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AMENDEMENT VAN DE LEDEN VAN DER MOLEN EN ÖZÜTOK
Ontvangen 23 februari 2021
De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:
Na paragraaf 2 wordt een paragraaf ingevoegd, luidende:
§ 2a. Evaluatie
Artikel 8a
1. Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in
overleg met de besturen van de nieuwe gemeente Maashorst en de
provincie Noord-Brabant, zendt binnen twee jaar na de datum van
herindeling aan de Staten-Generaal een verslag over het functioneren van
de nieuwe gemeente Maashorst.
2. In het verslag wordt in het bijzonder aandacht besteed aan:
a. de positie van de tot de nieuwe gemeente Maashorst behorende
kernen, in het bijzonder Schaijk en Reek, in relatie tot de andere delen van
de gemeente en de maatschappelijke samenhang met omliggende kernen
die niet tot de nieuwe gemeente behoren;
b. de wenselijkheid van een wijziging van de gemeentelijke indeling, als
bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b, van de Wet algemene regels
herindeling om de kernen Schaijk en Reek bij de gemeente Oss te voegen.
Toelichting
Dit amendement strekt ertoe de vorming van de nieuwe gemeente
Maashorst te evalueren en daarbij bijzondere aandacht te hebben voor het
draagvlak in de kernen Schaijk en Reek. Daarbij geldt in ieder geval het
Beleidskader gemeentelijke herindeling als toetsingskader.
Dit amendement beoogt dat uiterlijk twee jaar na de vorming van de
nieuwe gemeente een evaluatie zal worden gestart om te bezien in
hoeverre de herindeling heeft bijgedragen aan een gemeente die beter in
staat is haar opgaven het hoofd te bieden en een adequaat niveau van
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voorzieningen te bieden voor haar inwoners. Daarbij wordt overwogen of
een grenswijziging wenselijk is.
Van der Molen
Özütok
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