Stand van zaken (Veer)Krachtig Bestuur per gemeente
(peildatum 21 maart 2017, stuknummer 4162167)

Noordoost-Brabant
1.

Resultaat van het doorlopen traject zoals
geaccepteerd door GS
Bestuurlijke fusie per 1-1-2017

3.

Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel
(Meierijstad)
Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert,
Boxmeer en Sint Anthonis (Land van
Cuijk)
Uden, Landerd,

4.
5.

Oss
Bernheze

6.
7.

Boekel
Boxtel en Sint-Michielsgestel

8.

Haaren

9.

Vught

10

’s-Hertogenbosch

Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid, huidige
subregionale samenwerking wordt geïntensiveerd
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid
Ambtelijke fusie per 1-1-2016, Boxtel neemt naar
verwachting een deel van de gemeente Haaren
op
GS bereiden een bestuurlijke reactie voor op het
besluit van de gemeenteraad van Haaren van 163 jl. om in september/oktober dit jaar een
‘raadpleging’ te houden over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente.
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid. Zal naar
verwachting een deel van de gemeente Haaren
opnemen
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid

2.

12

Zuid-Oost Brabant
Eindhoven, Helmond, Waalre,
Veldhoven, Oirschot, Best, Son en
Breugel, Nuenen c.a. en GeldropMierlo (Stedelijk Gebied Eindhoven)
Nuenen c.a.

13

Son en Breugel

11

Proces loopt, kort na de zomer van 2017 wordt
besluitvorming in de gemeenteraden over de
bestuurlijke toekomst verwacht
GS bereiden een bestuurlijke reactie voor op de
visies van beide gemeenten nu bekend is het
besluit van de gemeenteraad van Landerd van
16-3 jl. waarin is opgenomen dat er geen
onderzoek komt naar een bestuurlijke fusie tussen
Uden en Landerd.

Samenwerking Stedelijk Gebied wordt
geëvalueerd en doorontwikkeld

GS hebben de gemeente gevraagd uiterlijk 1 juli
a.s. een besluit te nemen over de fusiepartner
(Son en Breugel of Eindhoven)
GS hebben de gemeente Son en Breugel
gevraagd uiterlijk 1 juli a.s. een besluit te nemen

14

Oirschot, Bergeijk, Eersel, Reusel-De
Mierden en Bladel
(Kempengemeenten)

15

Laarbeek, Gemert-Bakel, Someren,
Asten, Deurne en Helmond

16

Heeze-Leende, Cranendonck en
Valkenswaard (A2-gemeenten)

17

Dongen

18

Goirle, Hilvarenbeek en Oisterwijk

19

Heusden, Loon op Zand en Waalwijk
(Langstraatgemeenten)

20

Tilburg

over de bestuurlijke toekomst
Gemeenten zijn bezig met onderling afgestemde
bestuurlijke toekomstvisies. De Raad van ReuselDe Mierden heeft recent een voorkeur
uitgesproken voor bestuurlijke fusie met bij
voorkeur de 4 andere Kempengemeenten
Gemeenten zijn bezig met onderling afgestemde
bestuurlijke toekomstvisies en leveren deze uiterlijk
1 juli a.s. op
Op korte termijn bestuurlijk overleg op grond van
de ingediende visies en het vervolgtraject dat
thans plaats vindt.

Midden-Brabant

21
22

23

24

25

26

West-Brabant
Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en
Gilze en Rijen (ABG-gemeenten)
Aalburg, Werkendam en
Woudrichem (Land van Heusden en
Altena)
Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk,
Roosendaal, Rucphen en Zundert
(D6-gemeenten)
Oosterhout, Drimmelen en
Geertruidenberg
(Amerstreekgemeenten)
Bergen op Zoom, Steenbergen en
Woensdrecht (Brabantse Walgemeenten)
Breda

Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid, huidige
subregionale samenwerking wordt geïntensiveerd
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid. Huidige
subregionale samenwerking wordt geïntensiveerd.
Oisterwijk neemt naar verwachting een deel van
de gemeente Haaren op.
Op korte termijn bestuurlijk overleg n.a.v. de
reactie van GS op de ingediende visie. Heusden
neemt naar verwachting een deel van Haaren op
Voortzetting bestuurlijke zelfstandigheid, Tilburg
neemt naar verwachting een deel van Haaren op

Ambtelijke fusie per 1-1-2016
Bestuurlijke fusie per 1-1-2019

Reactie van GS op ingediende visies volgt op
korte termijn.
Op korte termijn bestuurlijk overleg n.a.v. de
reactie van GS op de ingediende visie
Op korte termijn bestuurlijk overleg n.a.v. de
reactie van GS op de ingediende visie
Reactie van GS op ingediende visies volgt op
korte termijn.

