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Beste mevrouw Gloudemans - Westerterp,
M.b.t. de brief d.d. 14 november jl., die u hebt mogen ontvangen van burgemeester en wethouders
van Nuenen, namens het gemeentebestuur, willen de fracties van de VVD Nuenen, de PvdA Nuenen
en D66 Nuenen benadrukken dat deze brief niet namens ons is geschreven. Daarom willen we langs
deze weg op deze brief reageren.
Kort samengevat:
»

Wij herkennen ons niet in de Ínhoud van de brief van de burgemeester

*

De coalitie bestaat absoluut niet uit alleen partijen die gewonnen hebben

»

De opstelling van de burgemeester versterkt de verdeeldheid in de raad

*

De coalitie voert machtspolitiek en is niet gericht op samenwerking

Wanneer wij de brief van het college van B&W lezen krijgen wij stellig de indruk dat er een 'straatje
wordt schoon geveegd'. Het proces is lang niet zo harmonieus en glad verlopen als beschreven in de
brief van de burgemeester.
Maar al te graag vergeten de tegenstanders van de fusie de gang van zaken rond het ingrijpen van
Gedeputeerde Staten, waarbij het college en de coalitie van Nuenen stelselmatig deadlines heeft
overschreden en deadlines, zonder overleg met de gedeputeerde, heeft verschoven en heeft
daarmee zelf de regie uit handen hebben gegeven.
De burgemeester schrijft dat Nuenen actief heeft meegewerkt aan het open overleg. Dit is maar ten
dele waar. Tijdens het hele proces hebben wij het college opgeroepen aan tafel te gaan met
Gedeputeerde en Eindhoven. Stelselmatig heeft het college dit geweigerd en daarmee ook een
scherpe tegenstelling in de raad gecreëerd.
Argumenten om niet in gesprek te gaan als: 'over het eigen graf heen regeren' en "de uitslag van de
verkiezingen willen afwachten" raken kant noch wal.
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Al sinds het verdeelde besluit, van de meerderheid van de gemeenteraad van Nuenen, in november
2017 en de daarop volgende gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018, is de toenmalige en
huidige coalitie, gesteund door het college van B&W, maar met één ding bezig: 'Verzet tegen de
voorgenomen fusie met Eindhoven". Voor het gemak wordt het raadsbesluit van november 2016:
'Nuenen kan niet langer zelfstandig blijven in het hele verhaal vergeten'.
We willen duidelijk maken dat het beeld dat de huidige coalitie uitsluitend bestaat uit partijen, die bij
de laatste gemeenteraadverkiezingen gewonnen hebben, niet juist is.
Na W70 zijn de VVD, GL en de PvdA als winnaars uit de stembus gekomen. Het CDA en de SP hebben
fors verloren. Voorwaarde om toe te treden tot de coalitie was een uitdrukkelijke verklaring alles in
het werk te stellen voor een zelfstandig Nuenen. Men streefde louter naar een " one issue" college.
Dat zijn de feiten!
Ook een feit is dat alle partijen tijdens de gesprekken met de informateurs aangegeven hebben vóór
een fusie te zijn.
Het herindelingsontwerp is door de Provincie samen met Eindhoven opgesteld. Hierbij is het
vastgestelde verdiepingsdocument ( waar de begeleidingsgroep van de raad van Nuenen aan
meegewerkt heeft) als basis gebruikt. Dat heeft het gemeentebestuur zo laten gebeuren.
Nu klagen dat men zich niet herkent in het herindeligsontwerp is naïef en onjuist.
Opvallend in dit hele proces is de rol van burgemeester Houben. Nu ook voor u zichtbaar, getuige zijn
inspraakreactie in uw Staten van 26 oktober jl., waarin hij vergelijkingen trekt met Erdogan en Poetin,
en zijn brief van 14 november jl., waarin hij namens het gehele gemeentebestuur zou spreken. Van
beide zaken nemen wij nadrukkelijk afstand.
De coalitie heeft kennelijk de burgemeester gegijzeld. Bij de informatieavonden wilde hij niet eens
gastheer zijn voor de gedeputeerde. Ook wilde hij niet meewerken aan de herindelingskrant en
mocht de ambtelijke organisatie niet op informatieavonden over het herindelingsontwerp aanwezig
zijn.
Een burgemeester hoort boven de partijen te staan, een verbinder te zijn en burgemeester van álle
inwoners. Niet alleen van tegenstanders van fusie met Eindhoven. Hij is niet de burgemeester van
2294 van de inwoners die vóór de samenvoeging hebben gestemd en ook niet van de 4494 die niet is
komen stemmen! De burgemeester lijkt in deze situatie niet in staat zijn ambt naar behoren uit te
oefenen. Wij hebben hem hier meermalen op aangesproken, echter zonder resultaat.
De stelling dat er geen ruimte is ervaren om over de samenvoeging in gesprek te gaan met
gedeputeerde is volstrekt uit de lucht gegrepen. Professioneel bestuur kenmerkt zich onder andere
door het kunnen voeren van een dialoog. Ook bij kennelijke tegenslagen en complexe processen.
De punten in de brief waarom het college zich telkenmale heeft afgemeld voor alle overleggen zijn
onbegrijpelijk en het toont geen respect voor het vele werk dat Gedeputeerde Staten hebben
moeten doen toen zij zich genoodzaakt zagen de regie over te nemen van de gemeente Nuenen c.a.
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Er wordt geen recht gedaan aan de informatiebijeenkomsten, georganiseerd door Gedeputeerde
Staten, om de inwoners van Nuenen c.a. mee te nemen bij het opstellen van het
herindelingsontwerp. Bijeenkomsten waar angsten en kansen t.a.v. de herindeling benoemd konden
worden. Waar m.n. de oproep vanuit de inwoners aan de gemeente Nuenen om toch vooral mee te
werken veelvuldig gehoord is.
Het bijgevoegde overzicht van raadsbesluiten laat cijfers zien, maar toont aan, m.n. op de dossiers
waar geen unanimiteit in de besluitvorming is, dat het principe van de coalitie: 'de meerderheid
beslist' duidelijk te zien is. Het feit dat een groot gedeelte van de raad van Nuenen een andere visie
en standpunt heeft, wordt niet vernoemd en wordt dus volledig genegeerd. Het inhoudelijke debat
wordt niet of nauwelijks gevoerd.
De niet coöperatieve houding leidt ertoe dat coalitie (op voorhand) tegen plannen van de oppositie
is, waardoor er voor onze ideeën geen ruimte is.
Tot slot nog een kritische kanttekening over het referendum:
Wij zijn van oordeel dat de inwoners van Nuenen de voor- en nadelen niet op een rij hebben kunnen
zetten! Nagenoeg in alle publicaties ontbraken werkelijke argumenten en vooral feiten. Zoals bij
bijna alle referenda wint emotie het van ratio. De inwoners van Nuenen zijn niet in staat gesteld de
voordelen en nadelen van een fusie werkelijk te wegen.
De fracties van de VVD, de PvdA en D66 willen u vragen om onze reactie mee te willen nemen in het
vervolgdebat over het herindelingsadvies van GS op 23 november a.s., en bij de besluitvorming op 7
december a.s.

Met vriendelijke groeten,

Gaby Scholder
Fractievoorzitter

Jan Wesenbeek
evoorzitter

z ^ PvdA
Nuenen c.a.

Bertje van Stiphout
Fractievoorzitter
Nuenen

