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Opgave 3 Het einde van Streuvel?
Alle gegevens in deze opgave zijn fictief.
Bij deze opgave horen de tabellen 2 en 3 .
Inleiding
Streuvel is een gemeente met 1043 inwoners. In 2018 staat een
gemeentelijke herindeling gepland. Streuvel en de veel grotere
buurgemeente Lage Zoerden zullen dan worden samengevoegd tot een
nieuwe gemeente. De belangrijkste aanleiding voor deze samenvoeging is
dat hierdoor de nieuwe gemeente meer financiële middelen heeft om zorg
te bieden aan kwetsbare groepen in de twee gemeenten, zoals mensen
met langdurige schulden.
Een aantal inwoners is echter tegen deze herindeling en heeft zich
georganiseerd in een actiegroep. De actiegroep heeft een raadgevend
referendum aangevraagd: een volksstemming onder de kiesgerechtigde
bevolking van Streuvel, die dan naar de stembus mag gaan om te
stemmen voor of tegen de gemeentelijke herindeling. Om een raadgevend
referendum aan te vragen, had de actiegroep een minimumaantal
handtekeningen van de inwoners van Streuvel nodig. Dit aantal werd
behaald, waardoor het raadgevend referendum doorging.
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Gebruik de inleiding van deze opgave.
Leg uit dat een referendum een politieke institutie is. Gebruik in je uitleg:
 het kernconcept politieke institutie;
 een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave.
Gebruik de inleiding van deze opgave.
Geef een argument om de gemeentelijke herindeling wel door te voeren.
Gebruik in je argumentatie:
 een voorbeeld uit de inleiding van deze opgave;
 een kernconcept.
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept.
Gebruik tabel 2.
In tabel 2 staan gegevens over de uitslag van het referendum. De
gemeenteraad kan bij de besluitvorming over de gemeentelijke
herindeling de uitslag van het referendum overnemen.
Geef op grond van tabel 2 een argument voor de gemeenteraad om de
uitslag van het referendum over te nemen. Gebruik in je argumentatie:
 een voorbeeld uit tabel 2;
 een kernconcept bij het hoofdconcept verandering.
Noem in je antwoord de naam van dit kernconcept.
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Gebruik tabel 3.
Uit tabel 3 blijkt dat de tegenstemmers verschillende redenen hadden om
tegen de gemeentelijke herindeling te stemmen.
– Leg uit in welke reden van de tegenstemmers uit tabel 3 een
kernconcept bij het hoofdconcept binding te herkennen is. Gebruik in
je uitleg een kernconcept bij het hoofdconcept binding. Noem in je
antwoord de naam van dit kernconcept.
 Leg uit in welke andere reden van de tegenstemmers uit tabel 3 het
begrip collectieve identiteit te herkennen is. Gebruik in je uitleg een
omschrijving van het begrip collectieve identiteit.
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tabel 2
Uitslag referendum gemeentelijke herindeling Streuvel
totale aantal kiesgerechtigden 782
opkomst
pko
voor de herindeling

236

tegen de herindeling

358

blanco

52

ongeldig
n

tabel 3
Belangrijkste reden van tegenstemmers om tegen de gemeentelijke
herindeling te stemmen (steekproef van 212 inwoners)
Ik ben van mening dat het eigen karakter van Streuvel verloren
gaat (bijvoorbeeld de Streuvelse zomerfeesten).

52%

Ik ben van mening dat de nieuwe gemeenteraad onvoldoende
zal opkomen voor de belangen van Streuvelaars.

35%

Ik ben (zeer) ontevreden over deze gemeenteraad.

10%

overig
ve
weet niet/geen mening

1%

Toelichting bij tabel 3
Aan 212 bewoners van Streuvel die bij het referendum tegen de gemeentelijke
herindeling hebben gestemd (tegenstemmers) is gevraagd wat de belangrijkste
reden was om tegen te stemmen. In tabel 3 staat de verdeling in procenten van
deze belangrijkste redenen (percentages zijn afgerond op hele procenten).
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