Bijlagen III bij de Reactienota zienswijzen
Provincie Noord-Brabant
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1. Reacties, niet zijnde zienswijzen

From:
Sent:
To:
Cc:
Subject:

Burgemeester P. Verhoeven <burgemeester@heeze-leende.nl>
woensdag 30 me: 2018 13:03 17
Marcel van Osch; Angela van den Elzen
HL College van Burgemeester en Wethouders
Uw kenmerk C2187393/4350283

olm

Geachte mevrouw van den Elzen en geacnte heer van Osch,
Naar aanleiding van bovengenoemd schrijven met betrekking tot het herindelmgsontwerp samenvoeging gemeenten Nuenen CA en
Eindhoven kan ik u berichten dat wij met belangstelling kennis genomen hebben van oe voorgenomen plannen en deze besproken hebben in
ons college overleg van 22 mei jongstleden en daarbij afgesproken hebben dat wij afz’en van het îndienen van een zienswijze. Wij stellen het
overigens wel zeer op prijs dat u blijft Informeren over dit proces en ons als omliggende gemeente de mogelijkheid heeft geboden hierop te
reageren.
Met vriendelijke groeten
Paul Verhoeven | Burgemeester
Gemeente Heeze-Leende j Jan Deckersstraat 2 | Postbus 10.000 j 5590 GA I lenze
ľ (040) 22 41 442 | F (040) 22 41 450
. bu rqem eester@heeze-leende.nl
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A
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Informatie in dit bericht is uitsluitend bestemd voor geadresseerde.
Indien dit bericht wordt ontvangen door anderen, verzoeken wij u
het terug te sturen.
Dit bericht is gecontroleerd op virussen en content.

Provincie Noord-Brabcmt
Brabanliaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Aan heť college van burgemeester en wethouders
van Heeze-Leende
Postbus 10000
5590 GA HEEZE

Fax (073) 614 1115
www.brabant.nl
IBAN ŅL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en flets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Zienswiļze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

De*um
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406427

Geacht college,

Uw kenmerk
Contactpersoon
MJ.J. [Marcel) van Osch
(073)681 20 98

Wij hebben kennisgenomen van het bericht per e-mail d.d. 30 mei 2018 van de
burgemeester, namens uw college, waarin u aangeeft af te zien van het
indienen van een zienswijze op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Tevens geeft u aan het "zeer op príļs
fe stellen dat [wij] u blijven informeren over dit proces en u als omliggende
gemeente de mogelijkheid hebben geboden hierop te reageren".
On» roaclto
Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een reactie.
Ons verzoek aan u tot het geven van een zienswijze heeft als doel om het
'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling
(28 mei 2013}. U geeft expliciet aan af te zien van het indienen van een
zienswijze. Uw reactie wordt daarom niet als zienswijze aangemerkt en niet
meegenomen in het bepalen van het regionaal draagvlak voor de beoogde
herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Uw en onze reactie zullen wíj opnemen in een 'Reactienota zienswijzen' die als
bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale Staten ter
vaststelling van het herindelingsadvies.

De provincie NoordSrabant is verkozen toi best bethrurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: vrvrvr.brobant.nl/beilboduurd

6,1011
mvoschObrabant.nl
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Provincie Noord*Brabant

U kunt daarvan kennisnemen op de provinciale website:
www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406427

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de secretaris,

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

drs. MJ.A. van Biļnen MBA
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Zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging
Gemeenten Nuenen c.a, en Eindhoven
Provincie Noord-Brabant
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Wat vindt u van het herindelingsontwerp samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven? (max 1000 tekens)
Mtiohtoamlmvoti3;i,mjgokepjerohmppivm5pommnt-5kp2eŤm[u;wįei6poľ;qre;’fko6jytwtmh
Waarom vindt u dat? (max 1000 tekens)
joyk;,ik6ijimth;7klpm0k;mlbk03qle;om;’oi6uo[ltoopkp[lp[erlg
Heeft u aandachtspunten die u mee wit geven voor het definitieve herindelingsadvies? (max 1000 tekens)
;lrkhouuo[pbioj.; IptgktyjS’. rg[jZ;rep[l5ki7pl4|jyh
Te;eqpko5l[;1erl70ikrpg[Į;67j[[][li
____________________________ _______________

Bijlage 1

Ik stuur deze bijlage

per post

Bijlage2

Ik stuur deze bijlage

perpost

Bijlage 3

Ik stuur deze bijlage

per post

1. Vermeld het volgnummer van uw reactie (te vinden in de ontvangstbevestiging die u na verzending krijgt).
2. Vermeld bij uw opmerkingen op welk onderdeel deze betrekking hebben (hoofdstuk, paragraaf, legenda-eenheid, bijlage ...).
3. Zorg dat de bijlagen uiteriįjk binnen een week na het versturen van uw reactie in ons bezit zijn.
4. Stuur uw bijlagen naar onderstaand postadres onder vermelding van 'Zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven':

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Aanvrager
Dient u het formulier in als? particulier persoon

Particulier persoon (Indiener)
Aanspreektitel

Dhr.

Voorletters)
Voorvoegsel(s)

De

Achternaam

Nepper

E-mailadres
(Indiener)

J.de.nepper@xs4all.nl

Controle E-mai!adres J.de.nepper@xs4all.nl

Uw adresgegevens
Adresgegevens (Indiener)
Gebruikt u een postbusadres?
(Indiener)

Nee, correspondentie via huis-adres

Is dit een Nederlands adres^postbus?
(Indiener)

Ja

Huisadres (Indiener)

Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende ovenge gegevens opgehaaid
Postcode
Straat
Plaats
Gemeente

F

Huisnummer

Toevoeging

B

Afdeling Intern Advies

İİ i 1!

Best
Dorpsplein 2

Postbus SO
S6ŌÛ AB Best

College van Gedeputeerde Staten van Noord Brabant
Tel.’ I 't CM99
Fäx:CM99 360232

Postbus 90151
5200 MC
's-Hertogenbosch

infċ n^n-iêemebestnl
www.gemeetuebÊSi.nl

(BAN N! 08 BNGH 028 S0 01 ÛS
Brw nr;NL00l 902623 BCĨ
KvKwr; 1727305 S

Uw Brief van
Uw kenmerk
Datum
Verzonden
Onderwerp

15-06-2018

PU18 03B16//

C287393/4350283
05-06-2018
08-06 2018

Or.s kenmerk
Categorie
Behandeld door
Telefoonnummer
hermdeiingsontwerp Nuenen c,a. en Eindhoven

Werner Hermans

IA 0499

Hilli ill lilt 11 lil U
1367994
DIV STAN

Geacht college.
Met uw brief van 15 mei jl. informeerde u naar een eventuele zienswijze van het college van Best op het
herindelingsoniwerp tot samenvoeging var de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Hierbij laten wij u weten geen zienswijze in te dienen op dit herindelingsoniwerp.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Best

Hans Ubachs

Ceciel Noordman

Burgemeester (wnd.

secretaris

Bijlageínļ.

Pao. na 1 van 1

Provincie Noord-Brobant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosċh
Telefoon (073) 681 28 12

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Best
Postbus 50
5680 AB BEST

Fox (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant. nl/raute

Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406506
Uw kenmerk

Geacht college,

PU1B03816//
Contactpersoon
MJJ. (Marcel) van Osch

Telefoon
(073) 681 20 98

Wij hebben kennisgenomen van uw brief d.d. 5 juli 2018 (PU 18-03816),
waarin u aangeeft geen zienswijze te zullen indienen op het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Onse roadie

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een reactie.
Ons verzoek aan u tot het geven van een zienswijze heeft als doel om het
'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling
(28 mei 2013). U geeft expliciet aan geen zienswijze te zullen indienen. Uw
reactie wordt daarom niet als zienswijze aangemerkt en niet meegenomen in het
bepalen van het regionaal draagvlak voor de beoogde herindeling van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Uw en onze reactie zullen wij opnemen ín een 'Reactienota'zienswijzen' die als
bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale Staten ter
vaststelling van het herindelingsadvies.

De provincie Noord-Brobant ís verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer Informatie op: vrwvr.brabarrt.nl/betlboslwrd

bnal
mvosch6brabant.nl

Bipage(n)

Provincie Noord-Brabont

U kunt daarvan kennisnemen op de provinciale website:
www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406506

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
irzitter,

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

de secretaris.

rírs. M J.A. van Biļnen MBA
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Brabant i Zuidoost

VeiligheidsRegio

iiiiunHiiniraiiuiuiu II
4385470
DIV.STAN

316 ĥ

Retouradres. Postbus 242, 56ŨŨ AE Eindhoven

tCoO OB
Provincie Noord-Brabant
Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSQřT'ţ"rļ^"^"~"g"----- -

ŨnaĒr verp

i

î 0 JUL 2018
Geacht college,

Communicatie en
Directíeondersteuning

Į Provincie Noord-Brabant

Herindelingsontwerp Nuenen c.a
- Eindhoven
Datum

6 juli 2018
U heeft ons als bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost verzocht om vanuit onze

Uw brief van

specifieke taken en verantwoordelijkheden een zienswijze te gever op het

15 mei 2018

herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij zijn u erkentelijk voor de gelegenheid die ons wordt geboden tot het geven van een

Uw kenmerk
C2187393/4352042

reactie.

Behandeld door

dhr - .

-

Een herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven heeft op een beperkte

Telefoon

schaal consequenties voor de bestuurlijke inrichting en de organisatie van

ĩ

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, Deze zijn alle overkomelijk en vragen geen aandacht

Ons kenmerk

zįv

van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het bestuur van VRBZO
geeft derhalve geen zienswijze op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de

Asntaì Mjfasen

gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
In a'schntì aan

Het bestuur VRBZO wenst u veel succes met de verdere afhandeling van dit dossier,
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost,
namens deze,

R.K. Brons
Directeur
Bezoe, t,dres
Deken van Somerenstraat 2
5611 KX Eindhoven
Telefoon (040) 2 203 203
info@vrbzo.nl
www.veiligheidsregiobzo.nl
Postadres

Postbus 242
5600 AE Eindhoven

llllllilllllilllll

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een organisatie waarin brandweer, GHOŕ? en RAV (Regionale Ambulancevoorziening)
samenwerken om incidenten en rampen te voorkomen, beperken en bestrijden.

Provincie Noord-Brabant
BrabanHaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenboseh
Telefoon (073) 681 28 12

Veiligheidsregìo Brabant-Zuidoost
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 242
5600 AE EINDHOVEN

Fax [073] 614 11 15
www.brobant.nl
IBAN N L86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderworp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk
C2187393/4406528
Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Contactpersoon
MJ J. (Marcel) van Oseh
Telefoon
[073| 681 20 98

Wij hebben kennisgenomen van uw brief d.d. 6 juli 2018, waarin u aangeeft
dat een herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven "op een
beperkte schaal consequenties heeft voor de bestuurlijke inrichting en de
organisatie van Veiligheidsregìo Brabant-Zuidoost. Deze zijn alle overkomelijk
en vragen geen aandacht van de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Het bestuur van VRBZO geeft derhalve geen zienswijze op
het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven".
Om iMdit

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een reactie.
Ons verzoek aan u tot het geven van. een zienswijze heeft als doel om het
'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling
(28 mei 2013). U geeft expliciet aan geen zienswijze te geven op het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven. Uw reactie wordt daarom niet als zienswijze aangemerkt en niet
meegenomen in het bepalen van het regionaal draagvlak voor de beoogde
herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

De pro vind» Noord-Brobont it verkozen lor betf bestuurde decentrale overheid 2017,
Maar informatie op: www. brabant. nl/betlbetluurd

Email
mvosch6brabant.nl
Bipage(n)

Provincie Noord-Brobant

Uw en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota zienswijzen' die als
bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale Staten ter
vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen op de
provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406528

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de secretaris,

. van de Donk

s. M.J.A. van Bijnen MBA
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2. Bestuurlijke zienswijzen en reactie GS

VERZONDEN 2 8 AUG. 2018

EINDHOVEN

f

înaeJíonnen
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2 9 AUG 2018

gemeente Eindhoven į Provinue iMcord-Sraüantl
Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Provincie Noord-Brabant
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Strategie
Behandeld door Lucien Panken/Nienke
Veldkamp
Telefoon (040) 238 24 92
Uw brief van 15 mei 2018
Uw kenmerk C2187393/4352021
Inboeknummer 18bst00736
28 augustus 2018

Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven

liiiiiniiHiiiiiiiiiii
4407497

DIVJSTAN
Geacht college.

KìfUOfe

Graag maken wij gebruik van de door u geboden gelegenheid om na het zomerreces
onze zienswijze te geven op het door u vastgestelde herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, De verlengde termijn
bood ons de gelegenheid om de reacties van de Etndhovense inwoners en
maatschappelijk partners optimaal mee te wegen alvorens onze zienswijze vast te
stellen. Dank dat u ons deze gelegenheid heeft geboden.

Proces
Zoals u zelf al aangeeft heeft de gemeente Eindhoven deelgenomen aan het proces dat
heeft geresulteerd in het nu voorliggende herindelingsontwerp. Ons college heeft vanuit
onze visie op regionale bestuurskracht daartoe met het mandaat van onze raad de
gesprekken gevoerd. Op uitnodiging van de gemeente Nuenen c.a, in eerste instantie!
met een delegatie van de Nuenense raad (de begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst).
Nadat uw college per 15 augustus 2017 met het Open Overleg de provinciale Arhiprocedure startte is gesproken met (een delegatie van) uw college. Gedurende het hele
proces is daarbij door ons college periodiek voeling gehouden met onze raad.
Onze visie, op regionale bestuurskracht is -na in maart 2017 in 1e instantie opgesteld te
zijn in de vorm van een commissienotitie- In december 2017 unaniem door onze raad
vastgesteld. De daarin opgenomen uitgangspunten, bewegingen en kernwaarden
vormen voor onze raad en college het kader voor de tot nu toe gevoerde gesprekken, en
voor de inzet van de gemeente Eindhoven in het vervolg van dit proces.

Zienswijze
Het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c. a. en
Eindhoven sluit aan op onze visie op regionale bestuurskracht. Wij herkennen in het
herindelingsontwerp de uitgangspunten en kernwaarden zoals die in onze visie zijn
verwoord. En we zien de gelijktijdige en parallelle bewegingen uit onze visie - van
borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op gemeenschapsniveau enerzijds
en schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht anderzijds - herkenbaar

Oocīadres Pos5b1*5 901íx»

Bezoekadres Stadhuispie n 10

oKV) RB eindhoven

5611 E.M

O' i|íĩf'r,îi;@pirdhov(vn n'
■-■it íonn 14 040

*ndhov -ii

w«vw. e«ndhcven. ni

EINDHOVEN

In&ooknummer 18bst00Z36

terug in het beschreven perspectief voor inwoners, organisaties en ondernemers Met dit
in het herindelingsontwerp geschetste perspectief en de op het verdiepingsdocument
gebaseerde visie op de nieuwe gemeente ligt er naar onze mening een goede basis om
met de gemeente Nuenen c a. de samenvoeging van beide gemeenten voortvárend,
constructief en met wederzijds respect vorm en ínhoud te geven.
De gemeenteraad van Eindhoven zet van harte de in het herindelingsontwerp verwoorde
uitnodiging aan de gemeente Nuenen c a. Kracht bij om samen de visie op de nieuwe
gemeente nader uit te werken en de organisatonsche integratie van onze gemeenten
voor te bereiden in het belang van ons beider inwoners. Daarbij bevestigen wij het
commitment van de gemeente Eindhoven zoals verwoord in het herindelingsontwerp.

Toelichting zienswijze
Hieronder staan wij kort stil bij onze zienswijze op een aantal specifieke elementen uit
het herindelingsontwerp.
Allereerst onderschrijven wij de vier uitgangspunten voor de herindeling, te weten het
vasthouden aan de huidige buitengrenzen van de gemeenten Nuenen c a. en
Eindhoven, de ingangsdatum van de samenvoeging op 1 januari 2021, de keuze voor de
(internationaal gekende “merknaam” Eindhoven als naam voor de nieuwe gemeente en
de toepassing van de reguliere samenvoeging als rechtsvorm voor de herindeling
waarbij beide huidige gemeenten formeel worden opgeheven en een nieuwe gemeente
wordt ingesteld. Indien uit de zienswijze van de gemeente Nuenen c a op dit
herindelingsontwerp zou blijken dat er draagvlak is bij de gemeente Nuenen c a. voor
toepassing van een “lichte samenvoeging", dan gaat de gemeente Eindhoven hierover
graag het gesprek aan met de gemeente Nuenen c a en de provincie vóór vaststelling
van het herindelingsadvies.
Voorts benadrukken wij dat door de beoogde herindeling van Nuenen de regionale
verhoudingen niet wezenlijk wijzigen en constructieve samenwerking in de regio
onverminderd van belang blijft. Voor de vele bovenlokale opgaven blijven we
onverminderd in samenwerking met de ons omringende gemeenten en met bedrijven en
kennisinstellingen investeren. Met de herindeling van Nuenen c a. met Eindhoven
ontstaat een nieuwe, robuuste gemeente die als centrumgemeente haar rol voor de
regio verder kan versterken. Bestuurlijke opschaling kan bijdragen aan meer evenwicht
in de regionale verhoudingen en de aanpak van maatschappelijke opgaven die zich op
diverse terreinen zoals wonen, werken en voorzieningen op het niveau van het stedelijk
gebied afspelen. Daarbij draagt de herindeling bij aan een sterkere verbinding tussen
stad en ommeland. De herindeling past ons inziens prima in de samenwerkmgsagenda's
van regionale verbanden, waaronder het Stedelijk Gebied Eindhoven en de
Metropoolregio Eindhoven. Deze agenda’s kunnen met dezelfde of grotere
voortvarendheid worden gerealiseerd.

