Van: Griffie Nuenen
Verzonden: maandag 12 november 2018 14:49
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: BS (door naar HW) Raadsbesluit naar aanleiding van referendumverordening

Beste leden van de provinciale staten ,
“Hierbij zenden wij u het besluit van de gemeenteraad toe van de gemeente Nuenen c.a. betreffende
de uitslag van het referendum in verband met de door |Gedeputeerde Staten voorgenomen
samenvoeging..
De gemeenteraad heeft gezien de duidelijke uitslag van het raadplegend referendum over de
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven besloten zich te blijven verzetten tegen
de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgenomen samenvoeging.
Het besluit is geamendeerd.
Het aangenomen amendement treft u eveneens aan.
Met het amendement heeft de gemeenteraad het College van Burgemeester en Wethouders opdracht
gegeven na te denken over de toekomstbestendigheid van de gemeente Nuenen c.a. mede afgezet
tegen de taken binnen het stedelijk gebied Eindhoven.
De volledige tekst van het amendement treft u bijgaand aan.”
De vergadering is terug te kijken via nuenen.raadsinformatie.nl/vergadering

Namens de raad van de gemeente Nuenen c.a.
Met vriendelijke groet,

Aletta Draadjer

| Griffie

Gemeente Nuenen

RAADSVOORSTEL
Datum raadsvergadering:
Datum B&W-besluit:
Afdeling:
Behandelend ambtenaar:
Portefeuillehouder:
Corsanummer:

8 november 2018
16 oktober 2018
Samenleving
Th. Broekman
M. Houben
2018.20595

Onderwerp
Besluit naar aanleiding van gehouden referendum over door GS beoogde samenvoeging van
Nuenen c.a. en Eindhoven

Beslispunten
1. Gezien de duidelijke uitslag van het raadplegend referendum over de samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven op 10 oktober 2018 zich te blijven verzetten tegen en
zich dus niet neer te leggen bij de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgenomen
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
2. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Provinciale Staten van NoordBrabant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven in kennis
te stellen van het besluit onder 1. door hen een afschrift van dit raadsbesluit toe te zenden.

Inleiding
U hebt in uw vergadering van 28 juni jl. door het vaststellen van de “Verordening raadplegend
referendum voorgenomen samenvoeging Nuenen c.a. en Eindhoven 2018” (hierna:
referendumverordening) besloten op 10 oktober van dit jaar een referendum te houden met de
vraagstelling "Bent u vóór of tegen de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven?". In de referendumverordening is opgenomen dat die vraag zal worden toegelicht
door te verwijzen naar het herindelingsontwerp van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
van 15 mei 2018.
De resultaten van het gehouden referendum zijn inmiddels bekend. Door het Centraal
stembureau is vastgesteld dat 56,940Zo van de kiesgerechtigden hun stem hebben uitgebracht.
Gezien het bepaalde in artikel 7 van de referendumverordening betekent dit dat het referendum
geldig is. Het percentage van minimaal 3507o van de kiesgerechtigden die een stem hebben
uitgebracht, is immers ruim gehaald.
U heeft zich voorgenomen na het referendum een besluit te nemen over de vraag of u zich al
dan niet wenst neer te leggen bij de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (zie artikel 2 van de
referendumverordening).

Uitslag van het referendum
Het Centraal Stembureau heeft vastgesteld dat 2.317 van de 10.592 uitgebrachte stemmen
hebben aangegeven vóór de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
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Eindhoven te zijn en 8.196 stemmen tegen een dergelijke samenvoeging. 27 stemmen waren
blanco en 52 stemmen waren ongeldig.
Een en ander betekent dat 77,76 0Zo van de opgekomen kiesgerechtigden die een geldige stem
hebben uitgebracht (10.540), zich tégen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven heeft uitgesproken
en dat 21,98 0Zo van de kiesgerechtigden die een geldige stem hebben uitgebracht, zich vóór die
samenvoeging heeft uitgesproken.

Conclusies naar aanleiding van het referendum
Gezien het feit dat een duidelijke meerderheid van de kiesgerechtigden die een stem hebben
uitgebracht, zich tégen een samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven heeft uitgesproken,
is er geen aanleiding dat u zich als gemeenteraad neerlegt bij de door Gedeputeerde Staten
beoogde samenvoeging.
Naar onze mening is er ook geen aanleiding uw standpunt om niet deel te nemen aan de
gesprekken met Eindhoven die gericht zijn op die samenvoeging, nu te herzien. Pas wanneer
Provinciale Staten een herindelingsadvies dat voorziet in een samenvoeging van Nuenen c.a.
en Eindhoven vaststelt, is er weer een moment om u over het antwoord op die vraag opnieuw te
bezinnen.

