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Raadsvergadering

27 september 2018

Agendanr.

6a

Onderwerp

Toekomst gemeente Bergeijk (VeerKrachtig Bestuur)

De raad der gemeente Bergeijk;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 augustus 2018;
gezien het advies van de commissie ABZ d.d. 06 september 2018.
besluít

1.
2.
3.

M

Vaststellen dat de uniforme keuze tussen een federatie van vier gemeenten of een
herindeling van drie gemeenten niet mogelijk is.
Te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente.
Op basis van raads- en coalitieprogramma's concluderen dat alle
Kempengemeenten minstens voortzetting van de onderlinge samenwerking wensen,
het college van B&W opdracht te geven een proces op te starten waarbij met alle
andere Kempengemeenten wordt verkend op welke thema's samenwerking gewenst
wordt. Met als resultaat in ieder geval een gezamenlijke strategische agenda voor
de Kempengemeenten.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de gemeenteraad van Bergeijk
van 27 september 2018.

gemeenteraad,
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ans
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Voorzitter
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AMENDEMENT op grond van art¡kel 28 van het reglement van orde.
Agendapunt: 6A Toekomst Gemeente Bergeijk. i.k.v. Veerkrachtig Bestuur
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Onderwerp: Veerkrachtig Bestuur.
De raad van de gemeente Bergeijk in vergadering bijeen op 27 september '18

Ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
Het vooroestelde besl uit onder ount 2 aan te vullen met:
Te kiezen voor het behoud van een zelfstandige gemeente. Echter, mocht de
provincie overgaan tot een herindeling van de gemeenten Bladel, Eersel en Reuselde Mierden dan zal de gemeenteraad van Bergeijk zich opnieuw beraden op de dan
ontstane situatie.
Het voorqestelde besluit onder punt 3 te vervanqen door:
Op basis van raads- en coalitieprogramma's concluderen dat alle Kempengemeenten
minstens voortzetting van de onderlinge samenwerking wensen. De advíezen die
bureau BMC gegeven heeft n.a.v. de evaluatie van het functioneren van de
Kempencommissie als uitgangspunt te nemen voor een herstart van de
Kempencommissie en zo snel mogelijk het overleg hierover te starten met de andere
Kempenraden.

Daarnaast het college van B&W opdracht te geven om samen met de
gemeenteraden een proces te starten waarbij met alle andere Kempengemeenten
wordt verkend op welke thema's samenwerking noodzakelijk is. Het resultaat dient
een gezamenlijke strategische agenda voor de Kempengemeenten te zijn.
Toelichting:
De adviezen gegeven door het adviesbureau BMC bieden goede mogelijkheden om
de Kempen commissie een doorstart te geven. ln combinatie met de door alle
betrokkene
roken wil om vergaand samen te werken is dit een unieke
mogel
om
n democratisch samenwerkingsverband op te zetten. Samen met
een
ische agenda
dit ook nog eens een duidelijk signaal richting
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