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Onderwerp: Enquête Gemeentelijke Herindeling
 
 
 
Geacht college van burgemeester, wethouders en raadleden.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, vraagt uw zeer 
gewaardeerde aandacht voor onderstaande.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, zet zich sinds twee jaar 
intensief in voor het behoud van de zelfstandigheid van de gemeente Goedereede.
 
De gemeente Goedereede is gedurende enkele jaren betrokken bij een gedwongen 
gemeentelijke herindeling van het eiland Goeree Overflakkee, met de drie andere 
gemeenten, te weten, Dirksland, Middelharnis en Oostflakkee.
 
De gemeenteraad in overgrote meerderheid zich tegen deze gedwongen gemeentelijke
herindeling heeft uitgesproken, om reden zoals hieronder in de flyer het kort is
verwoord.
 
Op basis van een door de gemeente Goedereede gehouden enquête, heeft bijna 90 % 
met een opkomst van 62% van de kiesgerechtigden, de bevolking van Goedereede 
zich ook in overgrote meerderheid tegen deze gedwongen herindeling uitgesproken.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, heeft vanaf het begin zich
niet willen mengen in deze politieke besluitvorming, maar het dossier 
gemeentelijke herindeling, vanuit de zakelijkheid benadert, overigens 
ondersteunen wij de hieronder genoemde 13 punten en de gehouden enquête door de 
gemeente Goedereede volledig.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, heeft vanaf het begin 
aandacht gevraagd voor de ontbrekende documenten voor een gedegen herindeling, 
zoals: 
Het ontbreken van een businesscase, het ontbreekt volledig aan een financiële 
onderbouwing, een risico inventarisatie en evaluatie document (RI&E) een 
projectmanagementplan, en een niet onbelangrijk document zoals een 
visiedocument, wat wil een eventueel nieuwe gemeente voor een gemeente zijn voor
haar burgers.
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De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, constateert, dat deze 
documenten nu na twee jaar nog steeds ontbreken en of onvolledig zijn.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, aan  u als college van 
burgemeester, wethouders en raadsleden van uw gemeente, u de volgende twee 
stellingen wilt voorleggen.
 
Stelling 1
Bent u het eens met De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, dat 
een gemeente die bestuurskrachtig genoeg is, financieel gezond en werkt aan haar
toekomst, om haar organisatie en of in samenwerkingsverband voldoende aan het 
voorbereiden is, voor haar toekomstige taken, taken die toebedeeld worden vanuit
decentralisatie door de Landelijke overheid. 
Een dergelijke gemeente in overleg met haar burgers, doormiddel van een enquête,
te houden onder haar burgers, zelf beslist over haar zelfstandigheid? en haar 
burgers in hoor en wederhoor, nut en noodzaak aangeeft van wel of geen 
gemeentelijke herindeling en wat de gevolgen zijn van een zelfstandige gemeente.
 
Stelling 2
Bent u het eens met De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, dat 
een gemeentelijke herindeling, in tijden van een ernstige economische en 
financiële crisis, zoals die zich nu in alle hevigheid afspeelt in Europa en 
Nederland, het instrument van een Gemeentelelijke, maar ook van een Provinciale 
herindeling voor geruime tijd de ijskast in moet, tot dat er voldoende 
economische en financieel herstel heeft plaats gevonden?
 
Toelichting op stelling 2
1.       Het huidige Kabinet Rutte is miljarden aan bezuinigingen aan het 
doorvoeren, op basis van het huidige regeerakkoord. 
2.       Het laat zich aanzien, dat het Kabinet in 2012 op herhaling gaat, want 
de ingezette bezuinigingen zijn onvoldoende, dit naar aanleiding van de huidige 
economische en financiële situatie in Europa en in Nederland 
3.       Het huidige Kabinet Rutte miljarden aan steun en garanties heeft 
afgegeven en mogelijk nog zal afgeven, om de financiële crisis in Europa het 
hoofd te bieden 
4.       De woningbouw, zo wel bestaand, als nieuwbouw, geruime tijd volledig op
slot zit en een ernstige crisis in deze sector is dan ook niet uit te sluiten.
5.       Andere sectoren zoals Bouwend Nederland, maar ook Transport Nederland, 
enzovoort hebben het moeilijk, ontslagen en bedrijfsfaillissementen zijn bijna 
dagelijks te horen.
 
