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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennis nemen van
Het document: “(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant: hoe verder?”
Aanleiding
Het vorige College heeft alle Brabantse gemeenten op 20 maart 2014 verzocht
om voor de zomer van 2015 tot een visie te komen omtrent hun eigen bestuurlijke
en/of organisatorische toekomst: “Voor het verkrijgen van een evenwichtig beeld
vragen wij u hierbij het totale spectrum aan mogelijkheden in ogenschouw te
nemen, variërend van voortzetting van de huidige situatie tot en met bestuurlijke
fusie”.
In oktober 2014 heeft het vorige College een visiedocument (Veer)Krachtig
Bestuur vastgesteld “Leiderschap en dienstbaarheid, samen op weg naar een
(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant”. Het uitgangspunt van deze visie is onverkort
van kracht: initiatieven dienen van onderop te komen, maar het gevraagde traject
is niet vrijblijvend
Op grond van de vele visievormingstrajecten bij de Brabantse gemeenten
bereiken ons thans vragen als: wat vindt de provincie? Wat betekent nietvrijblijvend? Wanneer doen we het goed? Kortom, er blijkt behoefte aan meer
inzicht en voorspelbaarheid voor wat betreft provinciale houding en inzet bij de
gemeentelijke casuïstiek.
Op grond hiervan hebben wij een beknopt document “(Veer)Krachtig Bestuur in
Brabant: hoe verder?” opgesteld dat u als bijlage bij deze Statenmededeling
aantreft.
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Bevoegdheid
GS is vanuit haar initiërende en beleidsvoorbereidende rol verantwoordelijk voor
de wijze waarop onze procesverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
lokale openbaar bestuur wordt vorm gegeven. Het vaststellen van het
(vervolg)procesvoorstel hierop vormt hiervan een belangrijk onderdeel.
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Kernboodschap
1. (Veer)Krachtig bestuur is een proces om te komen tot een Brabants
openbaar bestuur dat in staat is om de toekomstige maatschappelijke
opgaven op een effectieve en democratisch gelegitimeerde wijze aan
te kunnen. In onze huidige netwerksamenleving is hiervoor maatwerk
nodig, alsmede ruimte voor experimenten voor nieuwe
bestuursvormen. Een generieke herindelingsoperatie ‘van bovenaf’ is
hierbij niet passend.
2. Initiatieven dienen van onderop te komen. Om die reden zijn
Brabantse gemeenten door ons gevraagd om een toekomstvisie op te
stellen, waarbij op grond van een inventarisatie van de grote
maatschappelijke opgaven alle relevante bestuursvormen in beeld
worden gebracht, inclusief bestuurlijke herindeling. Dat laatste is
weliswaar geen generieke oplossing, maar kan voor een aantal
afzonderlijke gemeenten mogelijkerwijs wel als beste alternatief uit de
vergelijking naar voren komen. De gemeentelijke trajecten zijn niet
vrijblijvend in die zin dat de gestelde vraag niet dient te worden
beperkt voor wat betreft het soort opgaven en/of het soort
oplossingsroutes: (Veer)Krachtig Bestuur gaat immers niet over
verbetering van samenwerking tussen gemeenten op het gebied van
bedrijfsvoering.
3. Daar waar gemeenten onvoldoende in staat blijken om het
gevraagde traject van onderop te doorlopen zullen wij, liefst in
samenspraak met de betrokken gemeentebesturen, bezien hoe dit op
korte termijn alsnog tot stand kan komen: één van de mogelijkheden
zou de inzet van onafhankelijke gezaghebbende personen of –
commissies kunnen zijn. In het meest vergaande geval is ook de inzet
van een ARHI (wet Algemene Regels Herindeling)-procedure aan de
orde.
Consequenties
De inzet was en is om op grond van de gevraagde gemeentelijke visies een
constructieve en toekomstgerichte dialoog met de gemeenten aan te gaan. Het
bijgevoegde document geeft een nadere duiding van de wijze waarop wij dit
traject voor ogen hebben.

Europese en internationale zaken
n.v.t.
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Datum

Communicatie
Het bijgevoegde document wordt naar alle Brabantse gemeenten
(Colleges en Raden) verzonden
Persbericht

10 november 2015
Documentnummer

3382993

Vervolg
De ambtelijke en bestuurlijke gesprekken met de gemeenten worden binnen het
kader van het document “(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant: hoe verder?”
voortgezet. Op grond hiervan verwachten we dat eind 2016 alle Brabantse
gemeenten het gevraagde traject hebben doorlopen op grond waarvan wij
vervolgens een bestuurlijk standpunt kunnen formuleren.
Het lijkt op grond van de voortgang van het proces wenselijk om (Veer)Krachtig
Bestuur tot het einde van de bestuursperiode voort te zetten. De middelen
hiervoor zijn echter voorzien tot en met 2016. In het kader van de eerstvolgende
perspectiefnota zullen wij een integrale afweging maken.

Bijlagen
Document ‘Vervolgproces (Veer)Krachtig Bestuur’

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter

de secretaris

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

Mw. ir. A.M. Burger
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