Van: Marcel van Osch
Verzonden: woensdag 7 november 2018 13:37
Aan: Patricia van der Kammen
Onderwerp: HW RE: HW onbeantwoorde vragen herindeling Nuenen
Geachte mevrouw Van der Kammen,
Hierbij de antwoorden op de door u gestelde vragen.
1.

Waarom heeft de gedeputeerde lak aan recente inzichten over de bestuurskracht van
Nuenen?

Antwoord: het college heeft serieus naar de recente inzichten over de bestuurskracht van
Nuenen gekeken. Hier verwijzen wij naar de reactie van GS op de zienswijze van de
gemeenteraad van Nuenen. Daar waar het enkelvoudige operationele taken betreft heeft
Nuenen de zaken op orde, maar dat geldt niet voor de meervoudige strategische opgaven. In
een stedelijk gebied met sterke onderlinge afhankelijkheden is dat voor GS (en uiteindelijk
voor de burgers, bedrijven en maatschappelijke organisaties) noodzakelijk.

2. Waarom heeft het college géén bestuurskrachtonderzoek gedaan voor het in zwaar
financieel weer verkerend Eindhoven?
Antwoord: Voor de gemeente Eindhoven zien en zagen wij daartoe geen aanleiding. Het
eerste bestuurskrachtonderzoek voor de gemeente Nuenen in 2015 kwam voort uit het advies
van de commissie Huijbregts. Voor de financiële positie van beide gemeente verwijs ik naar
pagina 37 en volgende van het Herindelingsadvies, en verwijs ik tevens naar de
beantwoording tijdens de themabijeenkomst op 2 november jl.

3. Als argument voor gebrek aan bestuurskracht noemt het college dat de gemeente bepaalde
dossiers niet oppakt, zoals de duurzaamheidsambities. Op basis van welke wet- en
regelgeving meent GS dat het gelegitimeerd is om te treden in de lokale bestuursautonomie?
Antwoord: Ik verwijs naar de beantwoording tijdens de themabijeenkomst op 26 oktober jl, en
naar artikel 8 van de Wet arhi en het Beleidskader gemeentelijke herindeling.

4. Het college heeft belanghebbenden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen, die
volgens het college het doel heeft om het regionaal draagvlak voor het herindelingsontwerp
inzichtelijk te krijgen. Heeft de gedeputeerde op basis van de honderden zienswijzen
inmiddels inzicht gekregen in het regionaal draagvlak? Hoe durft de gedeputeerde nog vol te
houden dat er sprake is van voldoende draagvlak?
Antwoord: Zie pagina 54 en volgende van het herindelingsadvies. De criteria uit het
beleidskader herindeling dienen in onderlinge samenhang te worden beoordeeld. Het lokaal
bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak voor de voorgestelde herindeling van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven is eind 2017 onderzocht en daarna verrijkt naar
aanleiding van de ontvangen zienswijzen van de twee betrokken raden, inwoners,
maatschappelijke organisaties en instellingen, overige gemeenten en bestuursorganen.
Zienswijzen leveren veel en nuttige informatie, standpunten en argumenten op die een
indicatie vormen voor het draagvlak voor de voorgestelde herindeling, al moet worden
bedacht dat zij in absolute aantallen een gering percentage vormt van het aantal inwoners,
organisaties en instellingen in de beide betrokken gemeenten, de regio en daarbuiten. Om die
reden is voorzichtigheid geboden om conclusies te trekken ten aanzien van het draagvlak op
basis van de ingediende zienswijze en is het tevens van belang om andere
onderzoekgegevens te betrekken bij onze toetsing. Het bestuur van de gemeente Nuenen c.a.
heeft de voorkeur voor het voorlopig zelfstandig blijven van Nuenen c.a. Daarbij wordt
aangetekend dat de raad op 17 november 2016 het besluit heeft genomen de optie
‘herindeling/fusie richtinggevend vast te stellen als voorkeursvariant van de raad van Nuenen
c.a." Ook in de recent ingediende zienswijze wordt weer gesteld dat “... voor de toekomst is
het de verwachting dat een fusie beter kan zijn voor de bevolking van Nuenen c.a. ” Het
regionaal draagvlak bij omliggende gemeenten, samenwerkingsverbanden en overige
bestuursorganen, voor zover zij al een reactie of zienswijze hebben ingediend, is overwegend
neutraal en kan als voldoende worden beschouwd. Maatschappelijk draagvlak: onafhankelijk

representatief onderzoek laat zien dat het opgeven van zelfstandigheid van de gemeente
Nuenen c.a. op draagvlak kan rekenen onder inwoners en maatschappelijke organisaties in
Nuenen c.a. Ook een fusie met Eindhoven kan blijkens dit onderzoek rekenen op draagvlak.
Hoewel de ingediende zienswijzen overwegend negatief zijn, zijn wij, het gelet op het aantal
zienswijzen in relatie tot het aantal inwoners, erg terughoudend met het verbinden van
conclusies hieraan.

5. Kan de gedeputeerde nou eens licht laten schijnen op de échte reden waarom Nuenen zo
nodig bij Eindhoven moet?
Antwoord: Ik verwijs naar de beantwoording tijdens de themabijeenkomst op 2 november jl. Er
bestaan al enige jaren reële zorgen over de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. Het
provinciebestuur is van mening dat het politiek-bestuurlijk samenspel tussen college en raad
van de gemeente Nuenen c.a. jarenlang onvoldoende functioneert. Dit is in de afgelopen twee
jaren niet wezenlijk verbeterd en er is geen duurzaam perspectief op verbetering dat een
zelfstandig voortbestaan van de gemeente Nuenen c.a. rechtvaardigt. Ook het samenspel met
de samenleving is in de afgelopen twee jaren niet wezenlijk verbeterd. GS constateren een
kloof tussen de opvattingen van het gemeentebestuur en de samenleving over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Nuenen c.a. en een gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in het
lokaal bestuur. Al in 2013 uitte de door GS ingestelde commissie Huijbregts haar zorgen over
het functioneren van de gemeente Nuenen en adviseerde men een bestuurskrachtonderzoek
gevolgd door een bestuurlijke fusie indien de resultaten hiertoe aanleiding zouden geven.

6. Tenslotte de vraag: bent u bereid gezien de uitkomst van het referendum en de vele
ingediende bezwaren, de ARHI procedure direct stop te zetten?
Antwoord: Ik verwijs naar de beantwoording tijdens de themabijeenkomst op 2 november jl. en
de beantwoording van uw statenvragen van 12 oktober jl.

Met vriendelijke groet,
Marcel van Osch
Sr. beleidsadviseur Bestuurlijke Organisatie en Veerkrachtig Bestuur in Brabant

