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VOORLOPIG VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR
BINNENLANDSE ZAKEN EN DE HOGE COLLEGES VAN STAAT1

Vastgesteld 22 juni 1999

Het voorbereidend onderzoek gaf de leden van de CDA-fractie aanleiding
tot het maken van de volgende opmerkingen en het stellen van de
volgende vragen.

Hoe vrijwillig is deze vrijwillige herindeling?
Deze vraag vloeit voort uit het gegeven, dat de intentie om beide
gemeenten samen te voegen in 1996 is geboren één maand na de
presentatie van de notitie «Betrokken en krachtig bestuur» van gedepu-
teerde staten van Utrecht. Daarin werd voorgesteld de gemeente
Hoevelaken en een deel van de gemeente Nijkerk samen te voegen met de
gemeente Amersfoort.
Direct daarop aansluitend rijst de vraag hoe duurzaam het voorliggende
herindelingsvoorstel is, omdat noch in de behandelingsprocedure in de
Tweede Kamer noch in de briefwisseling tussen het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de gemeente Nijkerk van
mei 1999 naar aanleiding van die behandeling onomstotelijke duide-
lijkheid c.q. garantie wordt verschaft over de vraag of de gemeente
Amersfoort niet alsnog na 2010 in noordoostelijke richting een deel van
het gebied van de nu te vormen gemeente nodig zal hebben, zulks in
tegenstelling tot de verzekering van een periode van 25 jaar, die gegeven
is in het «Herindelingsplan C 20 gemeente Amersfoort, tevens provinciale
grenswijziging Utrecht–Gelderland».
Wat betreft de inwerkingtreding is een koninklijk besluit geïntroduceerd,
zo mogelijk met een ingangsdatum van 1 januari 2000. Dat laatste hangt
af van het resultaat van het onderzoek of de voorbereidingen wat betreft
de gemeentelijke basisadministratie voldoende zijn. Zijn er al resultaten
van dat onderzoek bekend?
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Is – wat betreft de financiële gewenningsbijdrage – de studie al afgerond
naar een verruimde bijdrageregeling en de mogelijke toepasbaarheid
daarvan op Hoevelaken/Nijkerk?

De voorzitter van de commissie,
Witteveen

De griffier van de commissie,
Hordijk
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