Provincie Noord-Brabant

Herzien Ontwerpbesluit 69/18 F

Voorgestelde behandeling
PS-vergadering

Onderwerp

Datum

Herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 2 oktober 201 8 alsmede
de Nota van Wijziging van Gedeputeerde Staten 69/18E d.d. 23 november
2018;
overwegende dat:
in het bovengenoemde gewijzigde Statenvoorstel -met in acht name van het
geconstateerde tekort aan bestuurskracht in de gemeente Nuenen c.a. en de in
het herindelingsadvies onderbouwde constatering dat na een langjarig traject is
gebleken dat een bestuurlijke fusie met de gemeente Eindhoven de enige
overgebleven oplossing is - zo goed mogelijk recht wordt gedaan aan het
signaal van het raadplegend referendum in de gemeente Nuenen c.a.
besluiten:
Het Ontwerpbesluit 69/18B te wijzigen door na de tekst onder nummer 2 toe te
voegen:
3. de Minister te verzoeken om in de op te stellen herindelingsregeling ten
aanzien van de dorps- en wijkraden van de op te heffen gemeente Nuenen c.a.
- voor twee raadsperioden, gerekend vanaf de datum van herindeling - bij wet te
regelen dat de genoemde raden in de nieuw te vormen gemeente zeggenschap
krijgen over de concrete uitvoering met betrekking tot onderwerpen in de dorpen
en de wijken, zoals op het gebied van leefbaarheid, fysieke leefomgeving en het
sociaal-culturele domein.
Daarbij wordt van belang geacht dat deze raden:
- democratisch gelegitimeerd zijn op dorps- en wijkniveau;
- (on)gevraagd advies kunnen geven aan het gemeentebestuur;

- één ambtelijk en bestuurlijk aanspreekpunt hebben;
- over de benodigde budgetten kunnen beschikken (voor het eigen functioneren,
daarnaast ook voor beheer en onderhoud).
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's-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. J.A. Deneer (plv.)
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