Schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr:
Datum: 5 februari 2011
Aan de voorzitter van de raad.
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Regionale samenwerking/herindeling
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
1) Op 29 juni 2010 heeft de gemeenteraad een motie van de PCG aangenomen waarin
het college werd opgedragen om in het dossier ‘regionale samenwerking’ geen
onomkeerbare besluiten te nemen en de gemeenteraad nadrukkelijk te betrekken bij
het onderwerp ‘regionale samenwerking’. Vragen: Welke stappen zijn er het
afgelopen half jaar gezet in bovengenoemd dossier? Welke besluiten zijn er genomen
en zitten hier ook ‘onomkeerbare’ besluiten bij? Waarom is de gemeenteraad,
ondanks de aangenomen motie, nog steeds niet betrokken bij dit dossier? Waarom
duurt dit zo lang en wanneer is het college van plan om de raad deelgenoot te maken
van dit dossier? Waarom fixeert het college zich wat de gemeentelijke samenwerking
betreft voornamelijk op de gemeente Bunnik?
2) Op 9 november 2010 heeft de gemeenteraad een motie van de PCG aangenomen
waarin het college werd opgedragen per 1 januari 2011 een bestuurskrachtonderzoek
op te starten, tenzij het verrichte onderzoek uitwijst dat een bestuurskrachtonderzoek
geen toegevoegde waarde heeft en/of financieel niet haalbaar is. De motie droeg het
college ook op om de gemeenteraad voor 1 januari 2011 te informeren. Het is
inmiddels begin februari 2011… Vragen: Waarom heeft het college de gemeenteraad
nog steeds niet geïnformeerd? Heeft een bestuurskrachtonderzoek een toegevoegde
waarde voor onze gemeente en wordt deze uitgevoerd? De motie riep ook op om de
gemeente Bunnik een bestuurskrachtonderzoek uit te laten voeren. Is de gemeente
Bunnik voornemens dit te doen?
3) Er circuleren diverse geruchten over een herindeling tussen Wijk bij Duurstede en
Bunnik. Zowel bestuurlijk als in de wandelgangen… De PCG is hierover zeer
verontrust. Samenwerken: prima! Herindelen is absoluut een brug te ver! Vragen:
Hoe reageert het college op deze geruchten die de ronde doen? Heeft het college een
vermoeden hoe deze geruchten in de wereld zijn gekomen? Waar rook is, is
normaliter vuur… Neemt het college nadrukkelijk afstand van deze geruchten en van
een herindeling met Bunnik?
Toelichting:
De PCG maakt zich zorgen over het onderwerp gemeentelijke samenwerking… Zowel bij de
Kadernota 2011 als bij de Begroting 2011 heeft de PCG hierover een motie ingediend. Beide
moties zijn door de gemeenteraad aangenomen. Maar nu de uitvoering nog…
Tot op dit moment is het rond het onderwerp gemeentelijke samenwerking oorverdovend stil
en heeft het college de aangenomen moties nog niet opgepakt. De PCG is hierover
verontrust. Diverse vragen komen boven als: Waarom staart de gemeente Wijk bij Duurstede
zich ‘blind’ op Bunnik? Waarom hebben de gemeenten Bunnik en Wijk bij Duurstede

uitgesproken dat samenwerking tussen Bunnik en Wijk bij Duurstede de norm is? Op dit
moment is toch helemaal niet helder dat de voorgenomen intensieve samenwerking met de
gemeente Bunnik voor Wijk bij Duurstede de beste variant is? Nut en noodzaak van
intergemeentelijke samenwerking moet toch gebaseerd zijn op een sterkte/zwakteanalyse en
het in kaart brengen van de kansen en bedreigingen van de gemeente Wijk bij Duurstede met
daarbij behorende oplossingsrichtingen? Is samenwerking met de gemeenten Veenendaal,
Houten of Utrechtse Heuvelrug niet beter? Bunnik staat toch niet echt bekend als een sterke
gemeente? Wordt door deze wijze van intensieve samenwerking de bestuurlijke
zelfstandigheid van de gemeente Wijk bij Duurstede mogelijk bedreigd? Voor de PCG is het
onbegrijpelijk dat deze bovengenoemde ontwikkeling is ingezet terwijl de gemeenteraad nog
steeds aan de zijlijn staat en zich nog nergens over heeft uitgesproken.
Inmiddels circuleren er diverse geruchten over een herindeling… U gelooft het misschien
niet, in de wandelgangen gaat het gerucht dat de variant Bunnik - Wijk bij Duurstede de
meest waarschijnlijke is. Ook een wethouder uit een aangrenzende gemeente heeft zich
tijdens een werkbezoek waar ik bij aanwezig was in die richting uitgelaten. Waar rook is, is
vuur… Een herindeling met Bunnik is voor de PCG een ‘nachtmerriescenario’! De PCG wil
helemaal van geen herindeling weten! Alleen als uit een bestuurskrachtonderzoek blijkt dat
het ‘Wijkse’ schip zinkende is, verandert de zaak. De PCG wil op korte termijn middels deze
vragen meer helderheid. Afhankelijk van de antwoorden zal de PCG dit onderwerp
agenderen voor een gemeenteraadsvergadering.
Hans Marchal/PCG

