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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De resultaten van het door de gemeente Nuenen c.a. georganiseerde
referendum op 10 oktober jl. met als vraagstelling: ‘Bent u voor of tegen de
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven?’
Aanleiding
In het kader van de door ons in gang gezette herindelingsprocedure heeft u op
3 oktober jl. ons herindelingsadvies (Statenvoorstel 69/18A) ontvangen. Met het
oog op uw besluitvorming hebben wij u toegezegd om u zo spoedig mogelijk te
informeren over de resultaten van het door de gemeente Nuenen c.a.
georganiseerde referendum.
Bevoegdheid
 Deze Statenmededeling past in de actieve informatieplicht van GS richting
Provinciale Staten;
 Provinciale Staten zijn bevoegd tot het vaststellen van een herindelingsadvies
(artikel 4, lid 1, Wet arhi), dat vervolgens aan de minister van Binnenlandse
Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gezonden (artikel 8, lid 5, Wet arhi).

Kernboodschap
1. Op de vraag ‘Bent u voor of tegen de samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven?’ heeft 21,98% ‘voor samenvoeging’
gestemd en 77,76% ‘tegen samenvoeging’. Het feitelijke
opkomstpercentage van de stemgerechtigde inwoners is 56,94%. In de
referendumverordening van de gemeente Nuenen is aangegeven dat
voor een geldige uitslag de opkomst tenminste 35% dient te bedragen.

2. De uitkomst van het referendum maakt niet duidelijk welke oplossing de
inwoners van Nuenen c.a. wél voor staan. Dit komt omdat de inwoners
van Nuenen c.a. uitsluitend zijn bevraagd op een fusie met Eindhoven
en niet op de achterliggende vraag of de gemeente Nuenen c.a.
zelfstandig kan blijven voortbestaan en/of op welke wijze wel kan
worden voorzien in een toereikende bestuurskracht die nu in Nuenen
c.a. tekortschiet. Wij zien dan ook geen aanleiding het bovengenoemde
Statenvoorstel 69/18A te heroverwegen.
Consequenties
Het is aan uw Staten om de resultaten van het referendum al dan niet bij uw
verdere beraadslagingen en besluitvorming te betrekken.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Geen.
Vervolg
Op 26 oktober a.s. is een themabijeenkomst gepland.

Bijlagen
Geen.

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

Opdrachtgever: de heer R.M.J. Peusens, (073) 681 20 31,
rpeusens@brabant.nl.
Opdrachtnemer: de heer M.J.J. van Osch, (073) 681 20 98,
mvosch@brabant.nl.
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