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Onderwerp

Beantwoording vragen artikel 43 RvO "Brabantse gemeenten slaan opdracht
provincie in de wind"

Datum

25 augustus 2015
Ons kenmerk

C2175862/3849829
Uw kenmerk

-

Geachte mevrouw Van der Kammen,

Contactpersoon

drs. E. van den Bogaard

Bij brief van 6 augustus 2015, ingekomen op 6 augustus 2015, heeft u namens
de fractie PVV de volgende schriftelijke vragen gesteld die wij als volgt
beantwoorden:

Telefoon

(073) 681 25 99
Email

evdbogaard@brabant.nl

1. Volgens het college hoeven de nalatige gemeenten niet bang te zijn voor een
tik op de vingers. Is het college net als de PVV van mening dat het college een
brevet van bestuurlijk onvermogen afgeeft met deze slappe reactie?

Bijlage(n)

-

Antwoord: Nee.

2. Is het college in het algemeen bereid om te handhaven als zij opdrachten
uitvaardigt? Waarom worden er in dit geval geen consequenties aan
verbonden?
Antwoord: Ja, echter in dit geval is geen sprake van het uitvaardigen van een
opdracht, met formele sancties

3. Is het college net als de PVV van mening dat de slappe reactie van het
college een klap in het gezicht is van de gemeentes die wél gehoor hebben
gegeven aan de opdracht van de provincie?
Antwoord: Nee.

Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

4. Is het college net als de PVV van mening dat de reacties in de gemeente
Nuenen van 5 augustus 2015 (Eindhovens Dagblad 1) al een voorbeeld is van
terechte onvrede bij gemeentes over de houding van de provincie?

Datum

Antwoord: Nee. Het gaat om een individuele reactie van een raadslid in
Nuenen c.a.. Wij hebben met deze gemeente afzonderlijke afspraken gemaakt.
Nuenen c.a. is namelijk de enige gemeente waaraan tevens de vraag is gesteld
een bestuurskrachtonderzoek te houden. Dit lopende onderzoek is in één
programma van eisen, dat door de gemeente zelf is opgesteld, verenigd met het
proces van de strategische visie. Op 8 april 2015 hebben wij het college van
burgemeester en wethouders al laten weten er van op de hoogte te zijn dat de
raad zich in september, wellicht pas in oktober, kan uitspreken over de
toekomstige ontwikkeling. En dat wij beseffen dat de door Nuenen c.a. gekozen
intensieve aanpak extra tijd vraagt.
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5. Gezien zij zich graag op die wijze portretteert, beschouwt de provincie
zichzelf nog steeds als een excellente netwerkorganisatie met een uniek
verbindend vermogen, nu een groot deel van de directe samenwerkingspartners
-nota bene partners met wie een toezichtsrelatie bestaat- niet eens op een
verzoek reageert?
Antwoord: Het past een netwerkorganisatie om een reactie op maat te geven,
waarbij niet alleen de feiten, maar ook de omstandigheden worden betrokken.

6. Worden betreffende gemeenten die geen gehoor hebben gegeven aan de
opdracht van het college nog wél uitgenodigd voor de nieuwjaarsreceptie en
andere netwerkfeestjes? Zo ja, waarom?
Antwoord: Ja. Relatie-evenementen zijn goede momenten om met elkaar in
verbinding en dialoog te blijven en kennis te delen over actuele thema’s in een
ongedwongen sfeer.

7. Is het college net als de PVV van mening dat de lage respons op de opdracht
van de provincie sowieso een glashelder signaal is dat het project herindelen nu
al faliekant mislukt is? Zo nee, hoe duidt het college de lage respons dan?
Antwoord: Nee, gemeenten zijn bezig en hebben ons laten weten dat proces al
of niet later dan 1 juli af te ronden onder meer door planning van de eigen
vergadercyclus. Een aantal gemeenten verwijst naar een bestaande visie of is al
bezig met ambtelijke of bestuurlijke fusie. Kortheidshalve verwijzen wij naar de
website www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur. Overigens is het programma
(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant geen ‘project herindelen’, zoals u het betitelt.

1

http://www.ed.nl/regio/geldrop-e-o/nuenen/w70-nuenen-kan-prima-samenwerken-in-toekomst-metenkele-buurgemeenten-1.5129813?ref=regio_geldrop-e-o_nuenen-category_header

2/3

8. Is het college bereid haar planning rondom de herindelingen te laten varen
en gemeentes ruimte en vrijheid te geven om via zelfgekozen routes en tijdpaden
herindeling, fusies en/of samenwerkingsverbanden aan te gaan? Zo nee,
waarom is het college niet bereid de leiband los te laten en de gemeentes hun
vrijheid terug te geven?

Datum
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Antwoord: Nee, hier is geen reden toe, omdat wij immers al de verantwoordelijk
daar leggen waar deze in eerste instantie moet liggen: de gemeenten. In dit van
onderop, maar niet geheel vrijblijvend, georganiseerde proces is de inhoud
leidend en de structuur volgend. Wij vinden het belangrijk dat gemeenten een
met de regiogemeenten afgestemde visie hebben op hun toekomst, zowel voor
wat betreft de opgaven waar ze voor (komen te) staan als voor wat betreft de
organisatie die daarbij hoort. Diverse oplossingsrichtingen zijn daarbij mogelijk
met maatwerk per gemeente of groep van gemeenten.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Voorzitter,

Secretaris
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