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Onderwerp

Schriftelijke vragen herindeling Landerd en Uden
Datum

23 februari 2021
Ons kenmerk

Geachte mevrouw Van der Kammen,

C2276830/4842906
Uw kenmerk

Contactpersoon

M.J.J. (Marcel) van Osch
Telefoon

Bij brief van 18 februari 2021, ingekomen op 19 februari 2021, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

(06) 15 82 64 46
Email

mvosch@brabant.nl

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Bijlage(n)

-

1. Volgens BD van 17/2 vindt er donderdag 18 februari een gesprek
plaats tussen de Tweede Kamerleden Özütuk en Van der Molen1, indieners
van een amendement bij de wet over de herindeling van Landerd en Uden,
en de burgemeesters van die gemeenten. Aan dat gesprek zou volgens het
artikel gedeputeerde van Pinxteren deelnemen.
a. Vanuit welke (wettelijke) rol neemt/nam gedeputeerde Van Pinxteren
deel aan de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de
burgemeesters?
Antwoord: Op grond van artikel 5, 3e lid, van de Wet algemene regels
herindeling (arhi) hebben GS op 12 mei 2020 de zienswijze op het
herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden
vastgesteld. GS heeft toen besloten in hun zienswijze een ongedeeld
Landerd als uitgangspunt van de herindeling te ondersteunen.
In het amendement van de Kamerleden Özütuk en Van der Molen wordt
gepleit voor een gedeelde herindeling. Gedeputeerde Van Pinxteren heeft
op nadrukkelijk verzoek van de beide burgemeesters deelgenomen aan het
gesprek om de GS-zienswijze toe te lichten.
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b. Spreekt/sprak gedeputeerde van Pinxteren bij deze bespreking namens
het voltallige college van GS?
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Antwoord: Ja.

c. Met welke opdracht/opinie vanuit het college neemt/nam gedeputeerde
Van Pinxteren deel aan de bespreking tussen de Tweede Kamerleden en de
burgemeesters?
Antwoord: Gedeputeerde Van Pinxteren nam, zoals hierboven aangeven,
op nadrukkelijk verzoek van de beide burgemeesters, deel aan het gesprek
om de GS-zienswijze op het herindelingsadvies te herhalen en toe te
lichten.

d. Wat is/was de inzet van het College bij de bespreking tussen de
Tweede Kamerleden en de burgemeesters?
Antwoord: Zie antwoord op vraag 1c.

e. Hoe verhoudt zich deze deelname van GS bij de bespreking tot de
beantwoording op statenvragen van de PVV in juli 2020 waarin het college
ten aanzien van de rol van het college (en die van PS) juist nadrukkelijk
wijst op de exacte wettelijke bevoegdheden, rollen en kaders?
Antwoord: Bij het opstellen van de GS-zienswijze hebben wij ons
gebaseerd op de Wet arhi en het beleidskader gemeentelijke herindeling
2018. Het is uiteraard zo dat het laatste woord aan de Tweede- en de
Eerste Kamer is. De bespreking had zuiver tot doel het toelichten van de
GS-zienswijze.

f. Is het college net als de PVV van mening dat de rol van de provincie bij
de herindeling Landerd Uden zich beperkt tot het formuleren van de
provinciale zienswijze over de herindeling en het verzenden daarvan aan
de Minister? Zo nee, waarom niet? Welke rol ziet GS dan voor zichzelf?
Antwoord: Ja.

g. Hoe verhoudt zich de deelname van GS bij de bespreking tussen de
Tweede Kamerleden en de Burgemeesters tot de beantwoording op
statenvragen van de PVV in juli 2020, waarin het college aangeeft te
vinden dat 'het debat' over de herindeling op lokaal niveau dient plaats te
vinden, en voor het proactief vooraf informeren van de zienswijze aan
Provinciale Staten geen plaats is?
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Antwoord: Zoals gezegd heeft het gesprek plaatsgevonden ter nadere
toelichting op de GS-zienswijze. Ten aanzien van het vaststellen van een
GS-zienswijze op een herindelingsadvies handelen wij conform de Wet arhi
en het Beleidskader gemeentelijke herindeling 2018.
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2. Volgens burgemeester Bakermans van Landerd is het "op zijn zachtst
gezegd vreemd dat de twee Kamerleden met hun wijzigingsvoorstel komen
nadat de beide gemeenteraden, provinciale staten en de minister al hebben
ingestemd met de fusie", aldus het artikel van 17 februari in BD1. Heeft het
college van GS burgemeester Bakermans er al op geattendeerd dat
Provinciale Staten niet betrokken zijn bij deze herindeling?
Antwoord: Tijdens de gesprekken is in aanwezigheid van gedeputeerde
Van Pinxteren door burgemeester Bakermans consequent gesproken over
‘de provincie’ en derhalve niet over provinciale staten als afzonderlijk
bestuursorgaan.

3. Bent u bereid, gezien uw actieve bemoeienis met het landelijke debat
over de herindeling, voortaan dan ook consequent PS vooraf te informeren
over een zienswijze rondom een herindeling, alvorens deze aan de
Minister te sturen? Zo nee, waarom niet?
Antwoord: Uw constatering dat sprake is van actieve bemoeienis in het
landelijke debat herkennen wij niet. Gedeputeerde Van Pinxteren heeft op
nadrukkelijk verzoek van de beide burgemeesters deelgenomen aan een
gesprek ter nadere duiding van ons standpunt zoals opgenomen in de
provinciale zienswijze.
De Wet arhi kent de bevoegdheid voor het vaststellen van een zienswijze
op een gemeentelijk initiatief tot herindeling toe aan GS. De huidige praktijk
is dat de zienswijze aan de minister van BZK gelijktijdig ter kennisname aan
de leden van PS wordt gezonden. In de beantwoording van vraag 2 op de
door u op 13 juni 2020 gestelde vragen zijn wij nadrukkelijk ingegaan op
uw verzoek eerder betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van onze
zienswijze bij gemeentelijke herindelingsinitiatieven.

4. Wilt u met het oog op de behandeling in de Tweede Kamer van het
wetsvoorstel, de beantwoording uiterlijk woensdag 24 februari openbaar
publiceren?
Antwoord: Ja.
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Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant genomen
besluit,
namens deze,
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Ons kenmerk
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N. Wester MSc,
programmamanager Kwaliteit Openbaar Bestuur
(In verband met de corona-maatregelen is deze brief, na vaststelling door het college, digitaal door
de verantwoordelijk programmamanager ondertekend)
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