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Via deze memo wil ik u graag informeren over de toezeggingen die ik heb gedaan
tijdens de themabijeenkomst bestuur en financiën op 26 oktober jl. Ik heb tijdens
deze bijeenkomst over het Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven twee toezeggingen gedaan.

Kopie aan

Van

Telefoon

Ik heb toegezegd u te informeren over casussen waarbij de gemeenteraad van
Nuenen c.a. op de stoel van het college van B&W gaat zitten.

(073) 681 25 80
Email

mspierings@brabant.nl

Vervolgens heb ik toegezegd om de ontvangen argumentatie van Nuenen c.a. om
niet deel te nemen aan de bestuurlijke overleggen aan u toe te sturen, inclusief
eventuele reacties die het college van Nuenen c.a. heeft gegeven op verslagen van
bestuurlijke overleggen.

Bijlage(n)

-

In reactie op mijn eerste toezegging meld ik u het volgende. In het Herindelingsadvies worden op de pagina’s 11 en 12 enkele voorbeelden gegeven van het
gebrekkig samenspel tussen college en gemeenteraad. Op 13 september 2017
heeft een bestuurlijk overleg tussen GS en het toenmalige college van B&W van
Nuenen c.a. plaatsgevonden. Op de vraag destijds van GS hoe het college de
rolverdeling college/raad met name in dit dossier ziet kwam het volgende
antwoord1: “Er bestaat geen coalitie waarop kan worden teruggevallen. Hiermee
bedoelen wij dat de coalitie geen stevige/grote meerderheid heeft in de raad. De
rolverdeling tussen de raad en het college is duaal. Voor ons college betekent dit
dat wij bijna altijd op zoek moeten gaan naar een meerderheid in de raad. Dat
betekent dat wij met goede raadsvoorstellen moeten komen, maar ook dat we met
alle raadsfracties in gesprek moeten gaan en niet alleen met de fracties die in de
coalitie zitten. Voor wat betreft dit dossier: de raad zou het liefst op de stoel van het
college plaatsnemen. De opgerichte Begeleidingsgroep geeft aan geen politiek te
bedrijven, maar in onze ogen is hiervan wel sprake. Het college voelt zich
buitenspel gezet. In het proces van herindeling geeft dit spanningen tussen college
en raad”.
In reactie op mijn tweede toezegging meld ik u het volgende. In het kader van de
Arhi-procedure vindt regelmatig bestuurlijk overleg plaats tussen GS en de beide
gemeenten. Daartoe worden de besturen via de burgemeester en de
1

zie verslag van het open overleg van 13 september 2017 met het college van B&W van de gemeente
Nuenen op pagina 119 van het herindelingsadvies.
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gemeentesecretaris uitgenodigd. Van de zijde van de gemeente Nuenen c.a. wordt
tot op heden telkens een afmelding ontvangen. De reden van afmelding ligt in het
feit dat het bestuur van Nuenen c.a. van oordeel is dat bestuurlijk overleg tussen GS
en de beide gemeenten die onderwerp zijn van een door de provincie geïnitieerde
Arhi-procedure ongepast is.
Uit de brief van de gemeente Nuenen van 31 mei jl. aan het college van
gedeputeerde Staten: “Wij hebben het door u vastgestelde herindelingsontwerp
ontvangen. Wij herkennen ons niet in het beeld dat u van onze gemeente schetst en
zien bovendien vooralsnog niet de meerwaarde voor de regio van een fusie van
alleen de gemeente Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven. Daarom gaat de
gemeenteraad van Nuenen c.a. gebruik maken van de mogelijkheid om een
zienswijze tegen het herindelingsontwerp in te dienen. Wij vinden het, als indiener
van een zienswijze, niet passend om deel te nemen aan bestuurlijke en ambtelijke
overleggen waarin onder andere wordt gesproken over zienswijzen, de verwerking
daarvan in een reactienota en de tekst van het op te stellen herindelingsadvies. Wij
gaan dan ook niet op uw uitnodigingen in.”
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De verslagen van het bestuurlijk overleg worden uiteraard gedeeld met de
gemeenten (ook weer aan burgemeester en secretaris), ongeacht of men aanwezig
is. Naar aanleiding van een verslag heeft een ambtenaar van de gemeente Nuenen
een verduidelijkende vraag gesteld.

Met vriendelijke groet,
Anne-Marie Spierings
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