Zonder hierover volledig en uitputtend op in te gaan, stellen  wij als Stichting
Herindeling NEE Burgercomité Goedereede vast, dat:
1.       Dat het besteedbaar inkomen, van werknemers, maar ook de uitkeringen 
zoals voor gepensioneerden, sterk onder druk komen te staan op de hiervoor 
genoemde punten.
2.       Met gemeentelijke herindeling hoge kosten zijn gemoeid voor zaken als 
huisvesting, automatisering en administratie, personele lasten en communicatie 
hetgeen zal leiden tot aanmerkelijke verhoging van belastingen van de burgers, 
bovenop de lastenverzwaring voortvloeiende uit landelijke bezuinigingen, 
tengevolge van de economische en financiële crisis.
3.       In gebieden waar een gemeentelijke herindeling plaats vindt, een groot 
deel van de ambtelijke organisaties en naar onze inschatting 25% bezig is met 
het fenomeen gemeentelijke herindeling. 
4.       Voor Goeree Overflakkee is dat voor het jaar 2012 als voorbeeld ruim 
100.000 manuren en vele miljoenen euro’s zijn hiermee gemoeid. 
5.       De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, is ook van 
mening, dat dit enerzijds in tijden van een ernstige economische en financiële 
crisis niet kan, om reden dat dan andere werkzaamheden die bijdrage tot het 
economische herstel van een gemeente voorrang moeten hebben. en anderzijds 
juist  een taak weggelegd is voor de gemeenten, om projecten met 
voortvarendheid, maar ook nieuwe projecten, ter hand genomen moeten worden, om 
het economische herstel te bevorderen en daarmee is het ambtenarenapparaat meer 
dan nodig en mogelijk zelfs tijdelijke uitbreiding.
 
De Stichting Herindeling NEE Burgercomité Goedereede, gaat er vanuit u hiermee 
te hebben geïnformeerd en zie de  reactie van uw gemeenteraad op de twee 

Pagina 2



201207202A3CF02CF402C4D889476C774A2440769txt.txt
genoemde stellingen met bijzondere belangstelling tegemoet. 
 
Deze e-mail is gestuurd naar alle Nederlandse gemeenten, Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), commissie Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, Samenwerking - Verband – Autonome - Gemeenten (SVAG)
 
De uitslag van deze enquête, zullen wij voorlegen aan de betrokken ministeries, 
evenals de leden van de Tweede Kamer.
 
Onderstaande tekstuele inhoud vanuit de verzonden flyer door de gemeente 
Goedereede aan haar burgers.
 
Waarom de gemeente Goedereede geen gedwongen herindeling wil met Dirksland, 
Middelharnis en Oostflakkee
 
Geen gedwongen herindeling voor Goedereede, OMDAT
 
1.       Omdat
De gemeente Goedereede bestuurskrachtig en financieel gezond is. Het gaat om een
gedwongen herindeling waar geen enkel draagvlak voor is, De ervaring leert dat 
deze zelden effectief zijn.
 
2.       Omdat
Het zelfstandig blijven van de gemeente Goedereede de meeste garantie dat er 
aandacht blijft voor de specifieke identiteit op de Kop van Goeree en dat 
belangrijke zaken als recreatie/toerisme en visserij de aandacht van de gemeente
blijven krijgen die ze verdienen.
 
3.       Omdat 
De gemeente Goedereede als enige van de vier betrokken gemeenten haar 
kiesgerechtigde inwoners via een enquête heeft gevraagd aan welke bestuurlijke 
variant de voorkeur wordt gegeven. Bijna 90% koos voor samenwerking en tegen 
fusie
 
4.       Omdat
Schaalvergroting onterecht lange tijd beschouwt als de oplossing van problemen. 
De gemeente Goedereede staat voor de kleine afstand tussen overheid en burger.
 
