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Geachte heer Deryckere,

Contactpersoon

Bij brief van 20 mei 2016, ingekomen op 23 mei 2016, heeft u namens de CDA
fractie schriftelijke vragen gesteld.

M.J.J. (Marcel) van Osch
Telefoon

(073) 681 20 98

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

mvosch@brabant.nl

1. Het CDA vindt dat de provincie zelf óók aan de slag moet om haar eigen
bestuur te versterken. Nog té vaak besturen en besluiten wij op een ouderwetse
manier, die Brabanders niet aanspreekt. Gelukkig schrijft u in uw brief deze
uitdaging ook te zien. De vraag blijft echter wat u dan van plan bent te gaan
doen. Gaat u bijv. het CDA-voorstel om Brabanders méér inspraak te geven via
een burgertop als de B1000 toch uitvoeren? Wij vernemen graag uw plannen.

Bijlage(n)

-

Antwoord
Het belang van een toekomstbestendig bestuur geldt zowel voor de Brabantse
gemeenten als voor de provincie. Onze provincie staat voor grote uitdagingen
en dient zich tot die uitdagingen te verhouden. Daarom leggen we rond de
zomer een aanpak aan u voor waarin we laten zien op welke wijze we invulling
willen geven aan het begrip bestuurlijke vernieuwing. Met betrekking tot uw
vraag over de B1000 verwijzen wij naar onze brief van 29 maart jl.

2. In uw brief beoordeelt u de ingediende toekomstvisies van de Brabantse
gemeenten. Welke criteria hanteert u om een toekomstvisie te beoordelen? En
wanneer is een visie volgens dit college een goede visie?
Antwoord:
In onze visie ‘Leiderschap en dienstbaarheid: samen op weg naar een
veerkrachtig bestuur voor Brabant’ schetsen wij de uitgangspunten waaraan een
toekomstvisie naar ons oordeel zou moeten voldoen: draagvlak, schaalniveau
passend bij de opgaven, interne samenhang en consistentie, bestuurskracht en
Bereikbaarheid met
openbaarvervoer: zie
www.brabant.nl/busentaxi

vitaliteit, regionale samenhang en evenwicht en duurzaamheid. Tevens bekijken
wij of de verschillende bestuurlijke scenario’s zijn afgewogen en in hoeverre
inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke partners zijn betrokken in het
visietraject.
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3. U besteedt in uw brief relatief veel aandacht aan de noodzaak van goede
samenwerking tussen gemeenten. Volgens de commissie-Huijbregts, die aan de
basis stond van Veerkrachtig Bestuur, is dit echter maar een deel van de
opdracht. Brabanders bij hun gemeente(n) betrekken is nl. minstens zo
belangrijk. Sterker nog: de betrokkenheid van burgers zou centraal moeten
staan in elke toekomstvisie. Bent u dit punt uit het oog verloren? Indien niet,
waarom lezen we er dan weinig tot niets over?
Antwoord:
Nee, het belang van betrokkenheid van burgers bij het lokale bestuur zijn wij
niet uit het oog verloren en onderschrijven wij volledig. In onze bovengenoemde
visie op (Veer)Krachtig bestuur en in de brief waar uw vragen betrekking op
hebben spreken wij niet voor niets van een dubbelopgave: ‘vergroting van de
slagkracht en versterking van de democratische legitimatie’. Dit laatste komt tot
uiting in het bovengenoemde criterium ‘draagvlak’ en de mate waarin
gemeenten burgers hebben betrokken bij het proces te komen tot een visie. Bij
het beoordelen van de toekomstvisies per gemeente wordt dit aspect
meegewogen.

4. Wanneer een toekomstvisie volgens u niet voldoet, wat zijn dan de
'noodzakelijke vervolgstappen' waarover u in uw brief spreekt? Blijkt hieruit een
wens van het college om vanuit de provincie grootschalig te gaan herindelen?
Dit is voor het CDA namelijk een no-go. Onderzoeken wijzen uit dat grotere
gemeenten niet effectiever of beter hun taken uitvoeren.
Antwoord:
Van belang is dat gemeenten op grond van hun maatschappelijke opgaven een
toekomstvisie opstellen en aan de hand hiervan bepalen welke bestuursvorm het
meest geschikt is om deze opgaven te realiseren. Wij hebben verzocht daarbij
alle mogelijke opties te onderzoeken, van bestendiging van de huidige situatie,
(vernieuwende) vormen van intergemeentelijke samenwerking tot en met
bestuurlijke fusie.
In het geval gemeenten niet, of naar ons oordeel in onvoldoende mate, het
gevraagde traject hebben doorlopen zullen wij hierover met hen in contact
treden met als doel om alsnog tot de gevraagde visie te komen, indien nodig
met behulp van een externe adviescommissie. In het meest vergaande geval
kunnen wij Provinciale Staten vragen om een zogenaamde Arhi-procedure te
starten met als doel bestuurlijke herindeling.

2/3

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. ir. A.M. Burger
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