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Onderwerp: Brief commissaris Verbeek, betreffende: middenbestuur in de Randstad 

 

De raad van de gemeente Noordoostpolder in vergadering bijeen d.d. 17 februari 2011,  

 

gehoord de beraadslagingen,  

 

overwegende dat 

- het college GS Flevoland voornemens is komende 6 maanden samen met GS Utrecht 

en GS Noord-Holland te verkennen welke de voordelen er zijn in geval van een 

bestuurlijke samenvoeging; 

- de verkenning plaatsvindt in het kader van komen tot slagvaardiger openbaar 

bestuur; 

 

constaterende dat 

- het college GS Flevoland gemeente Noordoostpolder niet heeft geraadpleegd of heeft 

geïnformeerd over de gezamenlijke verkenning waarbij een Randstadprovincie als optie is 

genomen; 

 

van mening dat 

- gemeente Noordoostpolder betrokken dient te zijn bij verkenningen naar hervorming 

van middenbestuur zodra Flevoland hierbij betrokken is; 

- de kaders van het onderzoek en de uitkomsten ervan bepalend zullen zijn voor het 

aanbod dat de provincies zullen doen aan het kabinet; 

- specifiek gemotiveerd zou moeten zijn welke opties op bestuurlijke samenvoeging wel 

en welke niet onderzocht worden; 

- meer algemeen gemotiveerd zou moeten zijn hoe de kaders van de verkenningen tot 

stand zijn gekomen; 

 

draagt het college op 

van commissaris Verbeek de toezegging te verkrijgen dat het college GS Flevoland 

- gemeente Noordoostpolder informeert over de motivatie om specifiek de in de brief 

genoemde optie op bestuurlijke samenvoeging te verkennen; 

- de mogelijkheid biedt om andere opties te verkennen of te motiveren waarom andere 

opties niet verkend worden; 

- voorstellen aan het kabinet ontwikkelt in nauw overleg met gemeente 

Noordoostpolder; 

- een eventuele standpuntbepaling van gemeente Noordoostpolder over verschillende 

opties van bestuurlijke samenvoeging betrekt bij de verkenning; 

- geen onomkeerbare voorstellen aan het kabinet doet alvorens het bestuur van 

gemeente Noordoostpolder hierover heeft kunnen oordelen. 

 

en gaat over tot de orde van de dag 
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