EINDHOVEN

Inboeknummer 18bst00736

Tot slot constateren wij dat tijdens het opstellen van het herindelingsontwerp de
jaarrekening over 2017 van onze gemeente nog niet openbaar was, waardoor het
herindelingsontwerp niet de meest actuele financiële gegevens bevat. Op 3 juli jľ. heeft
onze raad de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Wij verzoeken u om van deze
recentere cijfers gebruik te maken in het op te stellen herindelingsadvies.

De raad van de gemeente Eindhoven.

Vérbrugğen, griffier

I

Provincie Noord-Brabont
Brabandaan ī
Postbus 90151
5200 MC 's-Herlogenbosch
Telefoon (073] 681 28 12

Aan de gemeenteraad van Eindhoven
Postbus 90150
5600 RB EINDHOVEN

Fax (073) 614 1115
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fìete:
www.brabant.nl/roule

Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4409908
Uw kenmerk

Geachte raad,

18bst00736
Contactpersoon
M JJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073) 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 28 augustus
2018 (kenmerk 18bst0073ó), waarin u een reactie geeft op het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Wij geven hieronder eerst uw zienswijze weer, gevolgd door onze reactie.
Ilw xlenewi|ie

U geeft in uw reactie het volgende aan: "Het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven sluit aan op onze
visie op regionale bestuurskracht. Wij herkennen in het herindelingsontwerp de
uitgangspunten en kernwaarden zoals die in onze visie zijn verwoord. En we
zien de gelijktijdige en parallelle bewegingen uit onze visie - van borging van
lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op gemeenschapsniveau enerzijds
en schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht anderzijds herkenbaar terug in het beschreven perspectief voor inwoners, organisaties en
ondernemers. Met dit in het herindelingsontwerp geschetste perspectief en de op
het verdiepingsdocument gebaseerde visie op de nieuwe gemeente ligt er naar
onze mening een goede basis om met de gemeente Nuenen c.a. de samen
voeging van beide gemeenten voortvárend, constructief en met wederzijds
respect vorm en ínhoud te geven".
Verder bevestigt u opnieuw van harte de uitnodiging aan de gemeente Nuenen
c.a. om samen met u de visie op de nieuwe gemeente in het belang van de
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inwoners nader uit te werken en de organisatorische integratie van de beide
gemeenten voor te bereiden en onderstreept u het commitment van de gemeente
Eindhoven zoals verwoord in het herindelingsontwerp.

Datum
2 oktober 2016
Om Innmsrk
C2187393/4409908

Ten aanzien van de vier uitgangspunten zoals die ten grondslag liggen aan de
door ons voorgestelde samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven merkt u het volgende op: "Allereerst onderschrijven wij de vier
uitgangspunten voor de herindeling, te wéten het vasthouden aan de huidige
buitengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, de ingangsdatum
van de samenvoeging op 1 januari 2021, de keuze voor de (internationaal
gekende 'merknaam' Eindhoven als naam voorde nieuwe gemeente en
de toepassing van de reguliere samenvoeging als rechtsvorm voor de
herindeling waarbij beide huidige gemeenten formeel worden opgeheven en
een nieuwe gemeente wordt ingesteld. Indien uit de zienswijze van de gemeente
Nuenen c.a. op dit herindelingsontwerp zou blijken dat er draagvlak is bij de
gemeente Nuenen c.a. voor toepassing van een 'lichte samenvoeging', dan
gaat de gemeente Eindhoven hierover graag het gesprek aän met de gemeente
Nuenen c.a. en de provincie vóór vaststelling van het herindelingsadvies".
Als de herindeling in regionaal perspectief wordt beschouwd dan merkt u het
volgende op: "Voorts benadrukken wij dat door de beoogde herindeling van
Nuenen de regionale verhoudingen niet wezenlijk wijzigen en constructieve
samenwerking in de regio onverminderd van belang blijft. Voor de vele
bovenlokale opgaven blijven we onverminderd in samenwerking met de ons
omringende gemeenten en met bedrijven en kennisinstellingen investeren. Met
de herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven ontstaat een nieuwe, robuuste
gemeente die als centrumgemeente haar rol voor de regio verder kan
versterken. Bestuurlijke opschaling kan bijdragen aan meer evenwicht in de
regionale verhoudingen en de aanpak van maatschappelijke opgaven die zich
op diverse terreinen zoals wonen, werken en voorzieningen op het niveau van
het stedelijk gebied afspelen. Daarbij draagt de herindeling bij aan een sterkere
verbinding tussen stad en ommeland. De herindeling past ons inziens prima in de
samenwerkingsagenda's van regionale verbanden, waaronder het Stedelijk
Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven. Deze agenda's kunnen
met dezelfde of grotere voortvarendheid worden gerealiseerd".
Tot slot van uw zienswijze constateert u dat tijdens het opstellen van het
herindelingsontwerp de jaarrekeningcijfers 2017 van uw gemeente nog niet
openbaar waren. U verzoekt ons om deze recentere cijfers in het herindelings
advies op te nemen.
Onn raoctf*

Wij hebben kennisgenomen van uw constatering dat het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. aansluit bij uw
eigen visie op de regionale bestuurskracht. Wij delen uw mening dat er met het
herindelingsontwerp ėen goede basis ligt om samen met de gemeente Nuenen
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c.a. de samenvoeging van de beide gemeenten voortvárend, constructief en met
wederziļds respect vorm en ínhoud te geven. Uw uitnodiging om samen met de
gemeente Nuenen c.a. de visie op de nieuwe gemeente verder vorm te geven
en te verrijken ondersteunen wij.

Datum
2 oktober 2018
Oni kenmerk
C2187393/4409908

Wij hebben tevens kennisgenomen van uw standpunt de vier uitgangspunten
voor de herindeling zoals opgenomen in het herindelingsontwerp te
onderschrijven. Daarbij plaatst u de volgende kanttekening: "Indien uit de
zienswijze van de gemeente Nuenen c.a. op dit herindelingsontwerp zou blijken
dat er draagvlak is bij de gemeente Nuenen c.a. voor toepassing van een 'lichte
samenvoeging', dan gaat de gemeente Eindhoven hierover graag het gesprek
aan met de gemeente Nuenen c.a. en de provincie vóór vaststelling van
herindelingsadvies". In dit verband merken wij op dat in de zienswijze van de
gemeente Nuenen c.a. geen antwoord wordt gegeven op de vraag of men in
kan stemmen met de vier uitgangspunten voor de herindeling. Dit heeft tot
gevolg dat wij in het herindelingsadvies tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven uit zullen gaan van een reguliere samenvoeging
waarbij beide gemeenten worden opgeheven en een nieuwe gemeente wordt
ingesteld.
Uw conclusies ten aanzien van de regionale verhoudingen onderschrijven wij.
Intergemeentelijke samenwerking blíjft, ook na de fusie van de beide gemeenten,
onverminderd van belang om de grote ambities in het Stedelijk Gebied
Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven te realiseren.
Tot slot hebben wij uw verzoek om in het herindelingsadvies de meest recente
jaarrekeningcijfers te verwerken ingewilligd.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,.
de voorzitter,

f W.B.HJ

de secretaris,

de Donk

drs. MJ.A. van Bijnen MBA
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Zienswijze herindelingsontwerp 15 mei 2018

Datum

24 augustus 2018

Uw brief van
Uw kenmerk
Ons kenmerk
Bijlage(n)

15 mei 2018
C2187393/4352034
2018.11658

Geacht college,
Wij hebben kennis genomen van bovenstaande brief en het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. U geeft de
gemeenteraden van de beide betrokken gemeenten tot en met 29 augustus 2018 de
gelegenheid hun zienswijze kenbaar te maken. Via deze brief maken wij onze
zienswijze kenbaar, beginnend met een samenvatting.

Kern zienswijze
De gemeenteraad van Nuenen c.a. vindt de argumenten voor opheffing van de
gemeente per 1-1-2021 eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist. Het voorstel tot herindeling
levert een negatieve bijdrage aan de breed gedragen wens om de bestuurskracht
regionaal en voor de individuele gemeenten te stroomlijnen.
De gemeenteraad acht het ontwerp tot herindeling in strijd met het door de minister van
BZK gehanteerde beleidskader herindeling, met name op de punten draagvlak,
bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en duurzaamheid.
»

«
*

Aan het voorstel ligt geen visie op de regionale bestuurlijke ontwikkeling binnen
de regio Eindhoven ten grondslag. De provincie heeft zelfs geen moeite gedaan
zo’n visie te formuleren.
De wijze waarop het proces is uitgevoerd, drijft bestuurlijke partijen eerder uit
elkaar dan dat het constructieve samenwerking bevordert.
De bestuurskracht van Nuenen c.a. is zeker voldoende om de komende járen
een zelfstandig voortbestaan te rechtvaardigen, om tijd te nemen te komen tot
een regionale oplossing voor versterking van de regionale bestuurskracht in zijn
geheel, waarbij fusie van een of meerdere gemeenten niet wordt uitgesloten.
Ook een nieuw regionaal orgaan zoú tot de oplossing kunnen horen.
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De gemeenteraad opteert voor een positief, evenwichtig proces om de regionale
bestuurskracht te versterken met alle belanghebbenden, om zo de opgaven op de
verschillende schaalniveaus adequaat aan te kunnen pakken.
De gemeenteraad roept Provinciale Staten op niet in te stemmen met het
herindelingsontwerp. We verzoeken u een evenwichtig, onderbouwd. eerlijk en
zorgvuldig proces te starten voor versterking van de regionale bestuurlijke ontwikkeling.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. zal daar constructief aan meewerken en is bereid
alle toekomstige opties serieus te overwegen met alle bestuurlijke partijen, voor een
duurzame en breed gedragen aanpak.

De context: versterking regionale bestuurskracht
De provinciale procesaanpak ‘(Veer)Krachtig bestuur' stelt de basisvraag of de
Brabantse gemeenten in staat zullen zijn de huidige en toekomstige opgaven aan te
kunnen. Immers:
» de tendens is dat het Rijk meer taken bij gemeenten neerlegt;
* maatschappelijke opgaven houden niet altijd op bij gemeentegrenzen;
* de samenleving wil meer mee kunnen praten (participeren).
Dit vraagt om een andere werkwijze. Samenwerking met andere gemeenten,
maatschappelijke instellingen en inwoners is noodzakelijk. Wij onderkennen dat
gemeenten voor een dubbele opgave staan: meer slag- en schakelkracht, maar ook
herkenbaarheid voor en betrokkenheid van de burger.
Versterking van de regionale bestuurskracht is nodig om opgaven op verschillende
schaalniveaus adequaat te kunnen aanpakken. Het is voor ons bespreekbaar dat er
wordt nagedacht over een bestuursmodel waarbij taken aan de regio worden
overgedragen, mits helder is dat de inbreng van individuele gemeenten daarbinnen
goed is geregeld. Ook een fusie van twee of meerdere (rand)gemeenten kan hierbij een
onderwerp van gesprek zijn.
Het gesprek hierover moet regionaal plaatsvinden. Het zou goed zijn geweest als de
provincie hierin de lead zou hebben genomen.
* Het onderwerp stond al op de agenda van ‘Stedelijk Gebied Eindhoven’, het
samenwerkingsverband van 9 gemeenten in de regio Eindhoven. U heeft in het
begin hierbij aan tafel gezeten, maar toen u besloot opdracht te geven aan de
commissie Demmers, bent u niet meer aanwezig geweest bij overleggen van het
Stedelijk Gebied Eindhoven.
» Ook in de nieuwe ‘Samenwerkingsagenda 2018 -2022' van het Stedelijk Gebied
Eindhoven komt het onderwerp terug. De tijd lijkt rijp om de
bestuurskrachtdiscussie regionaal aan te gaan.
* Alle betrokken partijen onderkennen dit en het is een gemeenschappelijk
(Brainport)belang hieraan te werken.
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Gedeputeerde Staten hebben de voortgang van dit proces niet afgewacht en namen zelf
het initiatief om te komen tot een samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven. Een gemiste kans. Het frustreert een al breed ingezet ‘stedelijk’ denkproces.

Nuenen c.a. heeft voldoende bestuurskracht
Een hoofdargument om de gemeente Nuenen c.a. op zo kort mogelijke termijn samen te
willen voegen met de gemeente Eindhoven, lijkt uw opvatting dat onze gemeente over
onvoldoende bestuurskracht beschikt om consistent en daarmee voorspelbaar te
opereren. Wij delen deze mening niet.
Het ‘Beleidskader gemeentelijke herindeling’ stelt dat een gemeente bestuurskrachtig is
als zij in staat is haar maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke taken
adequaat uit te voeren. Hierbij moet recht worden gedaan aan haar maatschappelijke
omgeving en in het belang daarvan worden gehandeld.
Oftewel:
* politiek-bestuurlijk leiderschap;
» politiek-bestuurlijk samenspel;
* bijdragen aan regionale samenwerking;
« kwaliteit van de ambtelijke organisatie;
« financieel perspectief.
In het voorliggende herindelingsontwerp lijkt bestuurskracht te worden verengd tot één
element, namelijk het samenspel tussen gemeenteraad en college van burgemeester en
wethouders. U beoordeelt dit samenspel als gebrekkig en heeft geen vertrouwen in
snelle verbetering. Wij verschillen daarover sterk met u van mening. Wij constateerden
al in de vorige raadsperiode een opgaande lijn. Bovenal is uw oordeel voorbarig, omdat
het kwam op een moment vlak voordat er een nieuwe gemeenteraad zou worden
gekozen en er een nieuw college zou worden geïnstalleerd. Het bij voorbaat oordelen
dat het politiek-bestuurlijke samenspel ook met een nieuwe raad en een nieuw college
beneden de maat zal zijn, is vooringenomen.
Sowieso is het uitlichten van het element politiek-bestuurlijk samenspel een wankele
basis voor de beoordeling van de gemeentelijke bestuurskracht. U gaat dan voorbij aan:
* de kwaliteiten van ons gemeentebestuur en ambtelijke organisatie;
* de hechte verbinding met de Nuenense gemeenschap;
* onze actieve bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden;
* onze gezonde financiële positie.
Het document ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet - Visie op de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.’ (Partners + Pröpper, januari 2018)
bevestigt dit beeld. En het blijkt ook uit de praktijk. Enkele voorbeelden:
* Nuenen c.a. stond in 2013 en 2014 nog onder preventief toezicht, omdat de
gemeente haar verantwoordelijkheid had genomen en door flink af te boeken op
haar grondposities. Deze grondposities waren nodig om woningbouw te
ontwikkelen (ook omdat Eindhoven daartoe geen mogelijkheden had in het

pagina 3 van
2018.11GÍ

«

*

verleden). Inmiddels heeft de gemeente Nuenen c.a. op eigen kracht een
gezonde financiële positie bereikt.
De transities/decentralisaties in het sociaal domein zijn goed doorlopen en
afgerond. Wij kennen nauwelijks financiële tekorten binnen het sociaal domein
en de klanttevredenheid is hoog. Ons model, met als centraal punt het Centrum
Maatschappelijke Deelname, werkt uitstekend.
Met de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben wij het aangedurfd
beoogde bedrijventerreinen in de regio te schrappen, om zodoende vraag en
aanbod in evenwicht te brengen. Onze gemeente nam haar verantwoordelijkheid
en leverde een financiële bijdrage (totaal C 2,3 miljoen, waarvan ruim C 1 miljoen
voor de gemeente Eindhoven).

Nogmaals, wij herkennen ons niet in het beeld dat u schetst. De bestuurskracht van
Nuenen c.a. is voldoende om maatschappelijke opgaven op te pakken en wettelijke
taken adequaat te vervullen, waarbij recht wordt gedaan aan onze maatschappelijke
omgeving en in het belang hiervan wordt gehandeld. Er spelen geen urgente problemen
die alleen met een herindeling zijn op te lossen. Daarom zijn wij van mening dat wij de
aankomende járen nog zelfstandig kunnen blijven, maar voor de toekomst is het de
verwachting dat een fusie beter kan zijn voor de bevolking van Nuenen c.a..

Eigen proces bestuurlijke toekomst
In tegenstelling tot veel andere gemeenten in Noord-Brabant heeft Nuenen c.a. een
eigen proces over de bestuurlijke toekomst doorlopen. In dit kader is met de gemeenten
Eindhoven en Son en Breugel gesproken. Er is een verkenning uitgevoerd naar een
fusie met Son en Breugel. Als sluitstuk van dit proces sprak de raad op 16 november
2017 een voorkeur uit voor een fusie met Son en Breugel, mocht de situatie hiertoe
aanleiding geven. Een herindeling of fusie met de gemeente Eindhoven werd toen op
voorhand afgewezen. Dit is, in tegenstelling tot het beeld dat u schetst in het
herindelingsontwerp, een keuze vóór fusie waarbij het moment nog niet bepaald is.
U doet in het herindelingsontwerp echter geen recht aan ons eigen proces, de nadere
verkenningen van een fusie tussen de gemeente Son en Breugel en Nuenen c.a. Door
het starten van de Arhi-procedure - terwijl wij ons eigen proces nog niet hadden
afgerond - heeft u de voortgang in dezen gefrustreerd.
In 2016 gaf u opdracht aan de Commissie Demmers om over de bestuurlijke toekomst
van Nuenen c.a. te adviseren, tegen de achtergrond van het stedelijk gebied rondom
Eindhoven. U omarmde het rapport en besloot de aanbevelingen op te volgen. In
afwachting hiervan namen de gemeenten in de regio Eindhoven een afwachtende
houding aan om zodoende niet ongewild betrokken te worden bij het overdragen van
bevoegdheden aan een nieuwe bestuursautoriteit dan wel een gemeentelijke
herindeling. Deze reactie is begrijpelijk, vooral van de gemeenten die qua bestuurlijke
organisatie en omvang goed vergelijkbaar zijn met Nuenen. Maar het had wel tot gevolg
dat de gesprekken over de versterking van de regionale bestuurskracht niet werden
voorgezet.
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Het rapport Demmers was voor u aanleiding de gemeente Son en Breugel te verzoeken
om voor 1 juli 2017 een besluit te nemen over haar eigen bestuurlijke toekomst. Naar
aanleiding hiervan heeft het gemeentebestuur van Son en Breugel besloten om, tegen
haar oorspronkelijk besluit in, tussentijds haar eigen bestuurlijke toekomst te bezien. Wij
denken dat het verzoek vanuit de provincie de uitkomsten van hun proces heeft
beïnvloed, omdat Son en Breugel, geheel terecht, niet met stoom en kokend water wilde
kiezen voor een fusie. Door dit alles was Nuenen c.a. geen aantrekkelijk fusiepartner
meer.

