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Aanleiding
In de raadsvergadering van 6 november 2012 is door verschillende fracties aangegeven behoefte te
hebben aan een raadsbrede discussie over de wens van de regering voor een bestuurlijke
heroriëntatie met mogelijk herindelingen van gemeenten als gevolg.

Inhoud mededeling
Het college ondersteunt de behoefte van de fracties voor een discussie over genoemd thema. Binnen
de organisatie van de gemeente Aalten opereert de werkgroep beleid & strategie, bestaande uit één
van de afdelingshoofden, alle programmamanagers en teamcoördinatoren. Deze werkgroep is reeds
bezig een discussiedocument op te stellen met als titel ‘Visie Aalten 20xx’ waarin feitelijkheden
worden gebundeld over toekomstige ontwikkelingen. Het college heeft de opdracht aan de werkgroep
uitgebreid en gevraagd een notitie op te stellen over genoemd thema met de volgende inhoudelijke
punten:
•

Welke opdracht is exact geformuleerd in het regeerakkoord?

•

Welke parameters zijn bepalend in een proces van herindeling?

•

Welke scenario’s hebben wij tot onze beschikking?

•

Welke parameters zijn onderdeel van een eventueel proces van herindeling?

•

Welke faal- en succesfactoren worden onderkend in een eventueel proces van herindeling?

•

Wat zijn de politieke consequenties van een eventuele herindeling?

•

Wat zijn de organisatorische consequenties van een eventuele herindeling?

Op 29 en 30 januari 2013 staat reeds een bijeenkomst van het college met het MT gepland. Het
college heeft het MT opdracht gegeven voor deze datum bovengenoemd document in concept op te
leveren zodat dit besproken kan worden.
Het college stelt voor om op 12 februari 2013 (reservedatum raad) een avond te organiseren waar met
betrokkenen een discussie plaats kan vinden over genoemd thema op basis van de opgestelde notitie
en de beeldvorming van het college n.a.v. de bijeenkomst eind januari.

De volgende stukken zijn voor u bijgevoegd:
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