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Onderwerp

Beantwoording Statenvragen over start provinciale arhi-procedure gemeente
Nuenen c.a.

Datum

15 augustus 2017
Ons kenmerk

C2211773/4233392

Geachte heer Van Overveld,

Uw kenmerk

-

Bij brief van 13 juli 2017, ingekomen op 13 juli 2017, heeft u namens de
50PLUS fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

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

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

(073) 681 20 98
Email

1. Ons bereiken berichten als zou het provinciebestuur een ahri-procedure zijn
gestart/starten richting Nuenen en Son en Breugel en Eindhoven ivm een
voorgenomen herindeling. Klopt dit bericht?
Antwoord: Ja.

2. Zo ja, hoe kan dat nu: er zouden toch geen van bovenaf opgelegde
herindelingen meer aan de orde zijn?
Antwoord: Dit is niet correct. In ons huidige beleid, zoals neergelegd in
‘(Veer)Krachtig Bestuur: Hoe verder (november 2015)’, staat dat initiatieven
voor gemeentelijke herindeling ‘bij voorkeur van onderop’ dienen te komen,
maar ook dat wij een procesverantwoordelijkheid hebben voor de kwaliteit van
het openbaar bestuur. Overigens heeft ons besluit niet zozeer te maken met de
toekomstvisie van de gemeenteraad van Nuenen c.a. (de raad heeft op 17
november 2016 bestuurlijke fusie als voorkeursoptie benoemd) als wel met het
gebrek aan vertrouwen van ons college dat de raad binnen afzienbare termijn
daadwerkelijk uitvoering geeft aan zijn genomen besluit.

mvosch@brabant.nl
Bijlage(n)

-

3. Hoe terecht is het overigens, dat een bestuurlijk sterke gemeente (Son en
Breugel) dreigt opgeofferd te worden voor een slecht opererende gemeente
(Nuenen) en secundaire belangen van de gemeente Eindhoven?
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Antwoord: Wij herkennen ons niet in het woord ‘geofferd’. Het is aan de
gemeente Son en Breugel om in het open overleg aan te geven hoe zij aankijkt
tegen de eigen bestuurlijke toekomst in relatie tot een eventuele herindeling met
Nuenen c.a. In tegenstelling tot de gemeente Nuenen c.a. hebben wij reeds
eerder aangegeven dat de gemeente Son Breugel wel zelfstandig zou kunnen
blijven indien deze gemeente dat wenst.

4. De opvatting van gedeputeerde Spierings in dit verband lijken minstens
discutabel en in strijd met de uitgesproken wens van de Staten: geen
gedwongen fusies meer. Er moet draagvlak vanuit de regio zelf zijn.
Antwoord: Het besluit tot het starten van een provinciale Arhi-procedure is
genomen door het college van Gedeputeerde Staten. Ook herkennen wij niet
dat de Staten de wens 'geen gedwongen fusies meer' hebben uitgesproken.
Provinciale Staten hebben namelijk op 15 juli 2016 een motie aangenomen
waarin zij Gedeputeerde Staten verzoeken ‘Bij de komende gesprekken met de
gemeenten in Brabant de boodschap over te brengen dat deelname aan het
programma Veerkrachtig Bestuur niet vrijblijvend is en bij het uitblijven van de
noodzakelijke acties door de gemeentebesturen het initiatief in het kader van
Veerkrachtig Bestuur overgenomen kan worden door de provincie NoordBrabant, dit in het kader van de borging van de kwaliteit van het bestuur in de
Brabantse gemeenten’.
Daarnaast merken wij op, dat 'draagvlak' één van de vijf criteria is uit het
Beleidskader gemeentelijke herindeling die in het Arhi-traject - in onderlinge
samenhang - onderzocht zullen worden.
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Zoals aangegeven in ons antwoord op vraag 2, heeft de gemeenteraad van
Nuenen c.a. zélf een voorkeur uitgesproken voor bestuurlijke fusie en is de start
van deze provinciale Arhi-procedure feitelijk niet meer dan een besluit om hier
daadwerkelijk gevolg aan te geven.
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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