
MOTIE VOORNEMEN NIEUWE KABINET TOT VORMEN 100.000+ GEMEENTEN 

De gemeenteraad van de gemeente Son en Breugel in vergadering bijeen op 8 november 
2012, 

Overwegende dat: 

» het nieuwe kabinet van W D en PvdA in zijn regeerakkoord op termijn streeft naar 
het vormen van zogeheten 100.000+ gemeenten; 

» indienende fracties dit voornemen openlijk afwijzen, omdat al geruime tijd ingezet 
wordt op een verregaande samenwerking tussen de gemeenten Nuenen ca . , 
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel, met behoud van ieders zelfstandigheid en identi
teit; 

» indienende fracties ervan overtuigd zijn dat de nauwe samenwerking tussen de ge
noemde gemeenten zal resulteren in de gewenste slag- en daadkracht van deze ge
meenten, ook bij verdergaande decentralisaties; 

» indienende fracties er verder van overtuigd zijn dat de gekozen samenwerkingsvorm 
niet alleen de kaders geeft voor de noodzakelijke schaalvoordelen, maar daarnaast 
ook de beste garanties biedt om de kracht van de lokale samenleving optimaal te 
ontwikkelen en in te zetten; 

® uit recent onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen bovendien blijkt dat gemeen
ten na alle eerdere herindelingen altijd meer geld gingen uitgeven; 

BESLUIT: 

het college van burgemeester en wethouders te verzoeken: 

o samen met de colleges van burgemeester en wethouders van Geldrop-Mierlo en Nu
enen c a . met voortvarendheid voort te gaan op de ingeslagen weg; 

» deze motie met een begeleidende brief aan het kabinet, de Eerste Kamer en de 
Tweede Kamer der Staten Generaal en de provincie te sturen met het dringende ver
zoek te bewerkstelligen dat het voornemen van het kabinet Rutte-Asscher (het op 
termijn streven naar het vormen van 100.000+ gemeenten alsmede het vormen van 
vijf landsdelen) wordt teruggenomen en alle Nederlandse gemeenten tegelijkertijd op 
te roepen verregaande onderlinge samenwerkingsvormen aan te gaan; 

« deze motie onder de aandacht van alle Nederlandse gemeenteraden te brengen, met 
het verzoek een motie met gelijke strekking in hun eigen gemeente aan te nemen; 

En gaat over tot de orde van de dag, 

Fracties van Dorpsbelang en Dorpsvisie 

BESLUIT GEMEENTERAAD 8 NOVEMBER 2012 
De motie is aangenomen met 11 stemmen vóór en 6 stemmen tegen, 
(vóór: fracties Dorpsbelang en Dorpsvisie). 
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