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Onderwerp

Bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.
Datum

5 februari 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Van Gruijthuijsen,

C2220870/4310061
Uw kenmerk

Bij brief van 19 januari 2018, ingekomen op 19 januari 2018, heeft u namens
de VVD fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.J. (Marcel) van Osch

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 98

1. De afgelopen jaren heeft het gemeentebestuur van de gemeente Nuenen c.a.
zich diverse keren uitgesproken over de eigen bestuurlijke toekomst. Deze
uitspraken waren niet allemaal even consistent. Versterkt dit ‘bochtenwerk’ uw
mening dat Nuenen c.a. niet zelfstandig kan blijven?

2. Wat voor invloed heeft het recent uitgebrachte rapport van Partners +
Pröpper over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. op uw
standpunt als college?

3. Volgens een, in opdracht van de provincie, uitgevoerd represenatief
onderzoek onder de inwoners van Nuenen c.a. wil 61% van de inwoners van
deze gemeente fuseren. Bent u van plan om de wens van deze inwoners te
honoreren?

4. In dit representatief onderzoek onder de bevolking, blijkt bovendien dat een
meerderheid, net als de raadsfractie van de VVD in Nuenen c.a. en de
Statenfractie van de VVD, bij een fusie wil aansluiten bij de gemeente
Eindhoven. Is een fusie tussen Nuenen c.a. en de gemeente Eindhoven ook de
beste oplossing volgens u?
Antwoord: op de vragen 1 tot en met 4.

Email

mvosch@brabant.nl
Bijlage(n)

-

De antwoorden op de door u hierboven gestelde vragen zijn te vinden in ons
besluit van 30 januari 2018 waarvan u met een Statenmededeling op de hoogte
bent gesteld.

Datum

5 februari 2018
Ons kenmerk

C2220870/4310061

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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