
Beantwoording technische vragen GroenLinks en CDA Arhi Nuenen c.a. en Eindhoven 

 

GroenLinks 

 

De wet schijft voor dat er maximaal 4 maanden mogen zitten tussen het besluit van GS en PS. Maar 

is er ook sprake van een minimale termijn tussen het besluit van GS en PS? 

Antwoord: Artikel 8, 4e en 5e lid, juncto artikel4, 1e lid van de Wet arhi schrijft voor dat het 

herindelingsadvies uiterlijk vier maanden na afloop van de zienswijzetermijn voor de betrokken 

gemeenteraden door PS wordt vastgesteld. De zienswijzetermijn voor de raden van Nuenen en 

Eindhoven liep af per 29 augustus 2018. Dit heeft tot gevolg dat de vaststellingstermijn afloopt op 29 

december 2018.  De wet Arhi spreekt niet over een ‘minimale’ termijn.  

  

Wat betekent het aanhouden van het herindelingsadvies voor de gemeente Nuenen c.a.? Blijven zij 

tijdens deze periode onder toezicht staan? Wat zegt de wet daarover? 

Antwoord: Besluitvorming in PS wordt aangehouden tot uiterlijk 1 juli 2019. Een toelichting op dit 

besluit is opgenomen in de Statenmededeling  van 29 november jl. Het aanhouden van het besluit 

betekent niet dat de arhi-procedure wordt stopgezet. Dit heeft weer tot gevolg dat het financiële arhi-

toezicht wordt gecontinueerd. Dat geldt overigens zowel voor de gemeente Nuenen als Eindhoven. 

 

Wat is het verschil tussen het voorstel aanhouden en waar nodig aanpassen, zoals in de 

Statenmededeling staat en het voorstel gaat van tafel en er komt een nieuw voorstel, zoals besproken 

in de PV. Met andere woorden, wat wordt nu precies de handelwijze? 

Antwoord: De procedure wordt voortgezet, alleen het herindelingsadvies richting de Minister van BZK 

wordt tot uiterlijk 1 juli ‘aangehouden’.  De art 8 procedure is immers gevolgd van lid 1 t/m 4. De 

procedure kan worden doorgezet en hoeft niet deels opnieuw omdat de kern van het advies (de 

inhoud, de buitengrenzen, de naam en de beoogde fusiedatum) hetzelfde blijft. Ook de onderliggende 

motivering blijft dezelfde. Wel zal het advies op onderdelen wellicht nader gemotiveerd worden, 

afhankelijk van het Beleidskader dat op deze herindeling van toepassing zal zijn. 

 

CDA 

 

De gedeputeerde gaf zonet in de themavergadering aan een analyse te hebben gemaakt van de 

gevolgen van het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen voor de fusie van Nuenen en 

Eindhoven. Wij vragen het College die analyse met de Staten te delen. 

Antwoord: De gedeputeerde heeft beoogd deze vraag reeds tijdens de themabijeenkomst te 

beantwoorden:  

‘… onze eerste analyse was dat het in de situatie Nuenen, wat een andere situatie is dan in Noord-

Holland, misschien juist wel eens versterkend zou kunnen werken voor de situatie die we hier hebben 

rondom de bestuurskracht van Nuenen die onvoldoende is. Bestuurskracht is nog steeds onderdeel 

van het concept, ambtelijk concept herindelingskader, ambtelijk concept laat me dat nog eventjes 

benadrukken. Maar regionale bestuurskracht is er op een andere manier in meegenomen dan wel 

vrijwel niet meer in meegenomen, en dat is met name het gene waar Noord-Holland zich op baseert.’ 

De uiteindelijke toezegging die uiteindelijk is gedaan is de volgende:  

‘De gedeputeerde zegt toe dat zij voor wat betreft het ambtelijk concept herindelingskader er nog extra 

in gaat duiken om te kijken wat ze in Noord-Holland hebben gewogen en hoe wij dat wegen voor de 

situatie waarin wij staan waarbij wij onze argumenten om het proces te starten anders zijn en de fase 

waarin het proces ook zullen meenemen.’  