Perspectief op de nieuwe gemeente
Door de beoogde samenvoeging ontstaat een gemeente met ruim 250.000 inwoners.
Het herindelingsontwerp lijkt uit te gaan van de aanname dat een grotere gemeente een
garantie is voor een betere en meer deskundige ambtelijke organisatie, meer
(financiële) slagkracht en een krachtiger gemeentebestuur ten opzichte van een kleine
gemeente.
Ja, u geeft in het herindelingsontwerp aan dat groter niet altijd beter is. Maar vindt u dit
ook echt? In ieder geval moet naar de feitelijke actuele situatie worden gekeken, als ook
naar de laatste financiële gegevens zoals opgenomen in de jaarrekeningen 2017.
Onnodig te zeggen dat hieruit blijkt dat het in de gemeente Nuenen c.a. op vele vlakken
alleen maar beter gaat. Geldt dit ook voor de gemeente Eindhoven?
Uit de vaak gebezigde frase dat gekeken moet worden naar “de bestuurskracht van de
gemeenten Nuenen c.a. in regionaal perspectief blijft het juist op dat laatste vlak
opvallend stil. Hoe denkt u de bestuurskracht van de regio te vergroten door Nuenen
c.a. aan Eindhoven toe te voegen? Eindhoven wordt weliswaar groter, maar zoals door
u zelf wordt gesteld: groter is niet altijd beter.
Overigens adviseren wij u in het herindelingsontwerpZ-advies de financiële gegevens
van beide gemeenten uit de jaarrekeningen 2017 op te nemen. Inmiddels zijn beide
jaarrekeningen vastgesteld en kunnen deze gegevens opgenomen worden.
De gemeente Eindhoven heeft een centrumfunctie voor haar omliggende gemeenten.
Niet alleen op recreatief, cultureel en sport gebied, maar ook voor specifieke
doelgroepen die zorg nodig hebben. Voor een aantal van deze functies krijgt de
gemeente Eindhoven extra geld vanuit het Rijk. Gelet op die centrumfunctie is het
logisch dat inwoners vanuit de gemeenten rondom Eindhoven, waaronder vanuit
Nuenen, veel ‘bewegingen’ richting Eindhoven maken. Maar betekent dit dan ook dat de
gemeente Eindhoven de meest geschikte fusiepartner is? In het herindelingsontwerp
lijkt de oriëntatie van de inwoners van Nuenen c.a. een belangrijk argument voor u te
zijn.
Met Eindhoven als Brainport-spil wil de gemeente Eindhoven zich nationaal en
internationaal profileren. Om uit te groeien tot een ‘wereldstad’ moet Eindhoven ‘meer
stad’ worden. Dit betekent onder meer hoogbouw en een hogere woondichtheid per
vierkante meter. De gemeente Eindhoven is inmiddels goed in staat hier zelf uitvoering
aan te geven door nieuwe (woningbouw)ontwikkeling, zoals Strijp, Knooppunt XL,
Campina en Stadionkwartier. Een samenvoeging met Nuenen c.a. heeft hiertoe geen
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meerwaarde. Het toevoegen van een flink dorp en dito buitengebied aan Eindhoven
doet eerder afbreuk aan het karakter van deze stad dan dat het daartoe een bijdrage
levert.
Ook 'markant': in het herindelingsontwerp geeft u geen enkele doorkijk naar de langere
termijn, dus na de eventuele samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
* Is herindeling van Eindhoven met al haar randgemeenten (Groot Eindhoven) een
toekomstbeeld?
* Of wilt u echt de uitdaging van het rapport Demmers oppakken en komen tot een
constructie waarbij gemeenten taken organiseren op het schaalniveau dat
daarbij past en zelfs taken en bevoegdheden overdragen aan een regionaal
orgaan?
Is het dan passend om nu de beide gemeenten samen te voegen? Vooruitlopend op dit
toekomstbeeld? Wij missen een provinciale visie op de regionale bestuurskracht.

Onze conclusies
* Voor daadwerkelijke versterking van de regionale bestuurskracht moet worden
gesproken binnen de samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven. De beoogde
samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven draagt hieraan niet bij.
* De beoogde samenvoeging draagt niet bij aan de regionale bestuurskracht, noch
aan evenwichtige regionale verhoudingen, noch aan een duurzame nieuwe
gemeente in regionaal perspectief.
» Er is geen aanleiding om Nuenen c.a. nu te betrekken in een samenvoeging met
Eindhoven, ook niet op basis van een vermeend gebrek aan bestuurskracht. De
noodzaak voor een samenvoeging per 1-1-2021 is er niet.
Ons voorstel
* Ons voorstel is een pas op de plaats te maken, zodat binnen de regio het
gesprek over hoe de regionale bestuurskracht te versterken hervat kan worden.
» Voor doorwrochte besluitvorming moet duidelijk zijn wat de toekomstvisie van de
provincie op de regio Eindhoven is en moet er inzicht zijn in de bestuurskracht
van de gemeente Eindhoven.
Deze provinciale visie ontbreekt nu en de gemeente Eindhoven heeft geen
bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd.
» Gelet op bovenstaande zien wij geen noodzaak de Arhi-procedure voort te
zetten. We geven u en Provinciale Staten in overweging deze procedure te
beëindigen, waardoor er ruimte ontstaat om in gesprek te gaan met de
gemeenten in de regio Eindhoven om te komen tot een duurzame oplossing.
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Als de Arhi-procedure wordt beëindigd, ontstaat weer ruimte voor ons gemeentebestuur
om in gesprek te gaan met het gemeentebestuur van Son en Breugel. De raad van deze
gemeente heeft immers in 2017 besloten om in 2019 opnieuw haar bestuurlijke
toekomst te bezien. Mogelijk wordt dan anders tegen een verdergaande samenwerking
dan wel samenvoeging met de gemeente Nuenen c.a. (die dan niet betrokken is in een
Ahri-procedure) aangekeken.

Tot slot
In de bijlage is onze visie op de criteria, zoals opgenomen in het Beleidskader
gemeentelijke herindeling uit 2013, opgenomen. Deze bijlage maakt onderdeel uit van
onze zienswijze. Wij verzoeken u om onze zienswijze te betrekken in de verdere
besluitvorming in het kader van de Arhi-procedure tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven. Wat ons betreft kan dat ook betekenen dat u de Arhiprocedure stopzet.
Met vriendelijke groet,
de raad van de gemeente Nuenen,
de griffier,
de
ŢT7
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Provinciale Staten van Noord-Brabant
College en raad van de gemeente Eindhoven
Gemeenteraden in Stedelijk Gebied Eindhoven, zijnde gemeenteraden van Best,
Geldrop-Mierlo, Helmond, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre

Bijlage: Bijlage bij zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven
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GeneerNuenen
Bijlage
bij zienswijze herindeling tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven
In deze bijlage geven wij onze verdere verdiepende visie aan de hand van onder meer het
Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 (hierna: Beleidskader) weer. Ten tijde van
het opstellen van de zienswijze was het nieuwe aangekondigde beleidskader met betrekking
tot gemeentelijke herindelingen nog niet bekend.

Beleidskader: algemeen
a.

Herindeling van onderop

Van een goede samenspraak door Gedeputeerde Staten met de gemeente Nuenen c.a. is
geen sprake.
In het Beleidskader kiest het kabinet nadrukkelijk voor herindeling van onderop. Het is, aldus
het Beleidskader, primair aan gemeenten zelf om via herindeling te werken aan hun
bestuurskracht. Het kabinet wil met het Beleidskader weliswaar de positie van de Provincie
versterken, maar doet dat om in goede samenspraak met gemeenten tot voorstellen voor
herindeling te komen. Van een goede samenspraak door Gedeputeerde Staten met de
gemeente Nuenen c.a. is echter geen sprake waar het betreft de voorgenomen
samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Gedeputeerde Staten hebben er immers
eenzijdig voor gekozen de regie over te nemen.
b.

Modererende rol voor Provincie

De rol van Gedeputeerde Staten is niet slechts modererend.
Het Beleidskader geeft aan dat voorop staat dat gemeenten als eerste aan zet zijn als het
gaat om het vinden van oplossingen om hun maatschappelijke opgaven beter te kunnen
oppakken. De rol van de Provincie wordt vooral als modererend beschreven. Dat wil zeggen
dat de Provincie geen bepalende of opleggende rol dient te hebben. Bij de voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. spelen Gedeputeerde Staten juist wel een
allesbepalende en bepaald geen modererende rol. Sterker nog: Gedeputeerde Staten
hebben besloten het ‘open overleg’ in het kader van de arhi-procedure te starten, voordat het
gemeentebestuur van Nuenen c.a. het eigen proces 'bestuurlijke toekomst’ heeft kunnen
afronden. Gedeputeerde Staten zijn er niet in geslaagd om als discussiemoderator de beide
betrokken gemeenten op basis van de juiste argumenten aan tafel te krijgen.
c.

Steun van betrokken gemeenten

Er is voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding voor initiatief tot herindeling.
Het kabinet heeft in het Beleidskader aangegeven, dat het een voorkeur heeft voor
herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. Bij
de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. gaat het slechts om twee
gemeenten waarvan één, de gemeente Nuenen c.a., op goede gronden geen steun wenst te
geven aan deze opgelegde samenvoeging. Weliswaar kunnen Provincies in een situatie dat
herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel zicht op een
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bevredigende uitkomst en in gevallen waar naar het oordeel van de Provincie urgente
problemen spelen die alleen opgelost kunnen worden met een herindeling, het initiatief
nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en wanneer
nodig zelf een arhi-procedure starten. Bij de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. is geen sprake van een jarenlange discussie over herindeling tussen de beide
gemeenten en Provincie. Urgente problemen die een samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. rechtvaardigen, zijn er niet. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. kan dan ook bestempeld worden als een gedwongen fusie, hetgeen niet in
overeenstemming is met het Beleidskader.
d.

Gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht

Gedeputeerde Staten hebben geen initiatief genomen tot een gesprek over de versterking
van de gemeentelijke bestuurskracht.
Gedeputeerde Staten hebben nagelaten om ínhoud te geven aan de opdracht in het
Beleidskader om het initiatief te nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht. In het Beleidskader wordt daarover gesproken als een tweetrapsraket: eerst
kijken naar mogelijkheden voor versterking van de bestuurskracht en vervolgens, pas als
laatste redmiddel, zelf een arhi-procedure starten. Juist in een situatie als deze waarin de
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. door Gedeputeerde Staten alleen maar wordt
onderbouwd met een vermeend gebrek aan bestuurskracht (i.c. gebrekkig samenspel tussen
college en gemeenteraad) in de gemeente Nuenen c.a. zou van Gedeputeerde Staten
verwacht mogen worden dat zij het initiatief hadden genomen in het gesprek over versterking
van de gemeentelijke bestuurskracht. Gedeputeerde Staten kiezen echter meteen voor het
zwaarste middel, namelijk herindeling. Daarmee handelen Gedeputeerde Staten in strijd met
het Beleidskader en de daarin verwoorde algemene verantwoordelijkheid die de Provincies
hebben voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Bovendien is de bestuurskracht van de
gemeente Nuenen c.a. voldoende. Het is de gemeente gelukt om dit op eigen kracht te
bewerkstellingen. De gemeente Nuenen c.a. heeft anno 2018 dus geen behoefte meer aan
een initiatief van Gedeputeerde Staten in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht.

Beleidskader: criteria
a.
Draagvlak
In het ’Beleidskader is opgenomen dat een herindeling op een zo groot mogelijk draagvlak
moet kunnen rekenen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in lokaal bestuurlijk,
maatschappelijk en regionaal draagvlak.
*

Lokaal bestuurlijk draagvlak

In de gemeenteraad van Nuenen c.a. is onvoldoende draagvlak voor de samenvoeging van
Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij geloven in de representatieve democratie, de gekozen gemeenteraad die de bevolking
van Nuenen c.a. vertegenwoordigt. In de gemeenteraad van Nuenen c.a. bestaat
onvoldoende draagvlak vooreen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.. De
gemeenteraad bestaat in de huidige samenstelling uit raadsleden die na reguliere
verkiezingen in maart 2018 rechtstreeks zijn gekozen. Deze gemeenteraadsverkiezingen
vonden plaats nadat Gedeputeerde Staten de arhi-procedure in gang hadden gezet en
nadat, ondanks het zogenaamde ‘open overleg', duidelijk werd dat Gedeputeerde Staten
maar één koers kenden: de samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a.
Ook in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ontbreekt het draagvlak voor een
gedwongen samenvoeging met de gemeente Eindhoven.
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Maatschappelijk draagvlak
De resultaten van de inwonersenquête worden door Gedeputeerde Staten onjuist
geïnterpreteerd.
Gedeputeerde Staten schermen met de resultaten van een enquête en goochelen met de
percentages uit deze zogenaamde representatieve steekproef: 607o is voorstander van
herindeling. Daarvan is 527o voor een herindeling met Eindhoven. De conclusie dat 527o van
607o geen meerderheid is, verzuimen Gedeputeerde Staten echter te trekken. De waarheid
is dat dus slechts ongeveer 3070 van de inwoners voorstander zou zijn van een fusie met
Eindhoven! Met name ook op pagina 63 van het herindelingsontwerp wordt deze informatie
manipulatief geredigeerd waardoor een onjuist beeld ontstaat: “Indíén sprake is van
herindeling, heeft iets meer dan de helft (527o) van de respondenten een voorkeur voor de
gemeente Eindhoven”. Gedeputeerde Staten gaan zelfs zo ver door op pagina 5 van het
herindelingsontwerp te zeggen dat deze 527o ‘ongeveer 607o’ is. Een wel heel erg vrije
afronding van getallen. Verder kunnen grote vraagtekens worden gesteld bij de wijze waarop
Gedeputeerde Staten deze enquête hebben opgezet en georganiseerd.
Gemeentebestuur van Nuenen c.a. gaat zelf een referendum organiseren.
Om te onderzoeken of er daadwerkelijk onder de inwoners van Nuenen c.a. voldoende
draagvlak is voor een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. houdt de gemeente
Nuenen c.a. zelf een raadgevend referendum. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen
c.a. heeft hier inmiddels toe besloten. Op woensdag 10 oktober 2018 krijgen onze inwoners
de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag of zij vóór- of tegenstander zijn van de
gedwongen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. per 1 januari 2021. Aan de hand
van de uitslag van dit referendum zal de gemeenteraad van Nuenen c.a. in november 2018
een besluit nemen of hij zich al dan niet wenst neer te leggen bij de door Gedeputeerde
Staten voorgenomen samenvoeging.
*

Regionaal draagvlak

Gedeputeerde Staten nemen ten onrechte aan dat er binnen de regio draagvlak is voor de
voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Het Beleidskader gaat ervan uit dat niet één gemeente een veto uit kan spreken over een
herindeling waar andere gemeenten (meervoud!) groot belang hebben bij die herindeling. Bij
de samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. hebben andere gemeenten echter geen
belang. Zij hebben slechts aangegeven zelf niet bij herindeling betrokken te willen worden.
Gedeputeerde Staten geven aan dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten bezwaar
hebben tegen een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.Belangrijker is op te
merken dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten instemmen met de samenvoeging
van Eindhoven en Nuenen c.a.. Wij wijzen onder meer op de zienswijze van de gemeenten
Son en Breugel en Geldrop-Mierlo waarin bezwaren tegen de voorgenomen samenvoeging
van de gemeenten Nuenen c.a. én Eindhoven kenbaar worden gemaakt.
b.

