
Aan alle gemeenteraden van Nederland, door tussenkomst van hun griffiers.

Geachte heer, mevrouw, 

De gemeenteraad van Son en Breugel heeft in zijn vergadering van 8 november jl. bijgevoegde motie aangenomen.

De motie gaat over de plannen van het nieuwe kabinet op termijn zogeheten 100.00+ gemeenten te vormen.

In de motie roept de gemeenteraad het Kabinet, de Eerste Kamer en de Tweede Kamer der Staten Generaal en de provincie op 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; tegelijkertijd worden alle Nederlandse gemeenten opgeroepen 
verregaande onderlinge samenwerkingsvormen aan te gaan.

Gaarne verzoek ik de griffier dit bericht, samen met de motie, ter hand te stellen van de raadsleden. 

Aan de raadsleden verzoek ik deze motie in uw raad te bespreken en in uw gemeenteraad een motie met gelijke strekking aan te 
nemen.

Namens de gemeenteraad van Son en Breugel,

mr. Frans den Hengst, griffier 
Raadhuisplein 1
Postbus 8
5690 AA  SON EN BREUGEL
t. 0499-491410
f. 0499-472355
e. f.denhengst@sonenbreugel.nl
www.sonenbreugel.nl

Proclaimer
Dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n) en kan 
vertrouwelijke informatie bevatten. De informatie in deze mail wordt 
beschikbaar gesteld door deze gemeente. De normen uit de 
BurgerServiceCode zijn hierbij leidraad. De gemeente streeft ernaar 
de informatie in deze email zo volledig, actueel en goed toegankelijk 
mogelijk te houden. Dit e-mailbericht is gecontroleerd op virussen en inhoud.

This e-mail may contain confidential material intended for the recipient only. 
All information is this email was supplied by the municipality. 
The 'BurgerServiceCode' norms are applicable. The municipality intends 
to keep the information in this email as complete, actual and accessible 
as possible. This email has been checked for virusses and content.

From: Frans den Hengst
Sent: dinsdag 27 november 2012 11:54:39
To: Frans den Hengst
Cc:
Subject: motie kabinetsplannen m.b.t. grootte gemeenten
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