Beantwoording openstaande ļ aanvullende vragen Arhi procedure Nuenen c.a. en
Eindhoven

Van: STATENGRIFFIE
Verzonden: woensdag 5 december 2018 16:23
Aan: STATENGRIFFIE
Onderwerp: RE: Beantwoording openstaande vragen Arhi Nuenen c.a. en Eindhoven
Geachte woordvoerders, cc. fractievoorzitters,
Zojuist is nog een aantal antwoorden gegeven op openstaande I aanvullende vragen. Omdat er op
woensdag geen dagbericht uit gaat, stuur ik de antwoorden alvast aan jullie door zodat alle fracties er
kennis van hebben kunnen nemen:

GL
De wet schijft voor dat er maximaal 4 maanden mogen zitten tussen het besluit van GS en PS. Maar
is er ook sprake van een minimale termijn tussen het besluit van GS en PS?
Antwoord: Artikel 8, 4e en 5e lid, juncto artikel4, 1e lid van de Wet arhi schrijft voor dat het
herindelingsadvies uiterlijk vier maanden na afloop van de zienswijzetermijn voor de betrokken
gemeenteraden door PS wordt vastgesteld. De zienswijzetermijn voor de raden van Nuenen en
Eindhoven liep af per 29 augustus 2018. Dit heeft tot gevolg dat de vaststellingstermijn afloopt op 29
december 2018. De wet Arhi spreekt niet over een ‘minimale’ termijn.
Wat betekent het aanhouden van het herindelingsadvies voor de gemeente Nuenen c.a. ? Blijven zij
tijdens deze periode onder toezicht staan? Wat zegt de wet daarover?
Antwoord: Besluitvorming in PS wordt aangehouden tot uiterlijk 1 juli 2019. Een toelichting op dit
besluit is opgenomen in de Statenmededeling van 29 november jl. Het aanhouden van het besluit
betekent niet dat de arhi-procedure wordt stopgezet. Dit heeft weer tot gevolg dat het financiële arhitoezicht wordt gecontinueerd. Dat geldt overigens zowel voor de gemeente Nuenen als Eindhoven.
Wat is het verschil tussen het voorstel aanhouden en waar nodig aanpassen, zoals in de
Statenmededeling staat en het voorstel gaat van tafel en er komt een nieuw voorstel, zoals besproken
in de PV. Met andere woorden, wat wordt nu precies de handelwijze?
Antwoord: De procedure wordt voortgezet, alleen het herindelingsadvies richting de Minister van BZK
wordt tot uiterlijk 1 juli ‘aangehouden’. De art 8 procedure is immers gevolgd van lid 1 tIm 4. De
procedure kan worden doorgezet en hoeft niet deels opnieuw omdat de kern van het advies (de
inhoud, de buitengrenzen, de naam en de beoogde fusiedatum) hetzelfde blijft. Ook de onderliggende
motivering blijft dezelfde. Wel zal het advies op onderdelen wellicht nader gemotiveerd worden,
afhankelijk van het Beleidskader dat op deze herindeling van toepassing zal zijn.
CDA
De gedeputeerde gaf zonet in de themavergadering aan een analyse te hebben gemaakt van de
gevolgen van het nieuwe beleidskader gemeentelijke herindelingen voor de fusie van Nuenen en
Eindhoven. Wij vragen het College die analyse met de Staten te delen.

Antwoord: De gedeputeerde heeft beoogd deze vraag reeds tijdens de themabijeenkomst te
beantwoorden:
‘... onze eerste analyse was dat het in de situatie Nuenen, wat een andere situatie is dan in NoordHolland, misschien juist wel eens versterkend zou kunnen werken voor de situatie die we hier hebben
rondom de bestuurskracht van Nuenen die onvoldoende is. Bestuurskracht is nog steeds onderdeel
van het concept, ambtelijk concept herindelingskader, ambtelijk concept laat me dat nog eventjes
benadrukken. Maar regionale bestuurskracht is er op een andere manier in meegenomen dan wel
vrijwel niet meer in meegenomen, en dat is met name het gene waar Noord-Holland zich op baseert.’
De uiteindelijke toezegging die uiteindelijk is gedaan is de volgende:
‘De gedeputeerde zegt toe dat zij voor wat betreft het ambtelijk concept herindelingskader er nog extra
in gaat duiken om te kijken wat ze in Noord-Holland hebben gewogen en hoe wij dat wegen voor de
situatie waarin wij staan waarbij wij onze argumenten om het proces te starten anders zijn en de fase
waarin het proces ook zullen meenemen.’
Het antwoord hierop hebben wij u vanochtend doen toekomen onder het punt ‘In de statenmededeling
mist de analyse mbt het verschil tussen de casus Nuenen - Eindhoven en de arhi Gooi en
Vechtstreek’.
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