Het antwoord hierop hebben wij u vanochtend doen toekomen onder het punt ‘In de statenmededeling 

mist de analyse mbt het verschil tussen de casus Nuenen – Eindhoven en de arhi Gooi en 

Vechtstreek’. 

 

 

 

GroenLinks 

  

Hoe wil GS punt 3 juridisch borgen. Wil men de regering verzoeken om deze dorps-/wijkraden in de 

wet vast te leggen? Is dit al eens eerder voor gekomen? Is er onderzocht of dit echt een mogelijkheid 

is. 

In het verzoek onder 3 wordt de Minister van BZK inderdaad gevraagd om dit bij Wet te regelen. 

Artikel 128 van de Grondwet biedt de grondslag om, ingeval van het opheffen van gemeenten en het 

instellen van een nieuwe gemeente, bevoegdheden tot regeling en bestuur inzake de huishouding aan 

andere organen dan de gemeenteraad en BenW toe te kennen. Voor zover ons bekend is dit niet 

eerder voorgekomen, maar dat is wat ons betreft geen reden om dit niet te vragen. Dit sluit immers 

goed aan bij de geest van het Plan van Aanpak versterking Lokale Democratie en Bestuur dat de 

Minister van BZK op 5 juli 2018 aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Hierin geeft de minister aan 

de lokale democratie en het lokaal bestuur te willen versterken door op innovatieve en experimentele 

wijze inwoners direct te betrekken bij lokale vraagstukken. Dit willen wij maximaal geborgd hebben, 

vandaar ons verzoek aan de Minister. 
  

In de statenmededeling mist de analyse mbt het verschil tussen de casus Nuenen – Eindhoven en de 

arhi Gooi en Vechtstreek 

Tijdens de thema-bijeenkomst zijn op hoofdlijnen enkele verschillen toegelicht tussen 

herindelingsprocedures in Noord-Holland en de herindelingsprocedure Nuenen c.a. - Eindhoven. Daar 

is aan toe te voegen dat de herindelingsprocedures in Noord-Holland nog in een veel vroeger stadium 

verkeerden; GS hadden nog geen herindelingsontwerp vastgesteld. Er is dus ook geen toetsing van 

de Noord-Hollandse herindelingen aan het oude beleidskader beschikbaar. Toetsing aan het nieuwe 

herindelingskader is niet mogelijk, aangezien dit nog een concept is waar wij en ook andere provincies 

en gemeenten nog diverse opmerkingen op hebben. Dit alles maakt dat een verdere vergelijking 

tussen de Noord-Hollandse herindelingen en de herindeling Nuenen c.a. - Eindhoven met veel 

onzekerheden gepaard zou gaan.  

  

CDA 

 

In artikel 8 lid 4 en lid 5 staat dat het herindelingsadvies uiterlijk 4 maanden na de zienswijzetermijn 

moet worden vastgesteld. Hoe moeten we dit zien in relatie tot het opschorten van het 

herindelingsontwerp Nuenen tot de zomer van 2019? Kan dat dan wel? 

Inderdaad regelen artikel 8, juncto artikel 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) de 

termijnen waarbinnen de processtappen op provinciaal niveau plaats dienen te vinden. De Wet arhi 

kent echter zogeheten ‘termijnen van orde’, dat wil zeggen dat er geen rechtsgevolgen zijn verbonden 

aan het overschrijden van deze termijnen. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt voor een zorgvuldige 

procedure om deze termijnen in acht te nemen, hetgeen ook bij de eerdere fases van de Arhi-

procedure heeft plaatsgevonden (het open overleg, vaststelling van het herindelingsontwerp en de 

terinzagelegging daarvan). Er kunnen echter redenen zijn om van deze termijnen af te wijken.   

 


