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Provinciaal initiatief bestuurlijke herindeling Gemeente Nuenen ca.
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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Onze brief inzake herindeling van de gemeente Nuenen c.a. (bijgevoegd)
Aanleiding
• Medio 2015 heeft de gemeente Nuenen c.a. een bestuurskrachtonderzoek
uitgevoerd waarvan de belangrijkste conclusies betrekking hadden op de
kwetsbaarheid van het ambtelijk apparaat en de aanhoudende zorgen over
de politiek-bestuurlijke situatie;
• In navolging van de ‘commissie Demmers’ die in opdracht van ons een
advies heeft uitgebracht over de bestuurlijke toekomst van de gemeente
Nuenen hebben wij in september 2016 aangegeven dat een zelfstandig
voortbestaan van de gemeente Nuenen geen reële optie is;
• De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft vervolgens op 17 november 2016
besloten tot ‘bestuurlijke fusie als voorkeursvariant voor de bestuurlijke
toekomst’. In reactie hierop hebben wij op 23 december 2016 per brief
laten weten dat wij een zelfstandig voortbestaan van Nuenen c.a. geen
reële optie vinden en hebben de gemeenteraad verzocht om voor 1 juli
2017 een besluit te nemen over een fusiepartner;
• Op 29 juni jl. heeft de gemeenteraad van Nuenen besloten om de voorkeur
voor een fusiepartner tot november uit te stellen. Het uitstel van het
uitspreken van een voorkeur heeft ons, mede in combinatie met de sterk
uiteenlopende opvattingen binnen de gemeenteraad, doen besluiten om het
proces met het oog op het gewenste tempo en kwaliteit over te nemen.

GS: 4209875
PS: 4212884

Bevoegdheid
GS zijn vanuit haar initiërende en beleidsvoorbereidende taken verantwoordelijk
voor de wijze waarop het proces van samenwerking en/of herindeling van het
lokale bestuur wordt vorm gegeven. PS zijn in de loop van het proces bevoegd
om het provinciale herindelingsontwerp vast te stellen voordat dit naar de
minister wordt gestuurd (zie verder onder ‘consequenties’)
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Kernboodschap

GS hebben besloten het initiatief over te nemen voor de bestuurlijke herindeling
van de gemeente Nuenen en daartoe een open overleg te starten zoals bedoeld
in artikel 8, eerste lid van de Wet algemene regels herindeling (Wet arhi)
Deze stap is erop gericht om samen met de gemeenten te verkennen of in het
belang van de inwoners van deze gemeenten gekomen kan worden tot een
duurzame en bestuurskrachtige oplossing in regionaal perspectief, die op zoveel
mogelijk draagvlak kan rekenen.
Consequenties

De consequenties worden weergegeven in de onderstaande processtappen:
1. open overleg (wettelijke termijn: maximaal 6 maanden)
2. vaststellen herindelingsontwerp (GS)
3. vaststellen herindelingadvies (PS) en verzending hiervan naar de
Minister van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties (BZK)
4. minister van BZK zendt advies naar Ministerraad en vervolgens naar de
Raad van State
5. behandeling in Tweede Kamer
6. behandeling in Eerste Kamer
7. feitelijke herindeling (altijd ingaande per 1 januari)
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing
Communicatie
Op korte termijn zal een plan van aanpak worden opgesteld, inclusief een
communicatieparagraaf. In eerste instantie zullen wij ons vooral richten op de
gemeente Nuenen en de mogelijke fusiepartners, de gemeenten Eindhoven en
Son en Breugel.
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Vervolg
Wij zullen u op de hoogte stellen van de resultaten van het open overleg en
vervolgens het door ons op te stellen herindelingsontwerp aan u ter vaststelling
voorleggen, e.e.a. conform de 7 bovengenoemde processtappen.
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Bijlagen
Brief aan de gemeenten Nuenen, Son en Breugel en Eindhoven
Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer J.H.J.M. ten Doeschate, (073) 681 21 40,
jtdoeschate@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
Opdrachtnemer: de heer R.M.J. Peusens, (073) 681 20 31,
rpeusens@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
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