
 

MOTIE 
 
Uitwerking herindelingsontwerp op structuur van de nieuwe gemeente 
 
De gemeenteraad van Lingewaal in vergadering bijeen op donderdag 6 oktober 2016 
 
 
Constaterende dat: 
 

 Geldermalsen de bedrijfsvoeringstaken voor een deel al heeft ondergebracht bij 
Bedrijfsvoeringsorganisatie West Betuwe (BWB) en vooralsnog deze taken hier wil laten; 

 Neerijnen voor een belangrijk deel haar bedrijfsvoeringstaken bij de AVRI heeft 
ondergebracht; 

 Het grondgebied, maar bovenal het aantal kernen, sterk toeneemt in de nieuw te vormen 
gemeente; 

 De burger in de nieuw te vormen gemeente een grotere afstand zal ervaren tot de politiek 
dan in de huidige situatie; 

 De participatie van burgers in de gemeente Lingewaal sterk wordt bevorderd en daardoor tot 
zichtbare resultaten leidt en heeft geleid; 

 Het Manifest van Lingewaal tot stand is gekomen in samenspraak met onze burgers; 

 Het woningbouwprogramma nu geen duidelijkheid geeft voor een toekomstige 
verdeelsleutel. 

 
 
Overwegende dat:  
 

 De bedrijfsvoeringstaken niet op voorhand uitbesteedt behoeven te worden, doordat dit 
vanwege de GNL schaalvergroting eventueel ook efficiënt binnenshuis kan worden 
uitgevoerd; 

 Burgerparticipatie een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de bestuurscultuur van Lingewaal; 

 In het belang van de betrokkenheid van onze burger de afstand tot de politiek en bestuur zo 
klein mogelijk moet zijn; 

 Het voor de leefbaarheid van de kernen van belang is dat er gepast woningbouw plaatsvindt 
in iedere kern voor met name de behoefte van eigen inwoners. 
 

 
Roept het college op  
 
In het herindelingsontwerp op te nemen 
 

a. Een voorstel voor de meest efficiënte en financieel wenselijke structuur voor de 
bedrijfsvoeringstaken, waarbij de partijen de bestaande situatie niet als uitgangspunt 
hanteren. 

b. Meerdere mogelijke oplossingen om de afstand van de burger tot de politiek en bestuur 
actief te verkleinen; 

c. De verankering van burgerparticipatie in het democratisch proces; 
d. Het behoud van uitbreidingsmogelijkheden dmv woningbouw voor de eigen bevolking in de 

eigen kernen. 
 

en gaat over tot de orde van de vergadering. 
 
Asperen, 6 oktober 2016. ChristenUnie,  