Wat willen we bereiken
We willen bereiken dat u na het gehouden referendum een besluit neemt over de vraag of u
zich al dan niet wenst neer te leggen bij de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

Wat gaan we daarvoor doen
Randvoorwaarden
N.v.t.
Planning Z Communicatie
Wij adviseren u het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Provinciale Staten
van Noord-Brabant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Eindhoven per omgaande in kennís te stellen van uw besluit door hen een afschrift daarvan toe
te zenden.

Wat mag het kosten
Aan het raadsbesluit zijn geen directe kosten verbonden.

Toezicht
Dit stuk wordt niet voorgelegd aan de provincie en/of de gemeente Eindhoven in het kader van
financieel toezicht.

Evaluatie
Besluit naar aanleiding van gehouden referendum over door GS beoogde samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven
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Bijlagen
Proces-verbaal van het Centraal Stembureau (2018.20937)

Burgemeester en wethouders van Nuenen,
de secretaris,

Mr. J.H.M. van Vlerken

de burgei

ster/

en MBA

Besluit naar aanleiding van gehouden referendum over door GS beoogde samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven
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Onderwerp:
Besluit naar aanleiding van gehouden referendum over door GS beoogde samenvoeging van
Nuenen c.a. en Eindhoven

De raad van de gemeente Nuenen c.a.;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 oktober 2018
gelet op de desbetreffende bepalingen in de Gemeentewet, de Wet algemene regels
herindeling en de Verordening raadplegend referendum voorgenomen samenvoeging
Nuenen c.a. en Eindhoven 2018;

BESLUIT:
1. Gezien de duidelijke uitslag van het raadplegend referendum over de samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven op 10 oktober 2018 zich te blijven verzetten tegen en
zich dus niet neer te leggen bij de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgenomen
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
2. Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Provinciale Staten van NoordBrabant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven in kennis
te stellen van het besluit onder 1. door hen een afschrift van dit raadsbesluit toe te zenden.

Aldus vastgesteld in zijn openbare
vergadering van 8 november 2018
DE RAAD VOORNOEMD,
de griffier,

. Laurenssen Msc

de voj

uben MBA

Besluit naar aanleiding van gehouden referendum over door GS beoogde samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven
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AMENDEMENT
Raadsvergadering d.d.

8 november 2018

Agendapunt

6

Onderwerp

Uitslag raadplegend referendum

Indienende fractie(s)

W70, GL, CDA, SP, Combinatie

De Raad van de gemeente Nuenen c.a., in vergadering bijeen op 8 november 2018
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders;
gehoord de beraadslagingen bij dit onderwerp;
overwegende dat:

»
«
*
»
*

U* ^

^^^*

De uitslag van het raadplegend referendum over de samenvoeging van de gemeente Nuenen
c.a. met de gemeente^Eindhoven, een opkomst kende van bijna 57Vo van de stemgerechtigden.
78Vo van de stemgerechtigden zich heeft uitgesproken tegen samenvoeging met Eindhoven.
Alle politieke partijen zich opkomst bevorderend hebben opgesteld.
Er met de uitkomst van het raadplegend referendum duidelijk een richting is aangegeven.
Het nu aan de gemeenteraad is hieraan een invulling te geven.

BESLUIT
Beslispunten:
1.

Gezien de duidelijke uitslag van het raadplegend referendum over de samenvoeging van de
gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven op 10 oktober 2018 zal de gemeente Nuenen zich
blijven verzetten tegen de door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant voorgenomen
samenvoeging.

2.

Het college opdracht te geven na te denken over de toekomstbestendigheid van de
gemeente Nuenen c.a. mede afgezet tegen de taken binnen het stedelijk gebied Eindhoven.

3.

Hier nadrukkelijk (lokale) deskundigen en de gemeenteraad bij te betrekken..

4.

De uitkomst te presenteren en bespreekbaar te maken in de CIE ABZ/ fin van 14 maart 2019
en ter besluitvorming voor te leggen in de dan eerstvolgende raadsvergadering.

5.

Het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Provinciale Staten van NoordBrabant en het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Eindhoven in
kennis te stellen van dit besluit door hen een afschrift van dit raadsbesluit toe te zenden.

En gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening:
W70
Dhr. Van Leeuwen

Dhr. Koenen

Dhr. Post

Dhr. Swinkels

WD
Dhr. Spijkerman

Mw. Scholder

GroenLinks
Dhr. Wilmar

Dhr. Pijnacker Hordijk

Dhr. Vereijken

Dhr. Geven

Mevr. Tesser

.i_____^

PvdA
Dhr. Wesenbeek

Dhr. Albers

D66
Mevr, Van Stiphout

Mevr. Coolen

CDA
Dhr. Meijvis.

