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Aan de gemeenteraad, 

 

Voorstel 

1. De naam van de gemeente Groesbeek te wijzigen in gemeente Berg en Dal, ingaande 2 

januari 2016.  

 

2. Inleiding 

Door de raden van de voormalige gemeenten Groesbeek, Ubbergen en Millingen a/d Rijn is eind 

juni/begin juli 2013 besloten: 

 

- Tot het organiseren van een raadplegend referendum over de gemeentenaam binnen de 

drie gemeenten in november 2014, gelijktijdig met de gemeenteraadsverkiezingen; 

- Om voor het raadplegend referendum  twee keuzemogelijkheden voor een 

gemeentenaam te geven, namelijk Berg en Dal en Groesbeek; 

- Om een besluit over de nieuwe (definitieve)  gemeentenaam, op basis van het 

raadplegend referendum , over te laten aan de nieuwe gemeenteraad van de nieuw te 

vormen gemeente. 

 

Zoals bekend, heeft de Minister besloten om op basis van de Wet Ahri de naam van de grootste 

van de drie samengevoegde gemeenten in, te weten Groesbeek, in 2015 als naam van de 

nieuwe gemeente aan te houden. 

 

Welnu de uitslag van dit referendum van 19 november 2014 laat zien, dat de inwoners van de 

nieuwe gemeente in meerderheid hebben gekozen voor de naam Berg en Dal. 50,79 % van de 

kiezers stemden voor de naam Berg en Dal en 49,21% voor de naam Groesbeek. 

De uitkomst van het referendum  kunt u bij de raadstukken inzien. 

 

3. Beoogd effect 

Het vanaf 2 januari 2016 voeren van een gemeentenaam die op draagvlak kan rekenen bij een 

meerderheid van de inwoners. 
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4. Argumenten 

1.1 Volgen uitslag referendum inherent aan afspraak met de kiezer 

Wettelijk is alleen een raadgevend referendum toegestaan. Wij constateren dat het referendum 

een grote deelname heeft gekend, bijgedragen heeft tot een goede opkomst bij de verkiezingen 

(64,48%) en passend is in een democratie waarbij besluiten met een meerderheid worden 

genomen, ook als dit een meerderheid is van slechts enkele honderden kiezers.  

 

1.2 Gemeenteraad wettelijke bevoegd tot naamswijziging 

De wettelijke basis voor het wijzigen van de naam van een gemeente is artikel 158 van de 

Gemeentewet. Dit artikel luidt als volgt: 

1. De raad kan de naam van de gemeente wijzigen. 

2. Het besluit van de raad wordt ter kennis gebracht van Onze minister en het 

provinciebestuur. 

3. Het besluit vermeldt de datum van ingang, die is gelegen ten minste een jaar na de datum 

van het besluit. 

Er bestaan geen regels of voorschriften waaraan de gemeentenaam moet voldoen. De 

gemeenteraad is hierin geheel vrij. De Wet algemene regels herindeling (wet Arhi) kent verder 

geen bepalingen ten aanzien van de naamgeving.  

 

5. Financiële onderbouwing 

Het is niet eenvoudig om vooraf een duidelijk beeld van de voor een ieder te verwachten kosten 

te krijgen. Van belang is dat iedereen minimaal een jaar de tijd krijgt om zich voor te bereiden op 

een wijziging van de gemeentenaam. Daarmee wordt een ieder in staat gesteld tijdig die 

maatregelen te treffen die nodig zijn en daarmee de met de wijziging gepaard gaande kosten te 

minimaliseren. 

Op basis van elders opgedane ervaringen lijkt de individuele burger/het individuele bedrijf weinig 

gevolgen te ondervinden van het wijzigen van de gemeentenaam.  De hiermee gepaard gaande 

kosten ook gering zijn voor externen. 

De kosten, die wijziging van de gemeentenaam per 2 januari 2016 met zich meebrengt voor de 

gemeente zijn slechts indicatief becijferd op een bedrag van  € 100.000. Gedacht moet daarbij 

worden aan kosten voor automatisering, communicatie en gemeente-uitingen zoals nieuw logo, 

papier en enveloppen maar ook wijziging komborden etc. Begin 2015 zal er een concrete 

kostencalculatie worden gemaakt zodat een beter inzicht kan worden gegeven in de werkelijke 

kosten. 

De kosten kunnen worden gedekt uit de door het Rijk beschikbaar gestelde frictiegelden 

herindeling. 

 

6. Communicatie 

De naamswijziging zal op een groot aantal manieren (digitaal en fysiek) worden 

gecommuniceerd.  

 

7. Aanpak/uitvoering 

Het college zal het raadsbesluit nader uitwerken en u informeren over de omvang van alle 

relevante wijzigingen en de kosten daarvan.  
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De stuurgroep herindeling  

 

 

H.W.C.G Keereweer    P.G.I. Wilbers 

 

 

Bijlagen digitaal ter inzage  

- (raadsvoorstellen/besluiten van juni/juli 2013 van de drie vml. gemeenten),  

- uitslag referendum 

Bijlagen ter inzage fractiekamer 

Bijlage ter inzage griffier 
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De raad van de gemeente Groesbeek; 

 

gelezen het voorstel van de Stuurgroep MUG herindeling; 

 

overwegende dat volgen uitslag referendum inherent aan afspraak met de kiezer; 

 

Gemeenteraad wettelijke bevoegd is tot naamswijziging; 

 

 

 

b e s l u i t  :  

 

 

De naam van de gemeente Groesbeek te wijzigen in gemeente Berg en Dal vanaf 2 januari 

2016.  

 

 

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Groesbeek 

op 2 januari 2015. 

 

 

De raadsgriffier,     De voorzitter, 

 

 

Raadsbesluit 


