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De raad van de gemeente Valkenswaard in vergadering bijeen op 3 juni 2010, behandelend de motie vreemd aan
de orde van de dag,
Overwegende
• Dat op het VNG congres van 7 en 8 juni 2010 de resolutie Het perspectief van gemeenten zal worden
besproken.
• Dat daarin wordt gepleit om tot 'merkbare verbeteringen in het openbaar bestuur te komen'
• Dat de resolutie de inzet is van de VNG voor de kabinetsformatie en uitgangspunt voor een eventueel te
sluiten bestuursakkoord met het nieuwe kabinet.
Overwegende
• Dat de uitgangspunten die de VNG in de resolutie formuleert voor de inrichting van het openbaar
bestuur juist zijn als het er om gaat dat:
- het perspectief van de burger centraal moet staan;
- er meer aan de mensen zelf moet worden overgelaten in plaats van dat de overheid meer en meer wil
regelen;
-de gemeente de dichtst bij de burger staande overheid is en daarmee het meest geschikt om de ambities
van de overheid in de praktijk vorm te geven;
-het takenpakket van de gemeente verder zal worden versterkt en uitgebreid, in samenhang met een
uitbreiding van het lokaal belastinggebied;
-er sterke gemeenten moeten komen die zelfstandig of door samenwerking zorgen voor voldoende
bestuurskracht.
• Dat de VNG aan de sterke positie van gemeenten ingrijpende wijzigingen in het openbaar bestuur
verbindt die er op neerkomen dat de huidige gemeenten, samenwerkingsverbanden en provincies
moeten opgaan in een nieuwe eerste overheid en dat gemeenten worden opgeschaald naar regionaal
niveau en vervolgens taken overnemen van de provincie.
• Er uiteindelijk in de VNG-resolutie drie bestuurslagen overblijven: Europa, rijk en decentraal, waarmee
de provincie verdwijnt en gemeenten fors worden opgeschaald.
Van mening zijnde
o Dat de forse opschaling van gemeenten zoals de VNG die voor ogen heeft absoluut ongewenst is omdat
door opschaling het bestuur te ver komt af te staan van de burgers en zodoende'vervreemden van
elkaar.
« Dat besturen in het VNG-voorstel gaat over abstracties en over bureaucratische, grote organisaties, daar
waar gemeenten zich juist zouden moeten vormen door bewust gekozen groei van onderop en niet
vanuit centraal opgelegde technocratische sjablonen.
• Dat de uitgangspunten die de VNG in haar resolutie formuleert beter realiseerbaar zijn zonder
ingrijpende structuurwijzigingen en forse opschaling, maar juist door versterking van de positie van
gemeenten, en door het verminderen van bestuurlijke drukte en de regeldichtheid.
Spreekt uit
e Tegen de VNG-resolutie Het perspectief van gemeenten te zijn
en verzoekt de stemgerechtigd vertegenwoordiger van Valkenswaard op het VNG-congres dat tot uiting te
brengen middels een tegenstem.
En gaat over tot de orde van de dag.
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