Opiniestuk GEMEENTELIJKE HERINDELING
In diverse Parkstad gemeenten zijn inmiddels discussies m.b.t. vormen van samenwerking, van
samenwerking op ambtelijk niveau tot en met gemeentelijke herindeling toe.
Deze discussies leiden al snel tot absolute voor- en tegenstanders. Ga je wat dieper er op door, dan
ligt het veelal genuanceerder.
Tegenstanders zullen roepen dat de eigen cultuur gevaar loopt, de Service verlening naar burgers
verslechtert, immers afstanden worden groter, de inspraak en medezeggenschap zal volgens hen
verslechteren.
Wij behoren evenwel tot de voorstanders, maar hebben daar wel randvoorwaarden bij.
Waarom zijn wij voorstanders van gemeentelijke herindeling:



De tendens is dat de Rijksoverheid steeds meer taken aan de Gemeenten overhevelt met
veelal minder geld en te kort aan kwaliteit!
De inkomsten van de Gemeenten zijn overwegend afkomstig van de Rijksoverheid. Waarbij
niet alleen het aantal burgers een criterium is aan de hand waarvan de bijdrage bepaald
wordt maar ook omvang gemeenten en de situering als bijvoorbeeld centrum gemeenten
etc. etc. Het behoeft niet veel inlevingsvermogen om te kunnen begrijpen dat de 4 grootste
gemeenten van ons land, het meeste geld ontvangen. En het behoeft ook niet veel
inlevingsvermogen om te kunnen waarnemen dat de 4 grootste gemeenten ook de meeste
invloed hebben bij de Rijksoverheid. Niet voor niets wordt wel eens opgemerkt dat het
Kabinet een randstedelijk beleid voert.

Om bovenstaande redenen zou het voor Parkstad Limburg, meer dan een zegen zijn, als wij ons
konden formeren tot de 5e grootste stad van Nederland. Immers naast het criterium aantal burgers,
komen meteen andere criteria erbij die gewoon klinkende munt opleveren. Geld dat hard nodig is
om van een dreigende spookregio weer een bruisende- en activerende regio te maken, waar het niet
alleen goed vertoeven is, maar ook goed wonen en werken is. Dat levert voor eenieder een win-win
situatie op.
Alle prachtige initiatieven voor meer werkgelegenheid kunnen daardoor beter tot zijn recht komen.
En ja bij schaalvergroting moeten er enkele hobbels genomen worden. Met name doelen wij op de
serviceverlening van gemeente naar de burger toe. En dat geldt evenzo voor de inspraak en
medezeggenschap.
Maar beduidend meer geld als gevolg van schaalvergroting, geeft meer financiële ruimte om
dergelijke zaken goed in te richten. Hierbij te denken onder andere aan spreiding van o.a.
gemeentelijke servicepunten.
In zo'n grote gemeente kun je inspraak en medezeggenschap modellen bedenken, waarbij deelraden
en/of wijkraden direct met een jaarbudget gaan over bijvoorbeeld het publieke domein. Te denken
aan: voldoende verlichting, kwalitatief goede bestrating, trottoirs etc., voldoende toegankelijk voor
mindervaliden, handhavingsbeleid etc.

Wijk overstijgend kan de gemeenteraad een activerend beleid voeren over het financieel economisch
beleid, het werkgelegenheidsbeleid. Evenwichtige verdeling van taken en behoeften van burgers
inzake wonen, leven, zorg, sport, ontspanning etc.
Feitelijk is de vraag of wij ons als regio niet al vele jaren zelf tekort hebben gedaan en het echt de
hoogste tijd is om via herindeling met onze regio opnieuw aan de slag te gaan. Er zal meer
werkgelegenheid moeten komen waar laag - en hoog geschoolden werk kunnen vinden. Er zal een
adequaat woningbeleid moeten komen wat antwoord geeft op de uitdagingen waarvoor
woningcoöperaties zich gesteld zien.
Ontegenzeggelijk zal blijken dat de oude vertrouwde dorpen niet blijven bestaan. Daar is niet
schaalvergroting de veroorzaker van maar de ontwikkelingen die zich op alle mogelijke terreinen
voor doen. Meer financiële middelen kunnen hierbij ons alleen maar meer comfort bieden om noden
en wensen van burgers te kunnen honoreren.
Wij roepen elke bestuurder in Parkstad Limburg op, om over zijn/haar eigen schaduw heen te
springen en het belang van de totale gemeenschap als primair belang te beschouwen.
Geloof in eigen kracht en gezamenlijke aanpak, kan ons tot ongekende successen leiden.
In die zin wensen wij ons allen toe een goede dialoog, waarbij wij niet alleen boodschappen
uitzenden, maar ook vooral willen luisteren naar wat onze gesprekspartners hebben in te brengen.
Het is goed dat een aantal gemeenten initiatieven ontwikkelen om met elkaar te fuseren en
zodoende het hoofd te kunnen bieden aan de uitdagingen waarvoor zij gesteld staan. Wij zien dat als
eerste stappen naar een uiteindelijke gemeentelijke herindeling voor Parkstad Limburg, die ons kan
maken tot de 5e grootste gemeente. Een goede voorbereiding en communicatie met alle
betrokkenen is daarbij een must.
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