Interne samenhang Z dorps- en kernenbeleid

Gedeputeerde Staten gaan ten onrechte uit van interne samenhang tussen stedelijke en
landelijke functies.
Belangrijk is dat de nieuwe gemeente een bestuurlijke eenheid vormt zonder het belang van
dorpen en kernen te miskennen. Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente slechts
een administratieve eenheid is waarmee burgers en maatschappelijke organisaties zich
nauwelijks verbonden voelen. In het herindelingsontwerp is aangegeven, dat er voldoende
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interne samenhang is. Dit blijkt onder meer uit de primaire maatschappelijke oriëntatie van
de inwoners van Nuenen c.a. op Eindhoven, de ruimtelijke samenhang in het gebied, alsook
belangrijke maatschappelijke opgaven (versterken van de economie, vestigings- en
bedrijfsklimaat, toerisme en recreatie, openbaar vervoer en bereikbaarheid). Wij merken op
dat deze samenhang niet alleen geldt voor de gemeente Nuenen c.a., maar voor alle
gemeenten rondom Eindhoven.
Gedeputeerde Staten geven aan dat in de nieuw te vormen gemeente stedelijke en
landelijke functies met elkaar verbonden worden. Gedeputeerde Staten vinden dit een
positieve ontwikkeling. De vraag is echter of de inwoners van de kernen van Nuenen c.a. wel
een onderdeel van de stad willen zijn en zich verbonden voelen met de problematieken die
zich hier afspelen. Vanuit regionaal perspectief achten wij een sterke stad omringd door
krachtige randgemeenten wenselijk. De stad kan zich daarbij focussen op de (inter)nationale
ambities van de regio en de randgemeenten op het (be)leefbaar houden van de
woongemeenschappen in een mooie groene omgeving. Wij denken dat de gemeente
Eindhoven zelf goed in staat is en voldoende mogelijkheden heeft om uit te groeien tot deze
sterke stad. Vooral nu er volop ruimte is gecreëerd voor nieuwe (woning)bouwontwikkelingen
en deze mogelijkheden worden benut. Een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.
draagt niet bij aan dit perspectief en in dat opzicht is er geen sprake van interne samenhang.
c.

Bestuurskracht

De gemeente Nuenen c.a. heeft voldoende bestuurskracht.
Het vermeende gebrek aan bestuurskracht, in het bijzonder het gebrekkig politiek-bestuurlijk
samenspel tussen de raad en het college, is het enige argument dat Gedeputeerde Staten
hanteren voor de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. dat zich
onderscheidt ten opzichte van argumenten ten aanzien van de andere gemeenten rondom
Eindhoven. Overigens merken wij hierbij op dat ook andere gemeenten in de provincie
Noord-Brabant in het verleden wel eens een periode hebben gekend waarin hun
bestuurskracht (licht) minder is geweest. Dit is toen voor Gedeputeerde Staten nooit
aanleiding geweest om die gemeenten op te heffen.
Het is juist dat de bestuurskracht in de gemeente Nuenen c.a. in het verleden een punt van
zorg is geweest. De commissie Huijbregts oordeelde in juni 2013 kritisch over het politiekbestuurlijk samenspel tussen gemeenteraad en college. Gedeputeerde Staten hebben, zoals
eerder al aangegeven, nagelaten om het initiatief te nemen in het gesprek over versterking
van de gemeentelijke bestuurskracht. Wij zijn daar als gemeentebestuur zelf mee aan de
slag gegaan. En met succes! Zie het document ‘Met open vizier de bestuurlijke toekomst
tegemoet - Visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.’ van januari
2018. Gedeputeerde Staten trekken uit dit rapport echter volstrekt onjuiste conclusies. In dit
rapport worden namelijk onder meer de volgende conclusies getrokken:
» Het blijkt dat de huidige bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. voldoende is.
Dat geldt voor de realisatie van maatschappelijke opgaven, maar ook voor de
invulling van bestuurlijke voorwaarden.
* De bestuurskracht is in de periode 2015-2017 ten opzichte van de periode 2010-2015
verbeterd.
.
* De stijgende lijn in de bestuurskracht die zich in 2015 aftekende heeft zich
voortgezet. De gemeente Nuenen c.a. geeft er blijk van zelfstandig de eigen
bestuurskracht te kunnen verbeteren.
Het beeld dat Gedeputeerde Staten van de bestuurskracht hebben, is dan ook gedateerd,
achterhaald en vooringenomen.
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Bestuurlijke drukte wordt niet minder als gevolg van de samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Een element van bestuurskracht is dat een gemeente in staat moet zijn om zelfstandig taken
uit te oefenen en niet in hoge mate afhankelijk mag zijn van samenwerkingsverbanden. De
gemeente Nuenen c.a. is hiertoe in staat. Dit neemt niet weg dat de gemeente Nuenen c.a.,
net als de gemeente Eindhoven, deelneemt aan verschillende samenwerkingsverbanden. Dit
kan bestuurlijke drukte met zich meebrengen. De voorgenomen samenvoeging van
Eindhoven en Nuenen c.a. neemt dit niet weg. Want in tegenstelling tot wat Gedeputeerde
Staten aangeven op pagina 64 van het herindelingsontwerp, wordt er niet één
samenwerkingsverband opgeheven. Er blijven dus net zoveel gemeenschappelijke
regelingen en andere samenwerkingsverbanden bestaan als vóór de voorgenomen
samenvoeging.
d.

Evenwichtige regionale verhoudingen

Gedeputeerde Staten gaan voorbij aan de samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo
en Son en Breugel.
De nieuw te vormen gemeente moet ook passen binnen de regio. Als gevolg van een
herindeling mag er geen disbalans ontstaan tussen de gemeenten in de regio. Een
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. kan in de ogen van Gedeputeerde Staten
bijdragen aan meer evenwicht in regionale verhoudingen. Hierbij wordt tevens de
verwachting uitgesproken dat een bestuurlijke opschaling deze verhoudingen niet wezenlijk
verandert. Wij delen deze mening niet.
In dit verband willen wij wijzen op de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten
Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a. in de Dienst Dommelvallei op basis van een
gemeenschappelijke regeling. Deze dienst voert, naar tevredenheid, voor de betrokken
gemeenten taken uit op het gebied van met name bedrijfsvoering (financiën, controlling, ICT,
personeel en organisatie, documentaire informatievoorziening) en dienstverlening, zoals
burgerzaken en sociale zaken. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen
c.a. zal een gat slaan in die samenwerking en mogelijk zelfs leiden tot het opheffen van deze
dienst met alle (financiële) gevolgen van dien. Gedeputeerde Staten gaan hieraan voorbij in
het herindelingsontwerp. Wij missen de achterliggende visie. Ook de gemeente Son en
Breugel vraagt in haar zienswijze hiervoor aandacht.
Het is ons overigens onduidelijk waarom Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
simpel ‘nee’ van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel tegen een eventuele
gemeentelijke herindeling, terwijl de gemeente Nuenen c.a. een herindeling wordt opgelegd.
Het ontbreekt Gedeputeerde Staten aan een visie op de bestuurlijke organisatie in de regio.
Zowel Eindhoven als Nuenen c.a. werken met zeven andere gemeenten samen aan
grootstedelijke problematiek c.q. de subregionale problematiek in het Stedelijk Gebied
Eindhoven. Een schaalgrootte passend bij de maatschappelijke opgaven die zich afspelen
op terreinen als ruimte, wonen, werken en voorzieningen. Naar aanleiding van de evaluatie
van de samenwerking in 2017 hebben betrokken gemeenten besloten om hun
samenwerking voort te zetten. Hiertoe is een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Een
punt van aandacht was en is een slagvaardige besluitvorming. Door samenvoeging van twee
van de negen gemeenten wordt deze slagkracht echter niet verbeterd. Wij vinden de
beoogde samenvoeging volstrekt willekeurig. Dit geldt temeer, omdat de gemeente Nuenen
c.a., wat betreft de bestuurlijke organisatie, niet onderscheidend is ten opzichte van de
andere gemeenten in dit samenwerkingsverband.
Nagenoeg alle argumenten die Gedeputeerde Staten hanteren voor de voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a., zijn ook van toepassing op de andere
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gemeenten rondom Eindhoven. De gemeente Nuenen c.a. is bereid om in die discussie over
de bestuurlijke vorm van het Stedelijk Gebied Eindhoven ook haar rol te spelen. Mogelijk kan
dan op basis van een echte regionale visie van Gedeputeerde Staten naar het gebied
rondom Eindhoven als geheel worden gekeken. Wellicht kan dan bij die discussie ook
worden betrokken een overdracht van taken, bevoegdheden en middelen aan een
bestuursautoriteit, zoals de commissie Demmers dat heeft bedoeld in het rapport “De wil tot
verschil” van september 2016. Bij het uitblijven van een dergelijke overdracht van taken,
bevoegdheden en middelen, zou, aldus de commissie Demmers, moeten worden
overgegaan tot grootschalige herindelingen in de regio rondom Eindhoven. Dat is echter iets
heel anders dan slechts één van de betrokken gemeenten in een herindelingsvoorstel te
betrekken.
Wij onderkennen dat Brainport een versterking van bestuurskracht nodig heeft. Als daarbij
herindeling van gemeenten onontkoombaar is, geldt dat niet slechts voor de gemeente
Nuenen c.a.. Deze samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in deze
regio is de uitdrukking van de innovatiekracht van deze regio. Het is van belang dat er in de
regio vanuit hetzelfde perspectief wordt gewerkt, namelijk vanuit de metropoolgedachte.
Vanuit die situatie zou het Stedelijk Gebied Eindhoven met alle betrokken gemeenten
gezamenlijk, in geleidelijkheid en met behoud van lokale structuren, mogelijk kunnen
uitgroeien tot een bestuurlijk volwaardige entiteit en mogelijk op termijn tot één
regiogemeente. Om te weten waar kansen en bedreigingen liggen om de uitvoering van de
metropoolgedachte te versterken, zou het goed zijn als inzicht bestaat in de bestuurskracht
van de gemeente Eindhoven. Dit inzicht is er niet, omdat hier geen onderzoek naar is
gedaan. Ook Gedeputeerde Staten leggen een dergelijke potentiële regionale visie niet ten
grondslag aan hun herindelingsontwerp.
Opvallend is dat Gedeputeerde Staten op pagina 65 van het herindelingsontwerp benoemt
dat door de voorgenomen samenvoeging Eindhoven de vijfde gemeente van Nederland
wordt. Dit mag natuurlijk nooit een argument zijn voor de opheffing van de gemeente Nuenen
c.a..
e.

Duurzaamheid

De gemeente Nuenen c.a. is in staat zijn taken uit te voeren, net zoals de andere gemeenten
in de regio.
Duurzaamheid is tweeledig, aldus het Beleidskader. Enerzijds moet de nieuwe gemeente
duurzaam in staat zijn gemeentelijke taken (zelfstandig) uit te voeren. Anderzijds moet
gekeken worden of de nieuwe gemeente in regionale context duurzaam kan voortbestaan.
Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare tijd opnieuw wordt
betrokken in een herindelingsdiscussie. Dit gevaar ligt echter op de loer, gezien het feit dat
op dit moment een bestuurlijke visie op de regio Eindhoven ontbreekt.
Wij zijn, evenals de andere randgemeenten van Eindhoven, in staat de gemeentelijke taken
uit te voeren. Wij zijn daarbij voor onze essentiële taken echter niet in hoge mate afhankelijk
van gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Nuenen c.a. onderscheidt zich wat dit
betreft niet van andere gemeenten in de regio rondom Eindhoven. Dit blijkt ook in de praktijk.
Of de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. ook duurzaam is in
regionaal perspectief vragen wij ons af, mede gelet op de ontwikkelingen binnen het Stedelijk
Gebied Eindhoven.
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Kanttekening: voorbeelden van gebrekkig samenspel
De voorbeelden die Gedeputeerde Staten gebruiken, leiden niet tot de conclusie dat er
sprake is van gebrek aan bestuurskracht.
Op pagina 12 van het herindelingsontwerp zijn enkele voorbeelden beschreven die volgens
Gedeputeerde Staten het gebrekkige samenspel tussen het college en de gemeenteraad
van Nuenen c.a. illustreren. Hierover merken wij het volgende op.
«
Voorbeeld a
Hier wordt genoemd het gebrek aan consistentie in de besluitvorming over de bestuurlijke
toekomst. Op 17 november 2016 is per raadsbesluit de optie "herindeling/fusie"
richtinggevend vastgesteld als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toekomst voor de
gemeente Nuenen c.a.. Vervolgens is de raadscommissie aan de slag gegaan. Dit heeft
ertoe geleid dat de gemeenteraad van Nuenen c.a. in november 2017 besloten heeft een
voorkeur uit te spreken voor een fusie met Son en Breugel mocht de situatie hiertoe
aanleiding geven en op voorhand een herindeling of fusie met de gemeente Eindhoven af te
wijzen. Dit is, in tegenstelling tot het beeld dat Gedeputeerde Staten schetsten, een keuze
vóór fusie en waarbij het moment van fusie is nog niet bepaald. Zoals hiervoor al geschetst,
is het gemeentebestuur van Nuenen c.a. actief bezig met het versterken van de
bestuurskracht en werpt dit zijn vruchten af. De bestuurskracht van de gemeente is
voldoende, 'waardoor er nu geen noodzaak is om te fuseren. Dit is voortschrijdend inzicht.
Dat Gedeputeerde Staten nog in december 2016 het advies van de commissie Demmers
hebben omarmd waarbij de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel zouden moeten
fuseren (met overdracht van bevoegdheden en taken aan een regionale autoriteit) en dat
Gedeputeerde Staten nu de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven nastreven,
kwalificeren Gedeputeerde Staten waarschijnlijk niet als ‘een gebrek aan consistentie in
besluitvorming’?
*
Voorbeeld b
Hier wordt genoemd de rol die de gemeenteraad heeft bedongen om het convenant in het
kader van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven goed te
keuren. Het betreft hier een eenmalig incident door middel van een amendement in één
gemeenteraadsvergadering. Absoluut geen reden om een gemeente op te heffen.
»
Voorbeeld c
Hier wordt genoemd het regelmatig lekken van vertrouwelijke informatie. Het is inderdaad
wel een enkele keer gebeurd dat een document waarop geheimhouding was gelegd, bij de
pers terecht is gekomen. Zeer betreurenswaardig en de noodzakelijke maatregelen (onder
meer strafrechtelijke aangifte) zijn genomen, maar we hebben alle vertrouwen dat dit niet
meer zal voorkomen. Het is absoluut geen reden om een gemeente op te heffen.
«
Voorbeeld d
Hier wordt genoemd het ontbreken van regie vanuit de gemeenteraad en college ten tijde
van het KAFI-onderzoek naar fraude in de ambtelijke organisatie van de gemeente Nuenen
c.a.. Wij ontkennen dat er geen sprake was van regie. De verschillende sporen die doorlopen
moesten worden (strafrechtelijk, ambtenaar-rechtelijk, civielrechtelijk en bestuurlijk) hebben
enige tijd gekost, omdat dit zorgvuldig moest gebeuren, maar van het ontbreken van regie
was zeker geen sprake. Dit dossier is inmiddels afgesloten. Het valt niet te ontkennen dat het
tot de nodige beroering heeft geleid, maar zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft het ook geleid
tot verbeteringen.
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Kanttekening: verlengde termijn zienswijze
Gedeputeerde Staten handelen in strijd met de Wet algemene regels herindeling.
Gedeputeerde Staten hebben in het herindeiingsontwerp de termijn voor het indienen van
een zienswijze door de gemeenteraden van Eindhoven en Nuenen c a. verlengd in verband
met de zomervakantie die binnen de wettelijke termijn valt. Gedeputeerde Staten handelen
hiermee in strijd met artikel 8 lid 4 van de Wet algemene regels herindeling.
De verlenging van de zienswijzentermijn voor de gemeenteraden is een geste die
Gedeputeerde Staten hebben gedaan, omdat het voor de gemeenteraden lastig is een
zienswijze te geven tijdens de zomervakantie. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit om
de termijn te verlengen gemotiveerd door aan te geven dat de wettelijke zienswijzetermijn
een termijn van orde betreft. Gedeputeerde Staten handelen hiermee in strijd met de wet.
Gedeputeerde Staten hebben namelijk helemaal niet de bevoegdheid om wijzigingen aan te
brengen aan de termijn die bij formele wet is vastgesteld. Het mag juist zijn dat het gaat om
een termijn van orde. Dat betekent echter niet dat die termijn willekeurig kan worden
gekozen. Er is dus sprake van een formeel gebrek.Dit spreekt temeer, omdat voor slechts één groep (de betrokken gemeenteraden) de termijn
wél is opgerekt en voor de anderen juist weer niet terwijl het einde van de zienswijzetermijn
voor anderen ook in de zomervakantie valt. Bovendien verbindt de wet aan de
zienswijzentermijn voor de gemeenteraden ook de termijn van vaststelling door Provinciale
Staten van het herindelingsadvies. De facto hebben Gedeputeerde Staten door de
verlenging van de zienswijzentermijn in strijd met de wet, zichzelf een langere
voorbereidingstijd gegeven voor het opmaken van het herindelingsadvies. Dat is nooit de
bedoeling van de wetgever geweest, die in de wet de termijnen strikt heeft aangegeven,
namelijk met zoveel woorden heeft geformuleerd als een uiterlijke termijn.

Samenvattende conclusie
Er is geen enkele aanleiding om de gemeente Nuenen c.a. nu te betrekken in een
samenvoeging met de gemeente Eindhoven, maar als Gedeputeerde Staten op basis van
een goede regionale visie de bestuurlijke organisatie van het Stedelijk Gebied Eindhoven als
geheel op de agenda willen zetten, zal de gemeente Nuenen c.a. daarbij een volwaardig
gesprekspartner zijn.

2018.11360
Pagina 8 van

Gemeente Nuenen
Postbus 10.000, 5670 GA Nuenen

3SATDX700000936

Ingekomen

2 7 AU6 2018
Provincie Noord-Brabant

.

