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Onderwerp

Gemeenteraadsverkiezingen 2018
Datum

17 april 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Heijman,

C2224316/4336602
Uw kenmerk

Bij brief van 23 maart 2018, ingekomen op 23 maart 2018, heeft u namens de
LB-fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.J. (Marcel) van Osch

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 681 20 98

1. Wanneer gaat u erkennen dat er een meerderheid van de bevolking in
Nuenen niet een gedwongen fusie wil met Eindhoven?

Email

Antwoord: Onze afweging is gebaseerd op inhoudelijke gronden: in onze
brieven aan de gemeente Nuenen c.a. van11 juli 2017 en 30 januari 2018
hebben wij onze opvatting dat de gemeente Nuenen c.a. niet langer bestuurlijk
zelfstandig kan blijven uitvoerig onderbouwd. Draagvlak is eveneens van
belang. Om die reden hebben wij in december 2017 een representatieve groep
inwoners van de gemeente Nuenen c.a. naar hun mening gevraagd over de
bestuurlijke toekomst van hun gemeente. Belangrijkste conclusie is dat de
gemeente volgens de meeste inwoners beter af is met een bestuurlijke fusie.
Hierbij spreekt iets meer dan de helft van de respondenten een voorkeur uit voor
een fusie met de gemeente Eindhoven en vier op de tien inwoners willen liever
fuseren met de gemeente Son en Breugel.

Bijlage(n)

2. Wanneer gaat u met het middel “gedwongen fusie” stoppen en gaat u
democratisch luisteren naar wat de Brabantse bevolking wil?
Antwoord: Vanuit onze algemene verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
lokaal bestuur hebben wij besloten om specifiek voor de gemeente Nuenen c.a.
een Arhi-traject te starten. In de bovengenoemde brieven van 11 juli 2017 en 30
januari 2018 aan de gemeente Nuenen c.a. zijn wij uitvoerig ingegaan op de
inhoudelijke grondslagen hiervoor.

mvosch@brabant.nl
-

3. Als u toch doorgaat met het door de Brabantse bevolking niet gesteunde
beleid, kunt u Lokaal Brabant uitleggen wat de democratische onderbouwing
hiervan is? Of weet u het gewoon beter?

Datum

Antwoord: Wij herkennen ons niet in de kwalificatie dat wij bestuurlijke fusie
zouden voorstaan op de schaal van Brabant als geheel.

C2224316/4336602

17 april 2018
Ons kenmerk

4. Als u dit failliete beleid doorzet kunt u een lijst geven van wat u van plan bent
tussen nu en 20 maart 2019, de dag van de volgende Statenverkiezingen?
Antwoord: De manier waarop wij invulling geven aan Veerkrachtig Bestuur staat
in de brochure ‘(Veer)Krachtig Bestuur in Brabant: hoe verder?’ te downloaden
via: www.brabant.nl/veerkrachtigbestuur. Ook kunt u daar de actuele stand van
zaken vinden.
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