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Omschrijving Aankruisen wat van toepassing is 

Schriftelijke vragen (art. 44 RvO)  

Technische vragen  

   

        

Onderwerp: 

Onderwerp    Informatie mogelijke bestuurlijke fusie t.b.v. inwoners en specifieke 

belanghebbenden (stakeholders). 

 

 

Vragen: 

 

Geacht college, 

 

Op 2 juni deed de Adviesraad Sociaal Domein Druten het college een schrijven toekomen 

met als onderwerp “mogelijke bestuurlijke fusie” 

 

Daarin spreekt zij het belang uit van het tijdig betrekken van inwoners bij het proces. 

Vanuit de optiek van de adviesraad betreft dit de mogelijke gevolgen van een 

bestuurlijke fusie voor het sociale domein. Specifiek de effecten en opbrengsten. 

Vragen als waarom deze mogelijke fusie? Wat wordt er beter? Zijn de Drutense belangen 

voldoende gewaarborgd? 

 

Inmiddels zijn beide gemeenteraden via de beantwoording van de motie vreemd aan de 

orde van de dag geïnformeerd over de voor- en nadelen van een bestuurlijke fusie. Beide 

raden worden ook de komende weken verder in het proces meegenomen. 

 

De informatienota n.a.v. de motie gaat niet in op de gevolgen voor specifieke 

belanghebbenden. (stakeholders) 

 

Door alle aandacht die er op dit moment is voor dit proces kunnen wij ons voorstellen dat 

er naast een wens van inwoners ook voor belanghebbenden in de sociale sector, 

ondernemers, levensbeschouwelijke organisaties, verenigingen, scholen etc. met 

betrekking tot de gevolgen behoefte bestaat aan een actieve informatievoorziening 

vanuit de gemeente.  

 

Fractie:  

Kernachtig Druten  

Dorpslijst Afferden 

Dorpslijst Deest 

Dorpslijst Horssen 

Dorpslijst Puiflijk-Druten Zuid 

Sociaal Maas en Waal Druten 

Welzijn Druten 

CDA Druten 
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Dit naast het feit dat politieke partijen vanuit hun visie ook bij zullen dragen aan het 

breed informeren van de gemeenschap. 

 

E.e.a. zou alle belanghebbenden helpen bij hun beeldvorming rondom een mogelijke 

fusie en het fusieproces.  

 

Verzoek: 

 

Wij verzoeken het college dan ook de inwoners en specifieke belanghebbenden in de 

komende maanden actief (bv. informatiebrief) op hoofdlijnen mee te nemen in de 

gevolgen van een mogelijke bestuurlijke fusie/ fusieproces.  

 

Antwoord: 

 

 

 

Verzonden: 

 

 
 

Ter informatie: Indienen en wijze van afdoening door het college 

Schriftelijke vragen Afdoening door college: schriftelijke beantwoording 

binnen 30 dagen 

Technische vragen Indienen: Uiterlijk maandag vooraf een RTG.  

Afdoening door college: tijdens RTG vergadering 

 