.

i

i

;;

i

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12

Aan de raad van de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten
Postbus 10000
5670 GA NUENEN

Fox (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86İNGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en flets:
www.brabant. nl/route

Onderworp
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C2187393/4407719
Uw kenmerk

Geachte raad,

2018.11658

wDniQtipVTWWl
MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073)681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 24 augustus
2018 (kenmerk 2018.11658), waarin u een reactie geeft op het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u binnen de daartoe gestelde termijn uw
zienswijze aan ons heeft ingezonden. Vanwege de zelfstandige leesbaarheid
hebben wij uw zienswijze in onze reactie integraal -cursief- opgenomen. Op de
door u in uw zienswijze gehanteerde thema's en argumentatie geven wij
vervolgens onze reactie.
Uw ilwuwtļu

7. Kern zhntwiļxe

“'De gemeenteraad van Nuenen c.a. vindt de argumenten voor opheffing van de
gemeente per 1-1-2021 eenzijdig, onzorgvuldig en onjuist. Het voorste! tot
herindeling levert een negatieve bijdrage aan de breed gedragen wens om de
bestuurskracht regionaal en voor de individuele gemeenten te stroomlijnen. De
gemeenteraad acht het ontwerp tot herindeling in strijd met het door de minister
van BZK gehanteerde beleidskader herindeling, met name op de punten
draagvlak, bestuurskracht, evenwichtige regionale verhoudingen en
duurzaamheid.

De provincie Noord-Brobant it verkozen tot best bestuurde decentrale overheid2017.
Meer Informatie op: www.brobont.nl/bestbesluurd

Email
mvoschObrabant.nl
Bijlage(n)
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»

*
»

Aan het voorste! ligt geen mie op de regionale bestuuríiįke ontwikkeling
binnen de regio Eindhoven ten grondslag. De provincie heeft zeik geen
moeite gedaan zo'n visie te formuleren.
De wiļze waarop het proces is uitgevoerd, drijft bestuudijke partijen
eerder uit elkaar dan dat het constructieve samenwerking bevordert1
De bestuurskracht van Nuenen c.a. is zeker voldoende om de komende
járen een zelfstandig voortbestaan te rechtvaardigen, om tijd te nemen
te komen tot een regionale oplossing voor versterking van de regionale
bestuurskracht in zijn geheel, waarbij fusie van een of meerdere
gemeenten niet wordt uitgesloten. Ook een nieuw regionaal orgaan zou
tot de oplossing kunnen horen.

Datum

2 oktober 2018
Om kenmerk

C2187393/4407719

De gemeenteraad opteert voor een positief, evenwichtig proces om de regionale
bestuurskracht te versterken met alle belanghebbenden, om zo de opgaven op
de verschillende schaalniveaus adequaat aan te kunnen pakken.
De gemeenteraad roept Provinciale Staten op niet in te stemmen met het
herindelingsontwerp. We verzoeken u een evenwichtig, onderbouwd, eerlijk en
zorgvuldig proces te starten tot versterking van de regionale bestuurlijke
ontwikkeling.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. zal daar constructief aan meewerken en is
bereid alle toekomstige opties serieus te overwegen met alle bestuurlijk partijen,
vooreen duurzame en breed gedragen aanpak".
Ohm reactie

Wij verschillen met u van mening dat de argumenten die wiļ hanteren om te
komen tot een fusie tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven "eenzijdig,
onzorgvuldig en onjuist" zijn. Ook herkennen wij ons niet in uw stellingname dat
ons voorstel een negatieve bijdrage levert aan de brede wens te komen tot
versterking van de regionale bestuurskracht. Bovendien zijn wij van mening dat
ons herindelingsvoorstel voldoet aan de criteria van het huidige Beleidskader
gemeentelijke herindeling. Onze visie is opgenomen in een apart kader in
hoofdstuk 2.2 van het herindelingsadvies en maakt tevens integraal onderdeel uit
van de samenvatting. Tevens verwijzen wij naar onze visie "Leiderschap en
dienstbaarheid: Samen op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant"
(september 2014). Uw constatering dat de wijze waarop het proces is
uitgevoerd bestuurlijke partijen uit elkaar drijft, herkennen wij evenmin. Tijdens
het gehele proces hebben wij, met respect voor ieders opvattingen en
standpunten, uw gemeente en de gemeente Eindhoven steeds voor ieder overleg
uitgenodigd. Hetzelfde geldt voor de gemeente Son en Breugel toen die
gemeente nog onderdeel uitmaakte van de Arhi-procedure. Wij betreuren het
zeer dat de gemeente Nuenen c.a. de keuze heeft gemaakt op geen enkel
moment aan tafel te komen. In het vervolg van deze brief zullen wij onze reactie
nader motiveren en reageren op uw eindconclusies en uw voorstel aan
Provinciale Staten om de herindelingsprocedure te beëindigen.
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Uw diniwtl»

Datum

2. Da tontaxt: vartfaHdng ragionaía baifwmkrocht

2 oktober 2018

"De provinciale procesaanpak '(Veer}Krachtig bestuur' sfelf de basisvraag of de
Brabantse gemeenten in staat zullen ziļn de huidige en toekomstige opgaven
aan te kunnen. Immers:
» de tendens is dat het Rijk meer taken bif gemeenten neerlegt;
» maatschappelijke opgaven houden niet altijd op bij gemeentegrenzen;
« de samenleving wil meer mee kunnen praten (participeren).
Dit vraagt om een andere werkwijze. Samenwerking met andere gemeenten,
maatschappelijke instellingen en inwoners is noodzakelijk. Wij onderkennen dat
gemeenten voor een dubbele opgave staan: meer slag- en schakelkracht, maar
ook herkenbaarheid voor en betrokkenheid van de burger.

One kenmerk

C2187393/4407719

Versterking van de regionale bestuurskracht is nodig om opgaven op
verschillende schaalniveaus adequaat te kunnen aanpakken. Het is voor ons
bespreekbaar dat er wordt nagedacht over een bestuursmodel waarbij taken
aan de regio worden overgedragen, mits helder is dat de inbreng van
individuele gemeenten daarbinnen goed is geregeld. Ook een fusie van twee of
meerdere (rand)gemeenten kan hierbij een onderwerp van gesprek zijn.
Het gesprek hierover moet regionaal plaatsvinden. Het zou goed zijn geweest
ah de provincie hierin de lead zou hebben genomen.
* Het onderwerp stond al op de agenda van 'Stedelijk Gebied
Eindhoven', het samenwerkingsverband van 9gemeenten in de regio
Eindhoven. U heeft in fìet begin hierbij aan tafel gezeten, maar toen u
besloot opdracht te geven aan de commissie Demmers, bent u niet meer
aanwezig geweest bij overleggen van het Stedelijk Gebied Eindhoven.
* Ook in de nieuwe 'Samenwerkingsagenda 2018 -2022' van het
Stedelijk Gebied Eindhoven komt het onderwerp terug. De tijd lijkt rijp
om de bestuurskmchfdiscussie regionaal aan te gaan.
* Alle betrokken partijen onderkennen dit en het is een gemeenschappelijk
(Brainportjbebng hieraan te werken.
Gedeputeerde Staten hebben de voortgang van dit proces niet afgewacht en
namen zelfhef initiatief om te komen tot een samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven. Een gemiste kans. Het frustreert een al breed ingezet
'stedelijk' denkproces".
Onze reactie

Met u zijn wij van mening dat het belang van regionale samenwerking de
afgelopen járen is toegenomen. We spreken in dat verband vaak over een
dubbelopgave, omdat gemeenten in staat moeten zijn om ín samenwerking met
andere gemeenten, maatschappelijke organisaties en bedrijven het hoofd te
bieden aan grote en complexe (maatschappelijke- en economische), opgaven,
terwijl tegelijkertijd het gemeentebestuur aanspreekbaar en herkenbaar moet zijn
voor haar inwoners, maatschappelijke organisaties, instellingen en bedrijven.
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In onze reeds genoemde visie "Leiderschap en dienstbaarheid: Samen op weg
naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant" (september 2014) komt die
dubbelopgave ook nadrukkelijk aon de orde. Op basis van deze visie hebben
wij alle Brabantse gemeenten verzocht een toekomstvisie op te stellen.
Uitgangspunt hierbij was dat daarbij geen blauwdruk voor heel Brabant of
afzonderlijke regio's wordt gehanteerd. Naast het belang om te werken aan de
dubbelopgave werd in de visie ook aangegeven dat welvaart en welzijn in onze
provincie geen vanzelfsprekendheden zijn. Als gezamenlijke overheden zullen
we ons als deel van de sterk competitieve wereldeconomie moeten blijven
vernieuwen. Dat geldt zeker voor de van nationaal belang zijnde
Brainportregio.

Datum

2 oktober 2018
Onl kenmerk

C2187393/4407719

Naar aanleiding van de bevindingen uit het bestuurskrachtonderzoek uit 2015
werd in 2016 de "Commissie bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a."
(hierna: commissie Demmers) ingesteld, die als opdracht kreeg om te komen tot
aanbevelingen over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.
waarbij de belangen van de aangrenzende gemeenten van Nuenen c.a. en de
dóórontwikkeling van het Stedelijk Gebied Eindhoven in acht werden genomen.
In het herindelingsontwerp wordt op de pagina's 20 tot en met 22 uitvoerig
ingegaan op het rapport en het advies van de commissie Demmers.
In haar rapport adviseert de commissie Demmers "kom tot een bestuurlijke fusie
van de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel en draag taken,
bevoegdheden en middelen op de terreinen van regionale economie, mobiliteit,
wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen over aan de stad
Eindhoven". Een advies met twee aan elkaar gekoppelde elementen. In onze
brief van 20 december 201Ó (kenmerk: C2199559/4116818) hebben wij
aangegeven dat -indien dįt niet wenselijk of mogelijk zou blijkt- "een bestuurlijke
fusie tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven de enige overige reële
optie zou zijn".
Met advies van de commissie Demmers hebben wij omarmd, met daarbij onder
andere de kanttekening dat bovengenoemde randvoorwaardelijke overdracht
van taken, bevoegdheden en middelen geldt voor de gemeente Nuenen c.a. en
Son en Breugel. In lijn met de door ons vastgestelde visie gold dat de overdracht
van taken, bevoegdheden en middelen voor de rest van het stedelijk gebied
diende te gebeuren op basis van vrijwilligheid.
In tegenstelling tot hetgeen u aangeeft hebben wij wel degelijk de lead
genomen in het debat over versterking van de regionale bestuurskracht. Wij
hebben een procesvoorstel gedaan in het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk
Gebied Eindhoven om te komen tot een gezamenlijke verkenning naar de
mogelijkheden van een "democratisch gelegitimeerde overdracht van taken,
bevoegdheden en middelen van de gemeenten in ieder geval op het gebied van
wonen, werken en voorzieningen in het stedelijk gebied Eindhoven aan de
gemeente Eindhoven of naar een andere slagkrachtige entiteit voor het stedelijk
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gebied als geheel". Dit voorstel is echter door alle gemeenten in het stedeli|k
gebied, dus inclusief de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel- nadrukkelijk
van de hand gewezen.

Datum
2 oktober 2018
On* kenmerk
C2187393/4407719

Uw verwijt aan ons adres als zouden wij een al breed ingezet "stedelijk"
denkproces frustreren en meer initiatief moeten nemen in dit dossier herkennen
wij in het licht van het bovenstaande dan ook niet. Sterker nog, onze aanpak
heeft alle ruimte gelaten aan het SGE om zich te ontwikkelen zoals de
deelnemende gemeenten dat wensten. Dit heeft rond de jaarwisseling 2017
2018 geresulteerd in een door alle negen gemeenten (inclusief Nuenen c.a.)
vastgestelde SGE-Samenwerkingsagenda 2018-2025 met daaraan gekoppeld
een uitvoeringsarrangement, c.q. bestuursconvenant. Wij hebben overigens
financieel bijgedragen aan de kosten van de totstandkoming hiervan. Onze
indruk is dat er bij alle in het SGE samenwerkende gemeenten geen aanleiding
en tevens ook geen draagvlak is om de recent gemaakte afspraken naar
aanleiding van onderhavige Arhi-procedure ter discussie te stellen.
Anders dan dat u in uw zienswijze Formuleert is gedeputeerde Spierings namens
ons college in de periode 8 september 2015 - 10 februari 2017 bij vrijwel alle
vergaderingen van het Bestuurlijk Platform aanwezig geweest. Dus ook
voorafgaand, tijdens en na het functioneren van de commissie Demmers.
Uw zlamwljze
3. Nu*n*n c.a. hamfř midoattdm bastvunkracht

"Een hoofdargument om de gemeente Nuenen c.a. op zo kort mogelijke termijn
samen te willen voegen met de gemeente Eindhoven, lijkt uw opvatting dat onze
gemeente over onvoldoende bestuurskracht beschikt om consistent en daarmee
voorspelbaar te opereren. Wij delen deze mening niet.
Het 'Beleidskadergemeentelijke herindeling' stelt dat een gemeente
bestuurskrachtig is als zij in staat is haar maatschappelijke opgaven op te
pakken en wettelijke taken adequaat uit te voeren. Hierbij moet recht worden
gedaan aan haar maatschappelijke omgeving en in het belang daarvan worden
gehandeld.
Oftewel:
« po/ifiek-bestuurliįk leiderschap;
» polifiek-bestuuríijk samenspel;
« bijdragen aan regionale samenwerking;
* kwaliteit van de ambteliįke organisatie;
» financieel perspectief,
in het voorliggende herindelingsontwerp lijkt bestuurskracht te worden verengd
tot één element, namelijk het samenspel tussen gemeenteraad en college van
burgemeester en wethouders. U beoordeelt dit samenspel als gebrekkig en heeft
geen vertrouwen in snelle verbetering. Wij verschillen daarover sterk met u van
mening. Wij constateerden at in de vorige raadsperiode een opgaande lijn.
Bovenal is uw oordeel voorbarig, omdat het kwam op een moment vlak voordat
er een nieuwe gemeenteraad zou worden gekozen en er een nieuw college zou
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worden geïnstalleerd. Het bij voorbaat oordelen dat het politiekbestuurlijke
samenspel ook met een nieuwe raad en een nieuw college beneden de maat
zal zijn, is vooringenomen.
Sowieso is het uitlichten van het element politiek-besfuuriiįk samenspel een
wankele basis voor de beoordeling van de gemeentelijke bestuurskracht. U gaat
dan voorbij aan:
« de kwaliteiten van ons gemeentebestuur en ambtelijke organisatie;
« de hechte verbinding met de Nuenense gemeenschap; ,
» onze actieve bijdragen aan regionale samenwerkingsverbanden;
» onze gezonde financiële positie.

2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4407719

Het document''Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet - Visie op de
bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.' (Partners * Pröpper, januari
2018} bevestigt dit beeld. En het blijkt ook uit de praktijk. Enkele voorbeelden:
« Nuenen c. a. stond in 2013 en 2014 nog onder preventief toezicht,
omdat de gemeente haar verantwoordelijkheid had genomen en door
Hink af te boeken op haar grondposities. Deze grondposities waren
nodig om woningbouw te ontwikkelen (ook omdat Eindhoven daartoe
geen mogelijkheden had in het verleden}, inmiddels heeft de gemeente
Nuenen c.a. op eigen kracht een gezonde financiële positie bereikt.
« De transities/decenĩra/isaties in het sociaal domein zijn goed doorlopen
en afgerond. Wij kennen nauwelijks financiële tekorten binnen het
sociaal domein en de klanttevredenheid is hoog. Ons model, met als
centraal punt het Centrum Maatschappelijke Deelname, werkt
uitstekend.
» Met de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben wij het
aangedurfd beoogde bedrijventerreinen in de regio te schrappen, om
zodoende vraag en aanbod in evenwicht te brengen. Onze gemeente
nam haar verantwoordelijkheid en leverde een financiële bijdrage
(totaal í 2,3 miljoen, waarvan ruim f 1 miljoen voor de gemeente
Eindhoven).
Nogmaals, wij herkennen ons niet in het beeld dat u schetst. De bestuurskracht
van Nuenen c.a. is voldoende om maatschappelijke opgaven op te pakken en
wettefijke taken adequaat te vervullen, waarbij recht wordt gedaan aan onze
maatschappelijke omgeving en in het belang hiervan wordt gehandeld. Er
spelen geen urgente problemen die alleen met een herindeling zijn op te lossen.
Daarom zijn wij van mening dat wij de aankomende járen nog zelfstandig
kunnen blijven, maar voor de toekomst is het de verwachting dat een fusie beter
kan zijn voor de bevolking van Nuenen c.a.
Onze reactie

Terecht constateert u dat de directe aanleiding om de provinciale Arhi-procedure
te starten en het herindelingsontwerp op te stellen is gelegen in het feit dat naar
ons oordeel in de gemeente Nuenen c.a. sprake is van onvoldoende
bestuurskracht. U stelt dat wij het begrip bestuurskracht verengen tut enkel het
aspect poiitiek-bestuurlijk samenspel tussen de gemeenteraad en het college van
burgemeester en wethouders. Dit is onjuist. Hoewel dit een zeer belangrijk
aspect is, zijn er meerdere argumenten die ons beeld over de bestuurskracht van
de gemeente Nuenen c.a., zoals wij dat naar aanleiding van alle gevoerde
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gesprekken, uitgebrachte adviezen en onderzoeken hebben, verder bevestigen.

