Tegen welk besluit maakt u bezwaar?
Tegen de samenvoeging Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en deel
Littenseradiel, deel I van het Herindelingsontwerp, definitieve versie 1
oktober 2015.
Omschrijving van het besluit:

Op 12 november 2015 heeft een meerderheid van de gemeenteraad van
het Bildt (11-4) ingestemd met het voorliggende Herindelingsontwerp,
deel I, de samenvoeging van Franekeradeel, het Bildt, Menameradiel en
een deel van Littenseradiel.
Gegevens bezwaar.
Waarom bent u het niet eens met het besluit?
Een gemeente die zich bestuurlijk wil samenvoegen met andere
gemeenten (fusie) moet de burgers raadplegen. Er moet een
representatief onderzoek onder inwoners en maatschappelijke
organisaties worden gehouden. Gemeentelijke herindelingen moeten
‘van onderen op’ plaats vinden. Een besluit tot herindeling moet kunnen
rekenen op steun van een meerderheid van de inwoners.
De herindeling waarbij de gemeente het Bildt is betrokken was in
oorsprong een voorstel tot samenvoeging van de gemeenten het Bildt,
Menameradiel, Franekeradeel en Harlingen. De gemeenteraad van
Harlingen koos voor bestuurlijke zelfstandigheid. Nadat de inwoners van
de gemeente Littenseradiel voor een opgesplitste herindeling kozen, ligt
nu de samenvoeging (fusie) van het Bildt, Menameradiel, Franekeradeel
en een deel van Littenseradiel voor.
In tegenstelling tot de in het Herindelingsontwerp omschreven
draagvlakmeting in de gemeenten Menameradiel, Franekeradeel en
Littenseradiel, koos de (meerderheid van) de raad van de gemeente het
Bildt voor het op informatieavonden uitleggen van het (voorgenomen)

besluit tot herindeling en daarmee de bestuurlijke opheffing van het
Bildt. Op bladzijde 34 wordt voor het Bildt aangegeven dat vanaf 2012
inwoners (etc) naar hun mening is gevraagd over een mogelijke
herindeling. Dat is een onjuiste formulering. Op gehouden avonden is
gevraagd wat inwoners (etc) belangrijk vinden nà herindeling. De
(meerderheid van) de raad heeft vooraf aangegeven voor herindeling te
kiezen. Er heeft op het Bildt geen door de gemeenteraad georganiseerde
vorm van draagvlakmeting plaats gevonden.
In de toetsing aan het beleidskader wordt voor het Bildt niet genoemd
het in opdracht van het weekblad de Bildtse Post gehouden onderzoek
door de NHL Leeuwarden, uitgevoerd onder toezicht van de Thorbecke
Academie. Uit dit representatieve onderzoek (publicatie in de Bildtse
Post 5 juni 2014) blijkt dat 72% van de inwoners tegen het door
herindeling bestuurlijk opheffen van de gemeente het Bildt is.
Ik behoor tot de 72% van de inwoners van de gemeente het Bildt die
tegen het door herindeling bestuurlijk opheffen van de gemeente het
Bildt is.
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