Herindelingen
“Er moet één gemeente komen in het Land van Cuijk”, dat adviseerde onderzoeksbureau
Berenschot vorig jaar.

1 ‘Een gemeentelijke herindeling is, op termijn,
onvermijdelijk voor onze gemeenten’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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60% is het (zeer) meer eens met stelling 1 ‘Een gemeentelijke herindeling is, op termijn,
onvermijdelijk voor onze gemeenten’.

Toelichting
Zeer meer
eens






Mee eens
Mee
oneens
Zeer mee
oneens









Bestuurlijke en ambtelijke sterktes en kwaliteiten benutten en optimaliseren
Het bestuur moet professioneel blijven en met een te kleine gemeente is dat niet
langer mogelijk. In gemeenten als Sint Anthonis is het al lastig voor enkele partijen
om goede kandidaten op de lijst te krijgen, terwijl er maar 3 partijen zijn.
Mooie omvang, culturele eenheid. Bundeling expertise.
Samenwerken geeft meer kracht en is altijd voordeliger dan ieder voor zich, dus EEN
gemeente LvC.
Zeer goed initiatief voor het verlagen van de gemeentelijke kosten
Een gemeentelijke herindeling tussen GMC zou voldoende zijn,
Te onoverzichyelijk
Eén gemeente Land van Cuijk is te groot. Opsplitsen in 2 delen: (Boxmeer, St.
Antonis) en (Cuijk, Grave , Mill).
Hoe groter de gemeentelijke indeling wordt, des te minder persoonlijk contact er
over blijft
Ik vind dat er teveel doemdenken is. Gemeenten kunnen (en doen dat ook)
samenwerken bv in de vorm van Gemeenschappelijke Regelingen. Het lijkt
onderhand het speeltje te worden van de politiek, ondernemingen en
adviesgroepen (Young Talent)

2 Welke voordelen ziet u als er één grote gemeente Land van
Cuijk komt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Grotere kans om als gemeente
financieel gezond te blijven

Bundeling van krachten geeft een
sterk ambtenarenapparaat

Lagere kosten gemeentelijke
organisatie

Kwaliteit van dienstverlening kan
verbeterd worden

Het geeft evenwichtige regionale
verhoudingen

Zaken over een gebied van
meerdere gemeenten kunnen
makkelijker geregeld worden
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Het meest gekozen antwoord (56%) op vraag 2 Welke voordelen ziet u als er één grote gemeente
Land van Cuijk komt? is: "Zaken over een gebied van meerdere gemeenten kunnen makkelijker
geregeld worden".

Anders, namelijk:








Een raad en burgemeester is enorm kostenbesparend
Grotere gemeente heeft grotere stem in brabant of in den haag
Kan de burgers dichter bij het bestuur brengen
Makkelijker overdragen van zaken als iemand binnen Land van Cuijk verhuist
Meer specialisme en kennis bij de ambtenaren.
Sommige zaken zoals gezondheidszorg, bedrijventerreinen ontwikkelen, woningen bouwen
e.d. kun je beter regionaal regelen dan per gemeente.
Verbetering van woon- en werkklimaat. aantrekken van bedrijfsleven en gezien worden als
poort richting europa

Toelichting



Grote zaken zoals een A77 doortrekken van Boxmeer naar Veghel komen dan serieus op de
agenda
Ik begrijp dat een herindeling gepaard gaat met een hoger gemeentelijk budget dan de
optelsom van de diverse budgetten van de individuele gemeenten. Daarnaast zijn er onkosten
verbonden aan een herindeling. Mogelijk kan het zijn dat een herindeling budgettair positief
is.
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3 Welke nadelen ziet u als er één grote gemeente Land van
Cuijk komt?
(Meerdere antwoorden mogelijk)
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Het meest gekozen antwoord (61%) op vraag 3 Welke nadelen ziet u als er één grote gemeente Land
van Cuijk komt? is: "Afstand gemeenteraad en burgers wordt groter".

Anders, namelijk:
















Bepaalde gemeenten zijn financieel gezonder dan anderen. Die eersten zullen leiden onder de
laatsten.
Dat amtenaren uit verschillende gemeenten elkaar niet vinden het het dus bakken met geld blijft
kosten
Dat kleine kernen, minder sterk naar voren komen
De economisch sterke positie van Sint Anthonis wordt dan bedreigd door de "arme" gemeenten
als Boxmeer, waar wij voor moeten betalen. Ook: de mening van Sint Anthonis (veelal CDA) is
minder waard met bijv Boxmeer (groot deel SP) erbij.
Extra kosten
Geen nadelen!
Grotere kernen teveel invloed
Het gebied is moeilijker te overzien, men kent de wijken in de dorpen niet.
Het kan zijn dat de afstand tussen burger en bestuur groter wordt, daar moeten goede
voorwaarden aan gesteld worden
Inwoners van rijke gemeentes worden de dupe van de arme gemeentes
Meer bureaucratie
Nog meer overhead/onnodige overhead
Noodzakelijk dat er in de kernen waar nu een gemeentehuis is er een continue service centrum
komt
Politici trekken een grotere broek aan en gaan geldverslindende ambities nastreven waar burgers
niet op zitten te wachten
Teveel dorpskernen maakt onbestuurbaar
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Toelichting








'Rijkere' gemeentes draaien op voor de kosten van financieel ongezondere gemeentes.
De kloof tussen politiek en burger is nu al groot, laat staan bij een grote gemeente. Wat weet een
inwoner van Maashees over bv de wensen en problemen van Escharen en interesseert hem dat?
Hoe worden toekomstige keuzes tussen verschillende dorpen beargumenteerd en hoe krijg je
daarvoor begrip? Achterstallig onderhoud enz kan afgewenteld worden op een nieuwe
gemeente LvC
Er zullen maatregelen getroffen moeten worden om het gevoel van afstand tot de burgers te
beperken!
GMC zijn vergelijkbare gemeenten, werken op een aantal gebieden al samen. met Boxmeer en
St. Tunnis zou het te groot/onoverzichtelijk worden
Het 'Samen-gevoel' KAN veranderen, maar hoeft niet nadelig te zijn. Het gemeentehuis ligt
verder van de mensen, maar is ook nu voor velen bijna onbereikbaar. Hetzelfde kan gelden voor
de Gemeenteraad, kijk maar eens naar nu in twee gemeenten in het LVC.
Het wordt steeds meer een spelletje van mensen die zichzelf vooral belangrijk vinden. De burger
wordt gewoon bijzaak. Dat verschijnsel zie je nu al.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 60 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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