Datum

Voor de gemeente Nuenen geldt dat, ondanks de bestuurlijke inspanningen, GS
van oordeel zijn dat het de gemeente aan de mogelijkheden heeft ontbroken om
krachtig, adaptief en resultaatgericht aan de slag te gaan met de strategische
opgaven. Voorbeelden uit het recente verleden en heden van deze strategische
opgaven zijn: Woningbouw Nuenen-west, Bedrijventerrein Eeneind-west,
Ontwikkeling Rijk van Dommel en Aa, Gulbergen, Hoogwaardig Openbaar
Vervoer en infrastructuur.
Daarin onderscheidt de gemeente Nuenen c.a. zich van andere gemeenten.
Daar waar het enkelvoudige operationele taken betreft (zoals de
basisdienstverlening) heeft Nuenen c.a. de zaken op orde, maar dat geldt niet
voor de meervoudige strategische opgaven. In een stedelijk gebied met sterke
onderlinge afhankelijkheden is dat voor ons (en uiteindelijk voor de burgers,
bedrijven en maatschappelijke organisaties) echter noodzakelijk. Ook voor een
aantal toekomstige opgaven hebben wij grote zorgen, bijvoorbeeld:
* economische structuurversterking
* implementatie Omgevingswet;
« sterke afhankelijkheid van de gemeente Nuenen c.a. van private partijen
op het gebied van woningbouw;
* het realiseren van ambities op gebied van duurzaamheid;
e leefbaarheid van het centrum;
* benutten van de grote potentie van Van Gogh voor Nuenen c.a.; (De
mooie resultaten die tot op heden zijn bereikt zijn nagenoeg geheel de
verdienste van de gemeen schap)',
« dossiers Accommodatiebeleid en Het Klooster.

On* kenmerk

2 oktober 2018
C2187393/4407719

Illustratief voor bovenstaand beeld is ook Deel 3 (Herijking van de
bestuurskracht) van het in uw opdracht opgestelde rapport 'Met open vizier de
toekomst tegemoet - Visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen
c.a.' (Partners en Pröpper, januari 2018). De scores in dit rapport zijn
(nagenoeg uitsluitend) door interne sleutelpersonen gegeven. Desondanks vallen
uit dit rapport onder andere onderstaande kritische aandachtspunten voor uw
gemeente te distilleren:
* voor wat betreft het politiek en bestuurlijk leiderschap ontbreekt het
vooralsnog aan een overall-visie en vindt visievorming versplinterd
plaats;
e het politiek en bestuurlijk samenspel tussen gemeenteraad en college is
weliswaar verbeterd maar ís met name in de omgangsvormen nog
steeds heel broos. Interne sleutelpersonen bliļven heel kritisch op dit punt
en geven aan dat in de persoonlijke sfeer en omgangsvormen de situatie
gespannen blijft;
* nogal wat raadsleden beoordelen de kwaliteit van de raadsstukken als
onvoldoende;
e het interactief werken met burgers en maatschappelijke partijen maakt
nog geen onderdeel uit van de reguliere werkwijze. De gemeente speelt
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*

«

«

vaak onvoldoende in op de kracht van de samenleving bij het realiseren
van maatschappelijke opgaven;
als het gaat om regionale samenwerking wordt geconstateerd dat níet
alle externe sleutelpersonen herkennen dat de gemeente Nuenen c.a.
initiatieven neemt of een voorhoede inneemt in regionale dossiers;
voor wat betreft de ambtelijke organisatie wordt opgemerkt dat er
onvoldoende "getrokken" wordt aan de implementatie van de
besturings- en managementfilosofie "De Nieuwe Aanpak". Ook worden
vraagtekens geplaatst bij de kwaliteit van "planning en control" en ten
aanzien van het ambtelijk apparaat in zijn geheel wordt geconstateerd
dat deze nog steeds kwetsbaar is maar door de samenwerking in de
dienst Dommelvallei aanzienlijk is verminderd;
op het financieel gebied is sprake van licht positieve ontwikkelingen die
om aandacht blijven vragen en is het een feit dat in de gemeente
Nuenen c.a. de woonlasten in vergelijking met andere gemeenten zeer
hoog zijn.

Datum

2 oktober 2018
Ons kenmerk .

C2187393/4407719

In het bijzonder noemen wiļ in dit verband nog de in onze opdracht uitgevoerde
"Stakeholdersanalyse (B&A-onderzoek Draagvlak bestuurlijke toekomstscenario's
gemeente Nuenen c.a., 11 januari 2018)" en de rapportage "Bestuurlijke
toekomst gemeente Nuenen c.a.: de opvattingen van de inwoners (Bureau
Dimensus, 22 december 2017)". Hieruit komt een groot draagvlak naar voren
voor beëindiging van de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. Wij
constateren uit de stakeholdersanalyse tevens dat de verbeteringen in de
bestuurskracht die in de afgelopen twee jaar zijn geboekt in de Nuenense
samenleving als zodanig onvoldoende worden (h)erkend.
Dat er binnen uw organisatie verbeterslagen zijn te maken, wordt bevestigd
door de in uw coalitieprogramma 2018-2022 opgenomen opdracht aan het
college om "een extern bureau onderzoek te laten doen naar de inrichting van
de organisatie in relatie tot de gewenste kwaliteit die nodig is om te kunnen
anticiperen op de veranderingen in de samenleving en te bezien welke
investeringen en/of veranderingen nodig zijn om toekomstbestendig te zijn en te
blijven". Wij concluderen alles overziende dat er meer nodig is om
toekomstbestendig te zijn en constateren dat een fusie van de gemeente Nuenen
c.a. met de gemeente Eindhoven de meest duurzame oplossing is. De fusie zal
naar verwachting leiden tot meer professionaliteit en minder kwetsbaarheid in de
ambtelijke- en bestuurlijke organisatie. Een verbeterslag, die mede ook vanwege
de ligging van uw gemeente in de dynamische Brainportregio gewenst en
noodzakelijk is.
Zoals u in uw zienswijze aangeeft zijn in het begin van deze eeuw tussen de
gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (prestatie)afspraken gemaakt om
te voorzien in de bouw van woningen voor de Eindhovense behoefte. U koppelt
in uw zienswijze de door uw gemeente gevoerde actieve grondpolitiek aan
deze regionale afspraak. Het besluit om actieve grondpolitiek te voeren en
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daarmee als gemeente grondposities (met bijbehorende risico's) in te nemen was
echter uw eigen beslissing en staat daar feitelijk los van.

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk

Terecht constateert u dat er door de SGE-gemeenten, in het kader van regionale
programmeringsafspraken, bedriįventerreingronden zijn geschrapt en daarmee
een (fors) financieel verlies is genomen. Om de gemeenten die terreinen uit de
markt hebben genomen (onder andere Eindhoven) tegemoet te komen is een
financieel arrangement overeengekomen, waarin gemeenten die terreinen
uitnemen in beperkte mate worden gecompenseerd door de gemeenten die nog
wel gronden uit mogen geven (onder andere Nuenen c.a.ļ. Zoals u aangeeft
betreft het een keuze met financiële consequenties, maar anders dan u mogelijk
suggereert heeft de gemeente Nuenen c.a. geen grotere of betere inspanning
geleverd dan andere gemeenten in het SGE. Voor de volledigheid vermelden
wij dat wij de Nuenense bijdrage door middel van een lening hebben
voorgefinancierd.

C2187393/4407719

Wij lezen in uw zienswijze "...dat wij de aankomende járen nog zelfstandig
kunnen blijven, maar voor de toekomst is het de verwachting dat een fusie beter
kan zijn voor de bevolking van Nuenen c.a. 'de herkenning dat een
zelfstandige gemeente Nuenen c.a. geen duurzame oplossing is.
Uw zienswijze
4. Eigen proces bestuurlijke teekomst

"In tegenstelling tot vee! andere gemeenten in Noord-Brabant heeft Nuenen c.a.
een eigen proces over de bestuurlijke toekomst doodopen. In dit kader is met de
gemeenten Eindhoven en Son en Breuge! gesproken. Er is een verkenning
uitgevoerd naar een fusie met Son en Breugel Als sluitstuk van dit proces sprak
de raad op 16 november 2017 een voorkeur uit voor een fusie met Son en
.
Breugel, mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. Een herindeling of fusie met
de gemeente Eindhoven werd toen op voorhand afgewezen.
Dit is, in tegenstelling tot het beeld dat u schetst in het herindetingsontwerp, een
keuze vóór furie waarbij het moment nog niet bepaald is. U doet in het
herinde/ingsontwerp echter geen recht aan ons eigen proces, de nadere
verkenningen van een fusie tussen de gemeente Son en Breugel en Nuenen c.a.
Door het starten van de Arhiprocedure - terwijl wij ons eigen proces nog niet
hadden afgerond - heeft u de voortgang in dezen gefrustreerd.
In 20 ĩó gafu opdracht aan de Commissie Demmers om over de bestuurlijke
toekomst van Nuenen c.a. te adviseren, tegen de achtergrond van het stedelijk
gebied rondom Eindhoven. U omarmde het rapport en besloot de
aanbevelingen op te volgen. In afwachting hiervan namen de gemeenten in de
regio Eindhoven een afwachtende houding aan om zodoende niet ongewild
betrokken te worden bij het overdragen van bevoegdheden aan een nieuwe
bestuursauforifeif dan wel een gemeentelijke herindeling. Deze reactie is
begrijpelijk, vooral van de gemeenten die qua bestuurlijke organisatie en
omvang goed vergelijkbaar zijn met Nuenen. Maar het had we! tot gevolg dat
de gesprekken over de versterking van de regionale bestuurskracht niet werden
voortgezet.
Het rapport Demmers was voor u aanleiding de gemeente Son en Breugel te
verzoeken om mor 1 juli 2017 een besluit te nemen over haar eigen bestuurlijke
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toekomst. Naar aanleiding hiervan heeft het gemeentebestuur van Son en
Breuget besloten om, tegen haar oorspronkelijk besluit in, tussentijds haar eigen
bestuurlijke toekomst te bezien. Wij denken dat het verzoek vanuit de provincie
de uitkomsten van hun proces heeft beïnvloed, omdat Son ęn Breuget, geheel
terecht, niet met stoom en kokend water wilde kiezen voor een fusie. Door dit
alles was Nuenen c.a. geen aantrekkelijk fusiepartner meer*.

Datum

2 oktober 2018
Ons kenmerk

C2187393/4407719

Onze reactie

U stelt in uw zienswijze dat wiļ uw eigen proces over de bestuurlijke toekomst
van de gemeente Nuenen c.a. frustreren. Wij delen deze mening niet. Zoals uit
de voorgeschiedenis van dit proces opgemaakt kan worden, zijn wij van mening
dat aan u voldoende gelegenheid is geboden zelfstandig tot besluitvorming over
de bestuurlijke toekomst te komen. Naar ons oordeel heeft uw raad in de
discussie over de bestuurlijke toekomst gedurende een lange periode geen
consistente lijn gevolgd, is sprake van grote onderlinge verdeeldheid en talmt u
als gevolg daarvan in het nemen van besluiten met een duurzaam karakter. Het
bestuurskrachtvraagstuk lag immers pregnant op tafel na dé bevindingen van de
commissie Huijbregts uit 2013. Uiteindelijk besloot de toenmalige raad van
Nuenen c.a. in het najaar van 2015 tot een bestuurskrachtonderzoek. Uit dit
onderzoek kwam een manifest gebrek aan bestuurskracht naar voren en u
besloot op 17 november 2016 de optie "herindeling/fusie richtinggevend vast te
stellen als voorkeursvariant van de raad van Nuenen c.a.". Aan dit door ons als
moedig gekarakteriseerde besluit verbonden wij de voorwaarde dat de raad
uiterlijk op 1 juli'2017 een fusiepartner zou kiezen. Echter, op 29 juni 2017
besloot de raad uiterlijk in november 2017 een besluit te willen nemen over de
beoogde fusiepartner. Gelet op deze vertraging besloten wij de regie over het
proces over te nemen. De reden waarom wij tot dit besluit tot het starten van het
open overleg kwamen, heeft vooral te maken met de sterk uiteenlopende
opvattingen binnen de raad van Nuenen c.a. hetgeen van invloed is op het
gewenste tempo en de kwaliteit van het te doorlopen proces. Wij constateren
dat binnen het tijdsbestek van circa één jaar de besluitvorming in Nuenen c.a.
gericht was op een bestuurlijke fusie (zie raadsbesluiten 17 november 2016 en
29 juni 2017) om vervolgens op 16 november 2017 te constateren dat de raad
afziet van een bestuurlijke fusie, omdat er naar zijn oordeel geen acute
noodzaak is om de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. op te geven.
In procesmatige zin viel ons overigens nog het volgende op. Op 16 november
2017 overwoog u dat "Momenteel, gezien de financiële en bestuurlijke positie
van de gemeente Nuenen, er geen acute noodzaak is om de zelfstandigheid
van de gemeente Nuenen c.a. op te geven". Wij constateren dat de
bevindingen in de rapportage 'Herijking van de bestuurskracht1 (januari 2018}
niet aan het raadbesluit ten grondslag kunnen hebben gelegen, aangezien dit
onderzoek later is opgeleverd.
Onze conclusie is dat in alle gevoerde debatten en genomen besluiten van de
raad van Nuenen c.a. over dit thema er sprake was van een grote en in de
praktijk kennelijk niet te overbruggen onderlinge verdeeldheid, waarbij er geen
uitzicht is op verandering in die onderlinge verdeeldheid. Het is derhalve niet te
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verwachten dat de gemeenteraad van Nuenen c.a. op afeienbare termijn zelf in
staat zal zijn een meerderheidsbesluit te nemen dat leidt tot een duurzame
oplossing in regionaal perspectief.

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk
C2187393/4407719

U stelt dat uw besluit van ló november 2017 een keuze is vóór fusie waarbij het
moment nog niet bepaald is. Wij verschillen hierover met u van mening omdat
dit besluit voorwaardelijk werd genomen met de formulering: "mocht de situatie
hiertoe aanleiding geven" welke formulering zeer gevoelig is voor interpretatie
verschillen. U formuleerde immers niet onder welke omstandigheden zich die
situatie voor gaat doen. De hiervoor geschetste voorgeschiedenis in ogenschouw
nemend, hadden wij er nog steeds geen vertrouwen in dat u het op het vlak van
de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. snel tot een keuze zou
komen.
In uw redenatie over het door ons gevoerde proces naar aanleiding van het
advies van de commissie Demmers ontbreekt dat wij steeds hebben aangegeven
dat wij ons primair richten op een oplossing van de bestuurskrachtproblematiek
van de gemeenten Nuenen c.a. Hoewel wij hebben aangegeven dat
dóórontwikkeling van het SGE een goede zaak zou zijn, was dat voor ons niet
de hoofdopgave. Het primaire probleem was en is het gebrek aan
bestuurskracht bij de gemeente Nuenen c.a. Dit dient te worden opgelost.
Wij plaatsen vraagtekens bij uw redenering dat ons verzoek aan de gemeente
Son en Breugel om, naar aanleiding van ontwikkelingen in uw gemeente, haar
bestuurlijke toekomst opnieuw te bezien tot gevolg zou hebben dat uw gemeente
een minder aantrekkelijke fusiepartner wordt. De gemeente Son en Breugel was
nadrukkelijk bij u in beeld als één van de fusiepartners en is om die reden ook
door ons betrokken geweest bij de Arhi-procedure. Als een gemeente een
voorkeur uitspreekt voor een bestuurlijke fusie, dan is het volstrekt logisch dat
wordt gepolst hoe mogelijke fusiepartners hierop reageren.
In uw zienswijze stelt u dat in tegenstelling tot veel andere gemeenten in NoordBrabant uw gemeente een eigen proces over de bestuurlijke toekomst heeft
doorlopen. Dit is feitelijk onjuist. Wij hebben alle Brabantse gemeenten om een
toekomstvisie gevraagd. Alle gemeenten hebben de gevraagde toekomstvisie
opgesteld op grond waarvan een bestuurlijk vervolg heeft plaatsgevonden.
Uw sImiswI|m
,
5. Per» petHef op do niouwo gemeente

*'Door de beoogde samenvoeging ontstaat een gemeente met ruim 250.000
inwoners. Het herindeiingsontwerp lijkt uit te gaan van de aanname dat een
grotere gemeente een garantie is voor een betere en meer deskundige
ambtelijke organisatie, meer (financiële) slagkracht en een krachtiger
gemeentebestuur ten opzichte van een kleine gemeente.
Ja, u geeft in het herindeiingsontwerp aan dat groter niet altijd beter is. Maar
vindt u dit ook echtP In ieder geval moet naar de feítelijke actuele situatie
worden gekeken, als ook naar de laatste financiële gegevens zoals opgenomen
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in de jaarrekeningen 2017. Onnodig fe zeggen dat hieruit blijkt dat het in de
gemeente Nuenen c.a. op vele vlakken alleen maar beter gaat. Geldt dit ook
voor de gemeente Eindhoven?
Uit de vaak gebezigde base dat gekeken moet worden naar "de bestuurskracht
van de gemeenten Nuenen c.a. in regionaal perspectief' blijft het juist op dat
laatste vlak opvallend stil Hoe denkt u de bestuurskracht van de regio te
vergroten door Nuenen c.a. aan Eindhoven toe te voegen? Eindhoven wordt
weliswaar groter, maar zoals door u zelf wordt gesteld: groter is niet altijd beter.

