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Geachte woordvoerders, cc. fractievoorzitters,
Ter voorbereiding op de Statendag van a.s. vrijdag ontvingen wij onderstaande antwoorden op nog
openstaande vragen vanuit de Staten inzake Arhi Nuenen c.a. en Eindhoven:

GL
Hoe wil GS punt 3 juridisch borgen. Wil men de regering verzoeken om deze dorps-fwijkraden in de

wet vast te leggen? Is dit al eens eerder voor gekomen? Is er onderzocht of dit echt een mogelijkheid
is.
In het verzoek onder 3 wordt de Minister van BZK inderdaad gevraagd om dit bij Wet te regelen.
Artikel 128 van de Grondwet biedt de grondslag om, ingeval van het opheffen van gemeenten en het
instellen van een nieuwe gemeente, bevoegdheden tot regeling en bestuur inzake de huishouding aan
andere organen dan de gemeenteraad en BenW toe te kennen. Voor zover ons bekend is dit niet
eerder voorgekomen, maar dat is wat ons betreft geen reden om dit niet te vragen. Dit sluit immers
goed aan bij de geest van het Plan van Aanpak versterking Lokale Democratie en Bestuur dat de
Minister van BZK op 5 juli 2018 aan de Tweede Kamer heeft gezonden. Hierin geeft de minister aan
de lokale democratie en het lokaal bestuur te willen versterken door op innovatieve en experimentele
wijze inwoners direct te betrekken bij lokale vraagstukken. Dit willen wij maximaal geborgd hebben,
vandaar ons verzoek aan de Minister.

In de statenmededeling mist de analyse mbt het verschil tussen de casus Nuenen - Eindhoven en de
arhi Gooi en Vechtstreek
Tijdens de thema-bijeenkomst zijn op hoofdlijnen enkele verschillen toegelicht tussen
herindelingsprocedures in Noord-Holland en de herindelingsprocedure Nuenen c.a. - Eindhoven. Daar
is aan toe te voegen dat de herindelingsprocedures in Noord-Holland nog in een veel vroeger stadium
verkeerden; GS hadden nog geen herindelingsontwerp vastgesteld. Er is dus ook geen toetsing van
de Noord-Hollandse herindelingen aan het oude beleidskader beschikbaar. Toetsing aan het nieuwe
herindelingskader is niet mogelijk, aangezien dit nog een concept is waar wij en ook andere provincies
en gemeenten nog diverse opmerkingen op hebben. Dit alles maakt dat een verdere vergelijking
tussen de Noord-Hollandse herindelingen en de herindeling Nuenen c.a. - Eindhoven met veel
onzekerheden gepaard zou gaan.
CDA

In artikel 8 lid 4 en lid 5 staat dat het herindelingsadvies uiterlijk 4 maanden na de zienswijzetermijn
moet worden vastgesteld. Hoe moeten we dit zien in relatie tot het opschorten van het
herindelingsontwerp Nuenen tot de zomer van 2019? Kan dat dan wel?

Inderdaad regelen artikel 8, juncto artikel 4 van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi) de
termijnen waarbinnen de processtappen op provinciaal niveau plaats dienen te vinden. De Wet arhi
kent echter zogeheten ‘termijnen van orde’, dat wil zeggen dat er geen rechtsgevolgen zijn verbonden
aan het overschrijden van deze termijnen. Vanzelfsprekend is het uitgangspunt voor een zorgvuldige
procedure om deze termijnen in acht te nemen, hetgeen ook bij de eerdere fases van de Arhiprocedure heeft plaatsgevonden (het open overleg, vaststelling van het herindelingsontwerp en de
terinzagelegging daarvan). Er kunnen echter redenen zijn om van deze termijnen af te wijken.
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