Motie vreemd aan de orde van de dag –
referendum over herindeling
De Raad van Landgraaf in openbare vergadering bijeen op 13 juli 2017,
constaterende dat:
- Provinciale Staten van Limburg besloten hebben een verzoek tot referendum
over herindeling Landgraaf-Heerlen niet uit te voeren;
- De inwoners van Landgraaf in het gehele traject rondom herindeling tot op
heden niet expliciet bevraagd zijn naar hun opvatting inzake herindeling;
- De beraadslagingen in Provinciale Staten en de keuze om mogelijk Brunssum te
betrekken bij herindeling, alleen maar meer vragen oproepen onder inwoners;
- Gedeputeerde Koopmans tijdens de vergadering van Provinciale Staten op 6 juli
zelf aangaf dat de uitkomsten van een lokaal referendum in Landgraaf
voorgelegd kunnen worden aan de Tweede Kamer;
- Er meerdere herindelingsvarianten onderdeel kunnen uitmaken van de
beraadslagingen in de Tweede Kamer en derhalve een genuanceerd referendum
nu zeker op zijn plaats is;

Verzoekt de gemeenteraad van Landgraaf het college van B&W:
- Om lokaal referendum over gemeentelijke herindeling te organiseren;
- In dit referendum de volgende genuanceerde vraagstelling op te nemen:
Vraag 1: Bent u voor of tegen een gemeentelijke herindeling?
(Beantwoorden met VOOR of TEGEN)
Vraag 2: Welke voorkeur heeft u met betrekking tot de toekomst van
de gemeente Landgraaf?
(Beantwoorden door één van de onderstaande opties te kiezen)
A) Landgraaf blijft zelfstandig en kiest voor een intensievere samenwerking
met andere gemeenten
B) Landgraaf gaat op in een herindeling Landgraaf - Heerlen
C) Landgraaf gaat op in een gelijktijdige herindeling
Landgraaf - Brunssum - Heerlen
D) Landgraaf gaat op in een gelijktijdige herindeling die meer gemeenten
omvat dan alleen Landgraaf - Brunssum - Heerlen

- Duidelijk naar de Landgraafse bevolking te communiceren dat dit referendum
gaat plaatsvinden;
- De kosten voor de organisatie van dit referendum bij voorkeur te dekken uit
het budget dat reeds gereserveerd is voor het dossier ‘herindeling’;
- Qua tijdspad dient rekening gehouden te worden met het besluitvormingstraject van de Tweede Kamer, zodat de uitkomsten van een referendum in
Landgraaf tijdig voorafgaand aan de besluitvorming van de Tweede Kamer
bekend gemaakt kunnen worden;
- De gemeenteraad van Landgraaf actief te informeren over de stappen die gezet
worden aangaande dit verzoek tot een referendum;
en gaat over tot de orde van de dag.
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