Datum

2 oktober 2018
Ons kenmerk

C2187393/4407719

Overìgens adviseren wij u in het herinde/ingsontwerp/advies de financiële
gegevens van beide gemeenten uit de jaarrekeningen 2017 op te nemen.
Inmiddels ziįn beide įaarrekeningen vastgesteld en kunnen deze gegevens
opgenomen worden.
De gemeente Eindhoven heeft een centrumfunctie voor haar omliggende
gemeenten. Niet alleen op recreatief, cultureel en sportgebied, maar ook voor
specifieke doelgroepen die zorg nodig hebben. Voor een aantal van deze
functies krijgt de gemeente Eindhoven extra geld vanuit het Rijk. Gelet op die
centrumfunctie is het logisch dat inwoners vanuit de gemeenten rondom
Eindhoven, waaronder vanuit Nuenen, veel'bewegingen'richting Eindhoven
maken. Maar betekent dit dan ook dat de gemeente Eindhoven de meest
geschikte fusiepartner is? in het herinde/ingsonfwerp lijkt de oriëntatie van de
inwoners van Nuenen c. a. een belangrijk argument voor u te zijn.
Met Eindhoven als Brainport-spi! wil de gemeente Eindhoven zich nationaal en
internationaal profileren. Om uit te groeien tot een 'wereldstad'moet Eindhoven
'meer stad' worden. Dit betekent onder meer hoogbouw en een hogere
woondichfheid per vierkante meter. De gemeente Eindhoven is inmiddels goed in
staat hier zelf uitvoëríng aan te geven door nieuwe (woningbouwjontwikkeling,
zoals Strijp, Knooppunt XĻ Campina en Sfadionkwartier. Een samenvoeging met
Nuenen c.a. heeft hiertoe geen meerwaarde. Het toevoegen van een fíink dorp
en dito buitengebied aan Eindhoven doet eerder afbreuk aan het karakter van
deze stad dan dat het daartoe een bijdrage levert.
Ook 'markant': in het herínde/ingsontwerp geeft u geen enkele doorkiįk naar de
langere termijn, dus na de eventuele samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven.
* is herindeling van Eindhoven met al haar randgemeenten (Groot
Eindhoven) een toekomstbeeld?
.
* Of wilt u echt de uitdaging van het rapport Demmers oppakken en
komen tot een constructie waarbij gemeenten taken organiseren op het
schaalniveau dat daarbij past en zelfs taken en bevoegdheden
overdragen aan een regionaal orgaan?
is het dan passend om nu de beide gemeenten samen te voegen ? Vooruitlopend
op dit toekomstbeeld? Wij missen een provinciale visie op de regionale
bestuurskracht".
Onn Kadi»

Samen met u zijn wij van mening dat groter niet altijd per definitie beter is. Ons
uitgangspunt en doel is om de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a.
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duurzaam te versterken in regionaal perspectief. Niet alleen nu, maar zeker ook
naar de toekomst toe. In het licht van een aantal maatschappeliļke
ontwikkelingen en opgaven, zoals de toenemende tweedeling in de
maatschappij, ondermijnendö criminaliteit, digitalisering, vergrijzing en de
energie- en klimaattransitie is het belangrijk dat gemeenten over voldoende
bestuurskracht beschikken. Uw constatering dat het in Nuenen c.a. op vele
vlakken alleen maar beter gaat, nuanceren wij zoals eerder in onze reactie is
aangegeven.

Datum

2 oktober 2018
One kenmerk

C2187393/4407719

Voor alle duidelijkheid: wij zijn de Arhi-procedure gestart om de bestuurskracht
van de gemeente Nuenen c.a. duurzaam te versterken. Daarmee vergroten we
tevens de bestuurskracht van de regio als geheel. Op pagina 47 van het
herindelingsontwerp schrijven wij met betrekking tot versterking van de regionale
bestuurskracht het volgende: Een herindeling van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven draagt bij aan een toename van regionale bestuurskracht. Wij
citeren: "Op terreinen waar beide gemeenten nu elk afzonderlijk beleid op
voeren (versterking van de economie, een goed vestigings- en bedrijfsklimaat,
toerisme en recreatie, openbaar vervoer en bereikbaarheid) kunnen in de
toekomst door één lokaal, democratisch gelegitimeerd bestuur integrale
afwegingen worden gemaakt die ten goede komen aan alle inwoners,
(maatschappelijke) organisaties en ondernemers. Het risico van suboptimale
keuzes neemt daarmee af. Tevens leidt de herindeling tot minder 'bestuurlijke
drukte'; immers in de vele samenwerkingsverbanden waarin de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven samen participeren, hoeft met één gemeente minder
afgestemd te worden en minder compromissen gesloten te worden" (einde
citaat).
Uw advies om de laatste jaarrekeningcijfers 2017 op te nemen in het
herindelingsadvies nemen wij over. Overigens hechteri wij eraan te vermelden
dat de financiële positie van de gemeente Nuenen c.a. voor ons op geen enkel
moment een argument is geweest om de bestuurskracht of het zelfstandig
voortbestaan van uw gemeente in twijfel te trekken.
In uw zienswijze werpt u de vraag op waarom de gemeente Eindhoven de
meest geschikte fusiepartner zou zijn. Daarbij legt u een verband met de
oriëntatie van uw inwoners op de gemeente Eindhoven. Het is inderdaad zo dat,
indien wij van oordeel zijn dat een fusie noodzakelijk is,.de oriëntatie van de
inwoners van een gemeente op een andere gemeente en de onderlinge
maatschappelijke en ruimtelijk-fysieke verwevenheid een belangrijk aspect is dat
in ogenschouw moet worden genomen. U benoemt zelf ook de sterke binding
die inwoners van Nuenen c.a. hebben met Eindhoven voor zaken als recreatie,
cultuur, sport en zorg. Vanuit dit zogeheten "daily-urban-system" ligt een fusie
tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven voor de hand. Maar zeker niet
minder belangrijk is onze verwachting dat de samenvoeging van beide
gemeenten zal leiden tot een nieuwe gemeente met voldoende bestuurskracht
om de gewenste en noodzakelijke bestuurs- en uitvoeringskracht te ontwikkelen
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in termen van ambtelíjke deskundigheid, capaciteit en middelen. In paragraaf
2.2 van het herindelingsontwerp wordt uitvoerig ingegaan op de vraag waarom
de gemeente Eindhoven naar ons oordeel de meest geschikte fusiepartner voor
de gemeente Nuenen c.a. is.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4407719

Met u zien wi| dat Eindhoven de ontwikkeling van stedelijke woonmilieus binnen
de stad realiseert. Dit bevestigt nogmaals dat er geen enkele reden is om te
vrezen dat de groene zone tussen Eindhoven en Nuenen c.a. wordt
volgebouwd. In dit verband wijzen wij op het door u en Eindhoven tot stand
gebracht Verdiepingsdocument en het in het in herindelingsontwerp opgenomen
"commitment van de gemeente Eindhoven". De fusie tussen beide gemeenten
heeft ook niet als doel om gebieden voor woningbouw te vinden; hier zijn
immers reeds afspraken over gemaakt in SGEwerband.
Uw mening dat de samenvoeging van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven
niets toevoegt aan de stedelijke ambities van de gemeente Eindhoven, delen wij
niet. De beide gemeenten werken al langdurig en op veel gebieden samen. Er
zijn veel ambities en opgaven die hen inhoudelijk binden. U werkt beiden aan
versterking van de economie, een goed vestigings- en bedrijfsklimaat, toerisme
en recreatie, openbaar vervoer en bereikbaarheid. Een herindeling van de twee
gemeenten draagt bij aan een effectievere, integrale aanpak van deze
vraagstukken, omdat de beleidsbepaling en aansturing in één bestuurlijke hand
terecht komen. Met de vorming van de nieuwe gemeente komt er bovendien een
verbinding tussen de stad en het landelijk gebied in de regio tot stand. Het is
onze overtuiging dat die elkaar aanvullen en versterken en de identiteit van de
inliggende kernen, dorpen, buurten en wijken geborgd kunnen blijven.
i

U geeft aan het markant te vinden dat in het herindelingsontwerp geen enkele
doorkijk wordt gegeven naar de langere termijn. Vanwege het gemis van een
visie op de regio vindt u het niet passend om nu beide gemeenten samen te
voegen. Al eerder in deze reactie hebben wij aangegeven met u van mening te
verschillen op het punt van onze visie op de regionale bestuurskracht.
Uw iİMiwi|n
6. Conduite»

»

»

»

"Voor daadwerkeliįke versterking van de regionale bestuurskracht moet
worden gesproken binnen de samenwerking Stede/iļk Gebied
Eindhoven. De beoogde samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven
draagt hieraan niet bij.
De beoogde samenvoeging draagt niet bij aan de regionale
bestuurskracht, noch aan evenwichtige regionale verhoudingen, noch
aan een duurzame nieuwe gemeente in regionaal perspectief.
Er is geen aanleiding om Nuenen c.a. nu te betrekken in een
samenvoeging met Eindhoven, ook niet op basis van een vermeend
gebrek aan bestuurskracht. De noodzaak voor een samenvoeging per I1-2021 is er niet".
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Datum
On» reactie

2 oktober 2018

Wij hebben vanuit het perspectief van de noodzaak om te komen tot een
duurzame oplossing van de bestuurskrachtproblematiek in de gemeente Nuenen
c.a. besloten de Arhi-procedure te starten. Basis hiervoor vinden wij in onze
eigen visie op veerkrachtig bestuur alsmede in het rijksbeleidskader
gemeentelijke herindeling. Wij zijn het met u eens dat de samenwerking
Stedelijk Gebied Eindhoven het meest logische podium is om met elkaar te
spreken over regionale bestuurskracht. Het initiatief hiertoe ligt bij de gemeenten
en niet bij de provincie. De samenwerkende gemeenten, waaronder Nuenen,
hebben dat in 2017 overigens ook gedaan. Dit heeft begin 2018 geresulteerd
in de SGE-Samenwerkingsagenda 2018-2025 met daaraan gekoppeld een
uitvoeringsarrangement, c.q. bestuursconvenant. Onze indruk is dat er bij alle in
het SGE samenwerkende gemeenten geen aanleiding en tevens ook geen
draagvlak is om de recent gemaakte afspraken naar aanleiding van
onderhavige Arhi-procedure ter discussie te stellen.
De argumenten waarom wij van mening zijn dat de beoogde fusie van beide
gemeenten wél bijdraagt aan de regionale bestuurskracht hebben wij eerder
toegelicht. In het herindelingsontwerp hebben wij opgenomen dat de bestuurlijk
opschaling van de gemeente Nuenen c.a. bij kan dragen aan meer evenwicht in
de regionale verhoudingen, gelet op de maatschappelijke opgaven die zich op
diverse terreinen zoals wonen, werken en voorzieningen op het niveau van het
stedelijk gebied afspelen. Ook zijn wij, in afwijking van uw opvatting, van
mening dat een samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
een nieuwe bestuurskrachtige en robuuste gemeente opievert die voor een reeks
van járen duurzaam zal zijn. De motivering voor het gebrek aan bestuurskracht
in de gemeente Nuenen c.a. hebben wij eerder in deze brief al uiteengezet.

Ons kenmerk

C2187393/4407719

Uw zienswijze
7. Voorstal

e

a

a

"Ons voorste! is een pas op de plaats te maken, zodat binnen de regio
het gesprek over hoe de regionale bestuurskracht te versterken hervat
kan worden.
Voor doorwrochte besluitvorming moet duidelijk zijn wat de
toekomstvisie van de provincie op de regio Eindhoven is en moet er
inzicht zijn in de bestuurskracht van de gemeente Eindhoven. Deze
provinciale visie ontbreekt nu en de gemeente Eindhoven heeft geen
bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd.
Gelet op bovenstaande zien wij geen noodzaak de Arhi-procedure
voort te zetten. We geven u en Provinciale Staten in overweging deze
procedure te beëindigen, waardoor er ruimte ontstaat om in gesprek te
gaan met de gemeenten in de regio Eindhoven om te komen tot een
duurzame oplossing.

Als de Arhi-procedure wordt beëindigd, ontstaat weer ruimte voor ons
gemeentebestuur om in gesprek te gaan met hef gemeentebestuur van Son en
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Breuget. De raad van deze gemeente heeft immers in 2017 besloten om in
2019 opnieuw haar bestuurlijke toekomst te bezien. Mogeliįk wordt dan anders
tegen een verdergaande samenwerking dan we! samenvoeging met de
gemeente Nuenen c.a. (die dan niet betrokken is in een Ahňprocedure}
aangekeken".

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4407719

On» reactie

Naar aanleiding van uw pleidooi om een pas op de plaats te maken en binnen
de regio (wiļ gaan er vanuit dat u hier doelt op de samenwerking binnen het
Stedeliįk Gebied Eindhoven) het gesprek over regionale bestuurskracht te
"hervatten" herhalen wij onze constatering dat dit tussen de negen gemeenten in
januari 2018 een afronding heeft gekregen middels de vaststelling van de SGESamenwerkingsagenda 2018-2025 en het bijbehorende uitvoeringsarrangement. Daarmee is er de eerstkomende járen geen momentum. Wij
verwijzen in dit kader ook naar uw brief van 9 januari 2018 (uw kenmerk:
2018.00464) waarin u uw collega-gemeenten in het Stedelijk Gebied
Eindhoven oproept "om in regionaal verband het gesprek aan te gaan om te
komen tot een sterke stad Eindhoven omringd door sterke randgemeenten".
Uw brief heeft tot op heden in het SGE Bestuurlijk Platform niet tot een specifiek
besluit geleid. Evenmin zijn er, voorzover ons bekend, sinds februari van de kant
van het college van de gemeente Nuenen c.a. geen concrete initiatieven
genomen om met de andere SGE-gemeenten, c.q. het SGE Bestuurlijk Platform in
contact te treden over bovenstaande. Dit bevestigt ons in onze constatering.
Alles overwegende en onder verwijzing naar onze reactie op uw zienswijze,
zullen wij Provinciale Staten niet adviseren om de Arhi-procedure tot
samenvoeging van dá gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven te beëindigen. Wij
achten de voorgestelde samenvoeging .voldoende duurzaam en twijfelen niet
aan de bestuurskracht van de nieuw te vormen gemeente Eindhoven. Het
stopzetten van de procedure levert geen antwoord op voor de door ons
gevoelde urgentie de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. duurzaam
en in regionaal perspectief te versterken.
Uw ikniwiļM
Tot ilot

"/n de bijhge is onze vide op de criteria, zoals opgenomen in het Beleidskader
gemeentelijke herindeling uit 2013, opgenomen. Deze bijlage maakt onderdeel
uit van onze zienswijze. Wij verzoeken u om onze zienswijze te betrekken in de
verdere besluitvorming in het kader van de Arhi-procedure tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Wat ons betreft kan dat ook
betekenen dat u de Arhiprocedure stopzet“.
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Onze reactie

Datum

In lijn met de structuur van uw zienswijze, zullen wij ten aanzien van de toets
aan het Beleidskader gemeentelijke herindeling onze reactie opnemen in een
aparte bijlage bij deze brief.

2 oktober 2018
On* kenmerk

C2187393/4407719

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

van de Donk
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BIJLAGE___________________________________________

Datum

Dit document betreft een bijlage bij de reactie van GS van NoordBrabant op de zienswijze van de gemeenteraad van de gemeente
Nuenen c.a. naar aanleiding van het herindelingsontwerp tot
«amenvoeging van de gemeenten Nuenen c.q, en Eindhoven.

2 oktober 2018
Oiu kenmerk
C2187393/4407719

Zienswtize gemeenteraad Nuenen ca
Beleidcicaden algemeen

a. Herindeling van onderop
"Van een goede samenspraak door Gedeputeerde Staten met de gemeente
Nuenen c.a. is geen sprake. In het Beleidskader kiest het kabinetnadrukkeliļk
voor herindeling van onderop. Het is, aldus het Beleidskader, primair aan
gemeenten zelf om via herindeling te werken aan hun bestuurskracht. Hef
kabinet wil met het Beleidskader weliswaar de positie van de Provincie
versterken, maar doet dat om in goede samenspraak met gemeenten tot
voorstellen voor herindeling te komen. Van een goede samenipraak door
Gedeputeerde Staten met de gemeente Nuenen c.a. is echter geen sprake waar
het betreft de voorgenomen samenvoeging met de gemeente Eindhoven.
Gedeputeerde Staten hebben er immers eenzijdig voor gekozen de regie over te
nemen
Reactie college vai gedeputeerde staten

In hel vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013) is
verwoord dat het kabinet het initiatief tot een herindelingsvoorstel overlaat aan
gemeenten en provincies. Hierbij is het uitgangspunt dat gemeenten het eerste
aan zet zijn. Reeds vanaf de start van het programma (Veer)krachtig Bestuur in
Brabant (2011) zijn wij met de gemeente Nuenen c.a. in gesprek over het
gewenste toekomstperspectief. Wij hebben de gemeente Nuenen c.a. geheel de
ruimte gelaten daaraan zelf invulling te geven. Na het raadsbesluit van 17
november 2016 ("herindeling/fusie als voorkeursvariant") heeft de gemeente
Nuenen c.a. oriënterende gesprekken gevoerd met vijf omliggende gemeenten,
waarna de gemeenten Son en Breugel en Eindhoven in beeld bleven als'
mogelijke herindelingspartners. Uw besluit van 29 juni 2017 om de keuze voor
een herindelingspartner uit te stellen, in combinatie, met de sterk uiteenlopende
opvattingen in de raad, hebben ons op 11 juli 2017 doen besluiten om het
proces over te nemen en een Arhi-procedure te starten. Wij hebben dat gedaan
op grond van onze bovenlokale verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het
lokaal bestuur.
Zlencwîjze gemeenterood Nuenen c.a.

b. Modererende rol voor Provincie
"De rol van Gedeputeerde Staten is niet slechts modererend. Het Beleidskader
geefì aan dat voorop staat dat gemeenten als eerste aan zet zijn als het gaat om
het vinden van oplossingen om hun maatschappelijke opgaven beter te kunnen
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oppakken. De rol van de Provincie wordt vooral als modererend beschreven.
Dat wil zeggen dat de Provincie geen bepalende of opleggende rol dient te
hebben. Bij de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.
spelen Gedeputeerde Staten juist we! een allesbepalende en bepaald geen
modererende rol Sterker nog: Gedeputeerde Staten hebben besloten het 'open
overleg'in het kader van de arhi-procedure te starten, voordat het
gemeentebestuur van Nuenen c.a. het eigen proces 'bestuuríiļke toekomst' heek
kunnen afronden. Gedeputeerde Staten zijn er niet in geslaagd om als
discussiemoderator de bade betrokken gemeenten op basis van de juiste
argumenten aan tafel te krijgen".

