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Titel/onderwerp: Dialoog betreffende Burgerparticipatie irt mogelijke fusie van 

Druten en Wijchen

Geacht voorzitter,

OP 2 juni 2020 heeft u van ons een Open brief gekregen betreffende de mogelijke fusie van Druten 
en Wijchen. De Adviesraad heeft in deze brief aangegeven dat zij In toenemende mate geluiden 
ontvangt vanuit haar achterban dat men niet begrijpt, waarom de inwoners niet eerder worden 
betrokken en geïnformeerd. Waarom deze mogelijke fusie? Wat wordt er beter? Zijn de Drutense 
belangen voldoende gewaarborgd?

Vanuit onze verantwoordelijkheid, zoals opgenomen in de Verordening cliëntenparticipatie sociaal 

domein gemeente Druten 2018, staan wij voor een open discussie, over nut en noodzaak van een 
gemeentelijke herindeling en daarbij specifiek de effecten en opbrengsten voor het Sociaal Domein. 
Het is van belang om te weten:

 Welke ambities, doelen en opbrengsten betreffende het Sociaal Domein worden hiermee 
gefaciliteerd en verbeterd? 

 Wat merken de inwoners van de gemeente Druten hiervan?  

De Adviesraad Sociaal Domein is door de heer Worm op de hoogte gebracht van uw gezamenlijk 
schrijven aan het college betreffende het informeren van inwoners en specifieke belanghebbenden 
m.b.t. een mogelijke bestuurlijke fusie . Hartelijk dank voor u snelle reactie  en actie op onze open 
brief. In onze vergadering van 17 juni is dit onderwerp ook kort aan de orde geweest in de 
aanwezigheid van wethouder Sjef van Elk. Hij ondersteunde het initiatief van de Adviesraad om hier 
ook verder met u in overleg te treden. Dit vooruitlopend op de raadsvergadering van 24 september.

Wat ons betreft zijn er twee belangrijke aandachtspunten. Ten eerste  welke ideeën leven er omtrent
de opzet en inrichting van de burgerraadpleging  en als tweede punt hoe de belangen vanuit het 
sociaal domein gewaarborgd worden in dit fusieproces. 

Het eerste punt sluit overigens goed aan bij de vraag gesteld in onze brief van 17 december 2019 
inzake burgerparticipatie en vorming burgerpanel (zie bijlage).
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Ten aanzien van de belangen vanuit het sociaal domein zouden wij graag aan de hand van de punten 
genoemd in onze brief nader met u van gedachten willen wisselen.

1. Wat  zijn de voor- en nadelen van deze mogelijke fusie.:
-de gemeentelijke kosten
-de kwetsbaarheid van de ambtelijke organisatie
-de kwaliteit van de dienstverlening
-de kracht van het bestuur binnen de regio
-de invloed op de lokale belastingen

2. kunnen de belangen van de inwoners van de gemeente Druten, op basis van   
inwonersaantallen worden gewaarborgd?   

In week 30, vanaf 20 juli, zullen wij u benaderen voor het plannen van een afspraak om met een 
kleine delegatie vanuit onze Adviesraad hierover een verkennend gesprek te voeren. 

Met vriendelijke groet,

Met vriendelijke groet, 

Namens de Adviesraad Sociaal Domein Druten ondertekend door: 
Dhr. J. Hendrikse, voorzitter; 

Dhr. A. van der Meer, secretaris;
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