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Onderwerp

Beantwoording Schriftelijke vragen artikel 43 Reglement van Orde- GS zinspeelt
op splitsen Bernheze

Datum

15 december 2015
Ons kenmerk

C2181235/3896384
Uw kenmerk
Contactpersoon

Geachte heer, mevrouw,

J.W.M. (Jan-Willem) Reiling
Telefoon

Bij brief van 27 november 2015, ingekomen op 27 november 2015, heeft u
namens de LB fractie schriftelijke vragen gesteld.

(073) 680 86 67
Email

jwreiling@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

1. Is het openbaar maken van deze brief een dag na het referendum in Landerd
toeval?
Antwoord: Ja, dit is toeval. Deze brief is op 10 november 2015 gedateerd,
omdat dit de besluitdatum van ons college is. Door enkele administratieve
aanpassingen heeft de verzending aan het college van burgemeester en
wethouders van de gemeente Bernheze plaatsgevonden op 20 november 2015.
Vanaf dat moment was de brief openbaar. Dat is dus voorafgaand aan het
referendum in de gemeente Landerd

2. Vindt u dat een gemeente als Bernheze een eigen afweging mag maken of zij
zelfstandig mag maken?
Antwoord: De afweging die de gemeente maakt is een stap in het proces. Hoe
wij hiermee omgaan, kunt u lezen in onze notitie (Veer)Krachtig Bestuur in
Brabant: hoe verder?

3. Zo ja, waarom stuurt u dan deze brief?
Antwoord: De gemeente Bernheze heeft een uitgebreid en zorgvuldig proces
doorlopen in het kader van Veerkrachtig bestuur, als reactie op onze
vraagstelling van 25 maart 2014 aan de Brabantse gemeenten. Over de
uitkomsten daarvan heeft de raad van Bernheze op 1 oktober 2015 een besluit
genomen, dat vervolgens door het college van burgemeester en wethouders op
15 oktober j.l. is aangeboden aan ons college. Onze brief van 10 november is
daar een reactie op.

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

4. Kunt u in het algemeenheid aangeven wanneer een gemeente zelfstandig
mag blijven.

Datum

Antwoord: Hoe we omgaan met de keuzes die gemeenten in het kader van het
programma Veerkrachtig Bestuur maken over hun bestuurlijke toekomst, kunt u
lezen in onze notitie (Veer)Krachtig Bestuur in Brabant: hoe verder?

Ons kenmerk

15 december 2015
C2181235/3896384

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk mw. ir. A.M. Burger
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