Dhr. Kranen

Combinatie
Mevr. Donkers

Dit amendement werd in de raadsvergadering van 8 november 2018 aangenomen/verworpen
met | ( stemmen vóór en
^"stemmen tegen.

Model P 22-2

Proces-verbaal van de uitslag van het gemeentelijk
referendum
Met dit formulier wordt doet het centraal stembureau verslag van de zitting waarin de uitslag is vastgesteld van het
gemeentelijk referendum.

1. Verkiezing
Dit proces-verbaal heeft betrekking op het gemeentelijk referendum over de samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Datum gemeentelijk referendum: 10 oktober 2018

2. Zitting
Het betreft de openbare zitting van het. centraal stembureau in Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Datum zitting
jdstip zitting

12 oktober 2018
10.00 uur

3. Aantal stemmen
Het totaal aantal stemmen voor de wet/het verdrag

2317

Het totaal aantal stemmen tegen de wet/het verdrag

8196
27

Het totaal aantal blanco stemmen bedraagt

______________

Het totaal aantal geldig uitgebrachte stemmen bedraagt

4-

10540

Het totaal aantal ongeldige stemmen bedraagt

4. Aantal kiesgerechtigden
Het totaal aantal kiesgerechtigden voor het gemeentelijk referendum bedraagt 18602

5. Vaststelling van de opkomst van het gemeentelijk referendum
10592
Het opkomstpercentage bedraagt

_____ “/o

56,940Zo

18602

6. Vaststelling van de uitslag van het gemeentelijk referendum
Het aantal kiezers dat een GELDIGE stem heeft uitgebracht, heeft
2317
____ Vo

VOOR de wet/het verdrag gestemd 21,9807o

10540
Het aantal kiezers dat een GELDIGE stem heeft uitgebracht, heeft
8196

____ “/o

TEGEN de wet/het verdrag gestemd 77,7607o

10540

7. Verschil tussen het aantal toegelaten kiezers en het aantal getelde stemmen
In de processen-verbaal is vastgesteld in hoeverre er:
-

meer stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten;

-

minder stembiljetten zijn geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten.

Voor beide categorieën afzonderlijk stelt u het aantal voor de verkiezing vast.
Welke verschillen zijn in de processen-verbaal vastoesteld tussen het aantal toeaelaten kiezers en getelde stembiljetten?
*

In de stembureaus zijn 1 stembiljetten meer geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

»

In de stembureaus zijn 1 stembiljetten minder geteld, dan dat er kiezers zijn toegelaten tot de stemming.

Hoe worden deze verschillen in de processen-verbaal verklaard?

etijke verklaringen voor het verschil

Vermeld hoe vaak de volgende situaties zich hebben voorgedaan volgens de processen-verbaal.

Hoe vaak heeft een kiezer het stembiljet niet ingeleverd?
Hoe vaak is er een stembiljet te weinig uitgereikt?

1
Hoe vaak is er een stembiljet te veel uitgereikt?
1
Hoe vaak kon er geen verklaring gegeven worden voor het verschil?
Hoe vaak is er een andere verklaring gegeven?

8. Aantal kiezers dat bij volmacht mocht stemmen
Het aantal kiezers dat mocht stemmen met een geldig volmachtbewijs (schriftelijk of via ingevulde stempas), bedraagt

1248

9. Bezwaren van kiezers
Tijdens de zitting zijn:
I geen bezwaren ingebracht.
0 bezwaren ingebracht: zie de gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau.

10. Geschillen
Tijdens het onderzoeken van de geldigheid van de stemming en de juistheid van de vaststelling van de uitkomsten van de
stemming door de stembureaus en het hoofdstembureau, zijn te dien aanzien:

0 geen geschillen gerezen
0 geschillen gerezen: zie gewaarmerkte bijlage met opmerkingen van het centraal stembureau

11. Ondertekening

ļ

Hierbij verklaar ik, de voorzitter van het centraal stembureau, dat ae/telliņgen waarvan de resultaten zijn weergegeven in
dit proces-verbaal, zijn uitgevoerd volgens de voorgeschreven'procedures.

Datum

Naam en handtekening voorzitter-

im en handtekpnifíg leden

12 oktober 2018

Model P 22-2

Bijlage: bezwaren

Let op: de voorzitter van het hoofd- c.q. centraal stembureau zet een paraaf op alle pagina’s van de bijlage.
Tijdens de zitting zijn door aanwezige kiezers de volgende bezwaren ingebracht:

Naar aanleiding van bovenstaande bezwaren merkt het centraal stembureau het volgende op:

