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De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
Overwegende dat er een analyse van
knelpunten moet plaatsvinden in
gebieden waar geruime tijd geen her-
indeling heeft plaatsgevonden; 

Gelet op 
a. het regeerakkoord waarin wordt
gesteld dat er ten aanzien van regio’s
waar de laatste jaren geen herindeling
heeft plaatsgevonden binnen een jaar
moet worden geanalyseerd op knel-
punten om daar eventueel te komen
tot versterking van het lokaal bestuur
door gemeentelijke herindeling; 
b. de Beleidsnotitie gemeentelijke her-
indeling van 27 november 1998 waarin
rondetafelgesprekken zijn aangekon-
digd om draagvlak bij de betrokkenen
te creëren en meningen en ervaringen
te inventariseren uit de praktijk en de
wetenschap; 

Besluit:

Artikel 1
Er is een externe stuurgroep ’Krachtige
gemeenten’, hierna te noemen ’de
stuurgroep’.

Artikel 2
De stuurgroep analyseert zes gebieden
waar geruime tijd geen herindeling
heeft plaatsgevonden. 
De stuurgroep inventariseert en rap-
porteert de knelpunten in relatie tot
de te verwachten ontwikkelingen en
inventariseert eveneens het draagvlak
voor bestuurlijke vernieuwing in die
gebieden.

De stuurgroep inventariseert de rand-
voorwaarden waaraan vrijwillige
samenvoegingen moeten voldoen.
De stuurgroep geeft aan of deze aan-
pak mogelijkerwijs zou kunnen wor-
den toegepast in regio’s waar nu geen
rondetafelgesprekken worden gehou-
den.
De stuurgroep streeft ernaar haar
bevindingen rond de jaarwisseling
1999/2000 naar de minister te zenden. 

Artikel 3
In de stuurgroep hebben zitting:
a.  als voorzitter, tevens lid: 
– de heer F. de Zeeuw, directeur
Bouwfonds
b.  als leden: 
– de heer M.J.G.J.A. Boogers, bestuurs-
kundige
– mevrouw H.F. van Breugel, gemeen-
tesecretaris Oisterwijk
– mevrouw G.W. van Montfrans-
Hartman, oud-burgemeester van
Katwijk
– de heer M.J.E.M. Jager, Commissaris
van de Koningin in Flevoland
– de heer C. Schouten, directeur
bestuurlijke en financiële organisatie
van het ministerie van BZK
– de heer P.A.C.M. van der Velden, bur-
gemeester van Emmen 
– mevrouw W.M.C de Vrey-Vringer,
burgemeester van Goirle
c.  als secretaris respectievelijk plv.
secretarissen, geen lid:
– de heer N. Ducastel, beleidsmedewer-
ker van het ministerie van BZK
– mevrouw B. de Rooij-Sonneveld, seni-
or beleidsmedewerker van het ministe-
rie van BZK 
– de heer J. Bolte, senior beleidsmede-
werker van het ministerie van BZK.

Artikel 4
De bevindingen van de stuurgroep
worden opgesteld overeenkomstig het
gevoelen van de meerderheid van de
leden van de stuurgroep.

Artikel 5
Met inachtneming van het
Vacatiegeldenbesluit 1988 wordt voor
het bijwonen van vergaderingen van
de stuurgroep:
a. aan de voorzitter van de stuurgroep
en aan het lid, tevens plaatsvervan-
gend voorzitter dat als voorzitter fun-
geert een vacatiegeld toegekend van 
f 450,-;
b. aan de leden van de stuurgroep een
vacatiegeld toegekend van f 225,-.

Artikel 6
De leden ontvangen een vergoeding
van reis- en verblijfkosten op basis van
het Reisbesluit binnenland. 

Artikel 7
De kosten verbonden aan de werk-
zaamheden van de stuurgroep komen
ten laste van de begroting van het
ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties.

Artikel 8
Dit besluit zal in de Staatscourant wor-
den geplaatst.

Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met
terugwerkende kracht met ingang van
15 juli 1999 en vervalt na het voltooien
van de opgedragen werkzaamheden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties,
A. Peper.
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