen nemen over de/het gewenste samenwerkingsverband(en) per 1 

januari 2014 

 

- teneinde de uitkomst te benutten als een belangrijke aanwijzing voor verregaande 

samenwerking en/of gemeentelijke herindeling in de Achterhoek. 

 

Ondertekend door: 

 

J.H.M. Finkenflügel  P. van de Wardt   A.H.M. Menke 

Lokaal Belang GVS   CDA     PvdA 

 

 

 

Raadsvergadering d.d. 28 februari 2013: 
■ conform voorstel inclusief ter vergadering gemaakte (hierboven 

verwerkte) toevoeging 

■ zonder hoofdelijke stemming 

■ met algemene stemmen 

■ aangenomen 

■ met stemverklaring van D66 dat D66 de motie steunt ervan 

uitgaande dat de genoemde samenwerking zich beperkt tot de 
decentralisaties in het sociale domein. 

 
 

 
 
 