Datum
2 oktober 2018
Oru kenmerk
C2187393/4407719

Reactie van college vai gedeputeerde staten

Daar waar sprake is van situaties waarin gemeenten na een lange discussie zelf
niet tot een herindelingsvoorstel kunnen komen, terwijl versterking van de
gemeentelijke bestuurskracht dringend noodzakelijk is, kunnen provincies ertoe
overgaan om het initiatief te nemen tot een herindelingsvoorstel. Van een
dergelijke situatie is in het geval van de gemeente Nuenen c.a. naar ons
oordeel sprake. Van toepassing is dan artikel 8 van de Wet algemene regels
herindeling (Wet arhi). Ten aanzien van onze rol hebben wij ons gehouden aan
hetgeen hierover bepaald ís in de voornoemde wet en aan het Beleidskader
gemeentelijke herindeling.
Zteniwitze gemeenteraad Nuenen c.a.

c. Steun van betrokken gemeenten
"Er is voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding voor initiatieftot herindeling.
Het kabinet heek in het Beleidskader aangegeven, dat het een voorkeur heek
voor herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten
kunnen rekenen. Bij de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven ęn Nuenen
c.a. gaat het slechts om twee gemeenten waarvan één, de gemeente Nuenen
c.a., op goede gronden geen steun wenst te geven aan deze opgelegde
samenvoeging. Weliswaar kunnen Provincies in een situatie dat herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel zicht op een
bevredigende uitkomst en in gevallen waar naar het oordeel van de Provincie
urgente problemen spelen die alleen opgelost kunnen worden met een
herindeling, het initiatiefnemen in het gesprek over versterking van de
gemeentelijke bestuurskracht en wanneer nodig zelf een arhi-procedure starten.
Bij de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. is geen
sprake van een jarenlange discussie over herindeling tussen de beide
gemeenten en Provincie. Urgente problemen die een samenvoeging van
Eindhoven en Nuenen c.a. rechtvaardigen, zijn er niet. De voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c. a. kan dan ook bestempeld worden
als een gedwongen fusie, hetgeen niet in overeenstemming is met het
Beleidskader".
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Rtaclh collig* van gadapiilaarde «toten

Dalum

Wij verschillen met u van inzicht over de (langdurige) aanwezigheid van
bestuurskrachtproblemen binnen uw gemeente. Al in 2013 uítte de
'Adviescommissie Krachtig Bestuur in Brabanť (commissie.Huijbregts) haar
zorgen over de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. De 'Commissie
bestuurlijke toekomst gemeente Nuenen c.a.' (commissie Demmers] oordeelde in
20 ló dat de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. "onvoldoende
toereikend" is om "maatschappelijke uitdagingen en ontwikkeikansen nu en in de
toekomst adequaat aan te pakken".

2 oktober 2018
On* kenmerk
C2187393/4407719

Op 17 november 20ló heeft uw raad besloten de optie "herindeling/fusie" vast
te stellen als "voorkeursvariant". Uw besluit van 29 juni 2017 om de keuze voor
een herindelingspartner úitte stellen, in combinatie, meťde sterk uiteenlopende
opvattingen in de raad, hebben ons op 11 juli 2017 doen besluiten om het
proces over te nemen en een Arhi-procedure te starten. Wij schreven toen in
onze brief van 11 juli 2017 aan de raden en de colleges van B en W van de
gemeenten Nuenen c.a., Eindhoven en Son en Breugel: "Wij zijn ervan op de
hoogte dat de gemeenten Nuenen recent gesprekken heeft gevoerd met de
gemeenten Eindhoven en Son en Breugel. Het uitstel van het uitspreken van een
voorkeur heeft ons, mede in combinatie met de sterk uiteenlopende opvattingen
binnen de raad, echter doen besluiten om het proces met het oog op het
gewenste tempo en kwaliteit over te nemen. Dit geeft uitzicht op een duurzame
versterking van de bestuurskracht van de gemeenten Nuenen c.a. in regionaal
perspectief". In het herindelingsontwerp en onze reactie op uw zienswijze geven
wij gemotiveerd aan waarom wij vinden dat er in de gemeente Nuenen c.a.
sprake is van bestuurskrachtproblemen, die alleen door een herindeling op een
duurzame wijze kunnen worden opgelost.
Zlennriįse ļmwntwoad Nuenen c.a.

d. Gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht
"Gedeputeerde Staten hebben geen initiatiefgenomen tot een gesprek over de
versterking van de gemeentelijke bestuurskracht. Gedeputeerde Staten hebben
nagelaten om ínhoud te geven aan de opdracht in het Beleidskader om het
initiatief te nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht. In hef Beleidskader wordt daarover gesproken als een
tweetrapsraket: eerst kijken naar mogelijkheden voor versterking van de
bestuurskracht en vervolgens, pas als laatste redmiddel, zelf een arhĥprocedure
starten. Juist in een situatie als deze waarin de samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. door Gedeputeerde Staten alleen maar wordt onderbouwd met
een vermeend gebrek aan bestuurskracht (i. c. gebrekkig samenspel tussen
college en gemeenteraad) in de gemeente Nuenen c.a. zou van Gedeputeerde
Staten verwacht mogen worden dat zij het initiatiefhadden genomen in het
gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht. Gedeputeerde
Staten kiezen echter meteen voor het zwaarste middel, namelijk herindeling.
Daarmee handelen Gedeputeerde Staten in strijd met het Beleidskader en de
daarin verwoorde algemene verantwoordelijkheid die de Provincies
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hebben voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Bovendien is de
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. voldoende. Metis de gemeente
gelukt om dit op eigen kracht te bewerkstellingen. De gemeente Nuenen c.a.
heelt anno 2018 dus geen behoefte meer aan een initiatief van Gedeputeerde
Staten in het gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht".

Datum
2 oktober 2018
Oni kenmerk
C2187393/4407719

Reactie college van gedeputeerde ituten

Vanaf de start van het programma (Veer)lcrachtig Bestuur in Brabant (2011J
voeren wiļ gesprekken met alle Brabantse gemeenten over hun toekomstvisies
(en dus bestuurskracht), dus ook met de gemeente Nuenen c.a. Er zijn vele
bestuurlijke gesprekken gevoerd en onderzoeken geweest op grond waarvan
wij ons een beeld hebben gevormd over de gemeente Nuenen c.a. Vanuit het
programma ziļn ook subsidies verstrekt om dergelijk onderzoek mogelijk te
maken. Uiteraard is het in eerste instantie aan de gemeenten zelf om conclusies
te trekken uit onderzoeken en daar naar te handelen. Wij constateren dat het
advies van de commissie Demmers door u niet is omarmd en niet tot initiatieven
uwerzijds heeft geleid. Door de grote interne verdeeldheid binnen de Nuenense
raad is getalmd in besluitvorming over een mogelijke herindelingspartner en
zagen wij ons genoodzaakt in te grijpen vanuit onze eigenstandige
verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur.
Zienswijze gemeenteraad Nuenen c.e(
Beleidskader! criteria

a. Draagvlak
*'In hef Beleidskader is opgenomen dat een herindeling op een zo groot mogelijk
draagvlak moet kunnen rekenen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in lokaal
bestuurlijk, maatschappelijk en regionaal draagvlak.
e Lokaal bestuurlijk draagvlak
In de gemeenteraad van Nuenen c.a. is onvoldoende draagvlak voor de
samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven. Wij geloven in de
representatieve democratie, de gekozen gemeenteraad die de bevolking
van Nuenen c.a. vertegenwoordigt, in de gemeenteraad van Nuenen c.a.
bestaat onvoldoende draagvlak voor een samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. De gemeenteraad bestaat in de huidige samenstelling uit
raadsleden die na reguliere verkiezingen in maart 2018 rechtstreeks zijn
gekozen. Deze gemeenteraadsverkiezingen vonden plaats nadat Gedeputeerde
Staten de arhĥprocedure in gang hadden gezet en nadat, ondanks het
zogenaamde ‘open overleg duidelijk werd dat Gedeputeerde Staten
maar één koers kenden: de samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en
Nuenen c.a. Ook in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ontbreekt
het draagvlak voor een gedwongen samenvoeging met de gemeente
Eindhoven*.
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Reactie collega van gedeputeerde itotan

Datum

Uw constatering dat er geen voldoende draagvlak in de raad van Nuenen c.a.
aanwezig is voor het voorstel tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven is op zich juist, maar uw raad bleek evenmin in staat om tot een
andere duurzame oplossing te komen.
Lokaal bestuurlijk draagvlak wordt overigens niet alleen bepaald door
opvattingen van de raad van Nuenen c.a., maar ook door de opvattingen van
de raad van Eindhoven. De raad van de gemeente Eindhoven heeft zijn
instemmende zienswijze unaniem vasfgesteld.

2 oktober 2018
Oni kenmerk

C2187393/4407719

Overigens is het bij een provinciaal initiatief tot een herindelingsvoorstel per
definitie zo dat geen sprake is van een unaniem bestuurlijk draagvlak bij de
betrokken gemeenten. Mocht dat wel het geval zijn, dan ligt immers een
provinciaal initiatief tot een herindelingsvoorstel niet voor de hand.
Wij herkennen ons niet in uw opmerking dat wij "maar één koers kenden: de
samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a.". De gemeente
Son en Breugel maakte eveneens deel uit van het open overleg, omdat zij
nadrukkelijk bij de gemeente Nuenen c.a. in beeld was als mogelijke
herindelingspartner. Met alle drie betrokken gemeentebesturen hebben wij in het
open overleg de mogelijke varianten besproken. De raad van de gemeente Son
en Breugel heeft op 2 november 2017 als zijn standpunt bepaald de "visie op
de bestuurlijke vorm in 2019 opnieuw te bezien". En bij brief van 9 Februari
2018 zijn wij geïnformeerd over het standpunt van de raad dat hij niet betrokken
wenst te worden bij het herindelingsontwerp.
Zieiuwijxi gemeenteraad Nuanan c.o.

Maatschappelijk draagvlak
De resultaten van de inwonersenquête worden door Gedeputeerde Staten
onjuist geïnterpreteerd.
*Gedeputeerde Staten schermen met de resultaten van een enquête en
goochelen met de percentages uit deze zogenaamde representatieve
steekproef: ÓOX is voorstander van herindeling. Daarvan is 52X voor een
herindeling met Eindhoven. De conclusie dat 52X van ÓOX geen meerderheid
is, verzuimen Gedeputeerde Staten echter te trekken. De waarheid is dat dus
slechts ongeveer 30X van de inwoners voorstander zou zijn van een fusie met
EindhovenI Met name ook op pagina 63 van het herindelingsontwerp wordt
deze informatie manipulatiefgeredigeerd waardoor een onjuist beeld ontstaat:
*tndien sprake is van herindeling, heeft iets meer dan de helft (52X) van de
respondenten een voorkeur voor de gemeente Eindhoven". Gedeputeerde
Staten gaan zelfs zo ver door op pagina 5 van het herindelingsontwerp te
zeggen dat deze 52X 'ongeveer 60X' is. Een we! heel erg vrije afronding van
getallen. Verder kunnen grote vraagtekens worden gesteld bij de wijze waarop
Gedeputeerde Staten deze enquête hebben opgezet en georganiseerd.
a

Raactia collaga van gedeputeerde slaton
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In opdracht van ons heeft bureau Dimensus (beleidsonderzoek) een onderzoek
uitgevoerd naar de opvattingen van de inwoners over de bestuurlijke toekomst
van de gemeente Nuenen c.a. De conclusies zoals die staan genoemd in het
herindeľmgsontwerp zijn overgenomen uit het door het bureau geleverde
rapport. Het onderzoek zelf is te vinden op: www.brabant.nļ/vkbnuenen.
Op de vraag of Nuenen c.a. moet fuseren of zelfstandig blijven vond, om
precies te zijn, 6^ van de respondenten dat Nuenen c.a. moest fuseren en
vond dat de gemeente zelfstandig moest blijven. Het resterende
percentage van de respondenten had geen mening. Vervolgens werd aan alle
respondenten de vraag voorgelegd met welke andere gemeente de gemeente
Nuenen zou moeten fuseren (los van de vraag of men wel of niet voor een fusie
is). Op die vraag gaf 52X van de respondenten aan een voorkeur te hebben
voor de gemeente Eindhoven en
voor de gemeente Son en Breugel. De
overige 8% van de respondenten had ofwel geen mening, een andere
mening/voorkeur of gaf aan dat men voorstander was van het zelfstandig
blijven van de gemeente Nuenen c.a.
’

Datum

2 oktober 2018
Ons kenmerk

C2187393/4407719

Uw opmerking dat wij in het herindelingsontwerp op pagina 5 een onjuist
percentage hebben genoemd is juist. De juiste constatering is: "Uit de in
opdracht van GS uitgevoerde enquête bleek dat 6^ van de inwoners
voorstander is van een herindeling van de gemeente Nuenen c.a. Los van de
vraag of men al dan niet voor een fusie was, gaf een meerderheid van 52% van
alle respondenten aan een voorkeur te hebben voor een fusie van de gemeente
Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven".
Wij zullen deze wijziging doorvoeren in het herindelingsadvies. Zoals ook in de
eactienota zienswijzen is gesteld, voldeed de enquête aan de eisen die vanuit
representativiteit mogen worden gesteld. Er is een steekproef getrokken van
2.000 huishoudens uit het doelgroepenbestand van Cendris, een onderdeel van
PostNL. Dit bedrijf beschikt over een bestand van woonadressen waaruit een
betrouwbare steekproef is te trekken. Deze adressen worden voortdurend
gecontroleerd op correctheid. In minder dan ^ van de gevallen was er sprake
van een foutieve tenaamstelling.
Zl*niwl|z« gemeenteraad Ntranen c.a.

Gemeentebestuur van Nuenen c.a. gaat zelf een referendum organiseren.
"Om te onderzoeken of er daadwerkehļk onder de inwoners van Nuenen c.a.
voldoende draagvlak is vooreen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.
houdt de gemeente Nuenen c.a. zelf een raadgevend referendum. De
gemeenteraad van de gemeente Nuenen c.a. heelt hier inmiddels toe besloten.
Op woensdag 10 oktober 2018 kriļgen onze inwoners de gelegenheid zich uit
te spreken over de vraag ofzij vóór- of tegenstander zijn van de gedwongen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c. a. per 1 januari 2021. Aan de hand
van de uitslag van dit referendum zat de gemeenteraad van Nuenen c.a. in
november 2018 een besluit nemen of hij zich al dan niet wenst neer te leggen
bij de door Gedeputeerde Staten voorgenomen samenvoeging".
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Datum

Reactie collage van gedeputeerde ilattn

2 oktober 2018

Wij nemen kennis van uw besluit om een referendum te organiseren. Wij zullen
naar aanleiding van de uitslag van het referendum Provinciale Staten tijdig
informeren.

Ons kenmerk
C2187393/4407719

Zlenswtļse gemeenteraad Nuanan c.a.

* Regionaal draagvlak
"Gedeputeerde Staten nemen ten onrechte aan dat er binnen de regio
draagvlak is voor de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven. Het Beleidskader gaat ervan uit dat niet één gemeente een
veto uit kan spreken over een herindeling waar andere gemeenten (meervoud!)
groot belang hebben biļ die herindeling. Bij de samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. hebben andere gemeenten echter geen belang. Zij hebben slechts
aangegeven zelfniet bij herindeling betrokken te willen worden. Gedeputeerde
Staten geven aan dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten bezwaar
hebben tegen een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.,a.. Belangrijker is
op te merken dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten instemmen met de
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. Wij wijzen ondermeer op de
zienswijze van de gemeenten Son en Breugeì en Geldrop-Mierlo waarin
bezwaren tegen de voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven kenbaar worden gemaakt*.
Reactie van college van gedeputeerde «talon

In het herindelingsontwerp hebben wij de passage opgenomen dat uit eerder
ingenomen standpunten of documenten er, voor zover ons bekend, bij
omliggende gemeenten geen bezwaren naar voren zijn gekomen tegen een
eventuele vorming van een nieuwe gemeente die ontstaat na samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Het algemene beeld dat wij hebben
verkregen na lezing van de zienswijzen is dat de meeste omliggende gemeenten
geen uitspraak doen over ons voornemen tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven. Enkele gemeenten en de gemeenschappelijke
regeling Dienst Dommelvallei uiten wel zorgen die vooral betrekking hebben op
de bestaande samenwerkingsverbanden. Wij zijn ons bewust van deze zorgen
en de mogelijke (financiële) consequenties van een bestuurlijke fusie voor de
bestaande samenwerkingsverbanden. Dit kan wat ons betreft echter geen reden
om zijn om de bestaande bestuurlijke hoofdstructuur (gemeenten) a priori als een
vaststaand gegeven te beschouwen.
Zienswijze gemeenteraad Nuenen c.a.

b. Interne samenhang dorps- en kernenbeleid
Gedeputeerde Staten gaan ten onrechte uit van interne samenhang tussen
stedelijke en landelijke functies.
"Belangrijk is dat de nieuwe gemeente een bestuurlijke eenheid vormt zonder het
belang van dorpen en kernen te miskennen. