
Openstaande vragen themabijeenkomst Samenvoeging van de gemeenten Nuenen 
c.a. en Eindhoven 
 
Vragen 
Geachte griffie, 
 
Namens de fracties van GroenLinks en CDA willen wij graag de volgende vragen over het 
herindelingsontwerp Nuenen indienen: 
1- Er is uitgebreid stilgestaan bij het niet aan tafel gaan van de gemeente Nuenen bij de besprekingen 
en invulling van het AHRI-besluit.  
 A. Wij zouden graag aan het college van Nuenen de vraag willen stellen waarom zij niet 
aan tafel zijn gegaan?  
 B. Hoe kijkt het College van Nuenen naar de beantwoording van GS op dezelfde vraag 
tijdens de themavergadering? 
 C. Dezelfde bovenstaande vragen zouden we ook graag aan het College van Eindhoven 
willen stellen. 
2- Van de gemeente Nuenen zouden wij graag een overzicht krijgen van alle raadsbesluiten en de 
stemverhoudingen daarvan in de afgelopen jaren. Is het mogelijk deze informatie te ontvangen? 
Dezelfde informatie ontvangen we ook graag van de gemeente Eindhoven.  
 
Hartelijke groet, 
 
Patricia Brunklaus 
Marcel Deryckere 
 

ANTWOORDEN College B&W GEMEENTE EINDHOVEN 
 

 
Van: Nienke Veldkamp  
Verzonden: vrijdag 9 november 2018 15:02 
Aan: STATENGRIFFIE <STATENGRIFFIE@brabant.nl> 
CC: Lucien Panken; Jeanke Verbruggen  
Onderwerp: HW RE: HW Vragen Nuenen 
 
Beste , 
 
Hierbij zend ik je de beantwoording toe van vraag 1 van de fracties van CDA en GroenLinks. De 
tweede vraag is reeds door onze griffier beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Nienke Veldkamp 
 
 

mailto:STATENGRIFFIE@brabant.nl
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Vragen PS-fracties CDA en GroenLinks 

1. Er is uitgebreid stilgestaan bij het niet aan tafel gaan van de gemeente 
Nuenen bij de besprekingen en invulling van het AHRI-besluit. 

  
A. Wij zouden graag aan het college van Nuenen de vraag willen 

stellen waarom zij niet aan tafel zijn gegaan? 
B. Hoe kijkt het College van Nuenen naar de beantwoording van GS op 

dezelfde vraag tijdens de themavergadering? 
C. Dezelfde bovenstaande vragen zouden we ook graag aan het 

College van Eindhoven willen stellen. 
 
Antwoord: Het is niet aan het College van de gemeente Eindhoven om de 
vraag te beantwoorden waarom het College van de gemeente Nuenen niet 
aan tafel is gegaan. Dat is aan het College van de gemeente Nuenen. Ook is 
het niet aan het College van de gemeente Eindhoven om zich uit te 
spreken over de beantwoording van GS op de vraag waarom het College 
van de gemeente Nuenen niet aan tafel is gegaan. 
 
De gemeente Eindhoven is in het voorjaar van 2017 door de gemeenteraad 
van Nuenen uitgenodigd om in gesprek te gaan over fusie. Eindhoven heeft 
aan dit verzoek gehoor gegeven. In de periode mei-september 2017 zijn 
diverse gesprekken gevoerd. Aanvankelijk bilateraal met de burgemeester 
van Nuenen, daarna met een delegatie (bestuurlijke begeleidingsgroep) 
vanuit de Nuenense raad. De gesprekken vonden plaats op basis van een 
door de raad van Nuenen vastgesteld Plan van Aanpak en “Profiel voor 
Nuenen in een nieuwe gemeente” en hebben geleid tot het 
Verdiepingsdocument.  
 
Vanaf het moment van overname van het proces door de provincie in 
augustus 2017 heeft de gemeente Nuenen c.a. enkel deelgenomen aan 
gesprekken met Gedeputeerde Staten in het kader van het Open Overleg 
en is na afronding van het Verdiepingsdocument niet meer aan tafel 
gekomen met de gemeente Eindhoven. Na beëindiging van de fase van het 
Open Overleg heeft de gemeente Nuenen besloten geen deel te nemen 
aan bestuurlijke of ambtelijke overleggen.  
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De gemeente Eindhoven betreurt het zeer dat de gemeente Nuenen c.a. 
niet bereid is om samen in het belang van de inwoners van Nuenen, 
Gerwen, Nederwetten, Eeneind en Eindhoven nadere uitwerking te geven 
aan de afspraken uit het Verdiepingsdocument. De gemeente Eindhoven is 
gedurende het gehele proces uitnodigend geweest naar de gemeente 
Nuenen om hierover verder met elkaar in gesprek te gaan. Daarbij heeft de 
gemeente Eindhoven er ook bij de provincie steeds op aangedrongen 
Nuenen voor ieder bestuurlijk en ambtelijk overleg uit te nodigen en 
steeds volledig te informeren. Bij ieder bestuurlijk overleg heeft de 
gemeente Eindhoven uitgesproken te betreuren dat Nuenen niet aanwezig 
is. Dit kunt u ook lezen in de verslagen van de bestuurlijke overleggen die 
onderdeel uitmaken van de stukken bij het statenvoorstel.   
 
De gemeente Nuenen c.a. is uitgenodigd voor de volgende bestuurlijke 
overleggen: 

- 9 maart 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten-Gemeente 
Nuenen c.a.- Gemeente Eindhoven over voorbereiding 
herindeling(sontwerp).  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 

- 13 april 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten-Gemeente 
Nuenen c.a.- Gemeente Eindhoven over voorbereiding 
herindeling(sontwerp).  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 

- 3 mei 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten-Gemeente 
Nuenen c.a.- Gemeente Eindhoven over voorbereiding 
herindeling(sontwerp) en financieel toezicht.  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 

- 27 juni 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten- Gemeente 
Nuenen-Gemeente Eindhoven-college Nuenen c.a over stand van 
zaken zienswijzeproces en procesverloop na sluiting 
zienswijzetermijn.  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 

- 5 september 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten-
Gemeente Nuenen c.a – Gemeente Eindhoven over zienswijzenota 
en opstellen herindelingsadvies.  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 
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- 24 oktober 2018: Bestuurlijk overleg Gedeputeerde Staten-Gemeente 
Nuenen c.a – Gemeente Eindhoven over zienswijzenota en opstellen 
herindelingsadvies.  
Gemeente Nuenen c.a. niet aanwezig. 

 
Daarnaast heeft de gemeenteraad van Eindhoven - naar aanleiding van de 
informatieve startbijeenkomst open overleg en Arhi-procedure van de 
provincie op 28 augustus 2017 - op 13 september 2017 de gemeenteraden 
van Nuenen c.a. en Son en Breugel uitgenodigd voor een informeel 
samenzijn om de tijdens de startbijeenkomst bij raadsleden van Nuenen 
c..a. en Son en Breugel geconstateerde onduidelijkheid over de positie van 
de Eindhovense gemeenteraad in dit proces nader toe te lichten. Deze 
uitnodiging is afgeslagen.  
 
Het is aan PS om een besluit te nemen. Stelt u het herindelingsadvies vast, 
dan herhaalt Eindhoven de uitnodiging aan de gemeente Nuenen c.a. om 
in het belang van de inwoners van Nuenen, Gerwen, Nederwetten, 
Eeneind en Eindhoven om de tafel te gaan voor de gezamenlijke 
uitwerking van het Verdiepingsdocument.   
 
 

2. Van de gemeente Nuenen zouden wij graag een overzicht krijgen van 
alle raadsbesluiten en de stemverhoudingen daarvan in de afgelopen 
jaren. Is het mogelijk deze informatie te ontvangen? Dezelfde 
informatie ontvangen we ook graag van de gemeente Eindhoven. 
 
 

Deze vraag is gesteld aan de griffier van de gemeente Eindhoven en deze 
heeft deze vraag inmiddels beantwoord door toezending van betreffende 
raadsbesluiten en de bijbehorende openbare besluitenlijsten waaruit de 
stemverhoudingen blijken.  
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