5.       Omdat
De voordelen van gemeentelijke herindeling sterk worden overschat. Diverse 
rapporten van autoriteiten op het gebied van bestuurskunde geven aan dat 
schaalvergroting de bestuurskracht net ten goede komt en de gemeenten minder 
efficiënt maakt.
 
6.       Omdat
Het niet serieus nemen van de argumenten van de gemeente Goedereede in juni 2009
aandroeg bij de commissie Schutte in strijd is met het Beleidskader 
gemeentelijke herindeling. De commissie Schutte heeft verder onvoldoende 
aandacht gehad voor de regionale cultuur. In veel regio’s maar zeker op,het 
eiland Goeree Overflakkee, wordt een bestuur dat dichtbij staat door zijn 
burgers zeer gewaardeerd.
 
7.       Omdat
Het herindelingsadvies Goeree Overflakkee niet voldoet aan de eis van zorgvuldig
handelen en ook op andere punten niet strookt met het Beleidskader gemeentelijke
herindeling.
 
8.       Omdat
Nederland het Europese Handvest inzake lokale autonomie heeft geratificeerd. 
Daarin staat in artikel 5 dat er geen wijzigingen in plaatselijke gebiedsgrenzen
mag worden aangebracht zonder de plaatselijke gemeenschappen vooraf te 
raadplegen middels een referendum.
 
9.       Omdat
De VNG recentelijk niet herindeling, maar samenwerking tussen de gemeenten naar 
voren bracht als voorkeursoplossing voor de regionale opgaven die gemeenten te 
wachten staan. Ook de VNG is van mening dat het initiatief tot de herindeling 
vanuit de gemeenten zelf moet komen.
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10.   Omdat
De huidige samenwerkingsvorm tussen de vier gemeenten op Goeree Oveflakkee zich 
heeft bewezen. Op onder andere de terreinen Regionale structuurvisie, Jeugd en 
Gezin, Drank en Horecawetgeving en de invoering van  de  Regionale 
Uitvoeringsdienst heeft de samenwerking een bovengemiddeld niveau bereikt.
 
11.   Omdat
Met gemeentelijke herindeling hoge kosten zijn gemoeid voor zaken al;s 
huisvesting, automatisering en administratie, personele lasten en communicatie 
hetgeen zal leiden tot aanmerkelijke verhoging van belastingen van de burgers.
 
12.   Omdat
Het Regeerakkoord Vrijheid en Verantwoordelijkheid stelt dat gemeentelijke 
herindeling alleen van onderaf tot stand komen.
 
13.   Omdat 
De door de gemeente Goedereede voorgestelde drie één variant, een uitstekend 
alternatief voor herindeling, nooit een serieuze kans heeft gekregen. De 
commissie Schutte is namelijk niet gevraagd een advies uit te brengen naar de 
beste bestuursvorm voor het eiland Goeree Overflakkee, maar kreeg de opdracht te
onderzoeken hoe te komen tot  één gemeente Goeree Overflakkee per 2012.
 
Schriftelijke enquête
In mei 2009 hield de gemeente Goedereede een schriftelijke enquête onder al haar
kiesgerechtigde inwoners. Van de respondenten gaf bijna 90% aan  dat zij 
voorstander zijn van het zelfstandig blijven van de gemeente.
 
Is dit dwarsliggen?
Nee dit is standvastigheid. Standvastigheid die nodig is om tot een beter 
voorstel en een beter bestuurlijke organisatie te komen dan nu wordt 
voorgesteld. De inwoners van alle betrokken gemeenten verdienen dat.
 
 
Onder dankzegging voor uw medewerking, verblijven wij.
 
Hoogachtend, 
 
Hans Klijn
Voorzitter
Stichting Herindeling NEE!
Burgercomité Goedereede
Zeebrekersweg 18
3253 VS Ouddorp
The Netherlands
+3150909906
HYPERLINK "mailto:j.klijn3@chello.nl"j.klijn3@chello.nl
HYPERLINK "mailto:mike@neetegenherindeling.nl"hans@neetegenherindeling.nl
HYPERLINK "http://www.neetegenherindeling.nl/"www.neetegenherindeling.nl
ABN AMRO 40.87.19.184
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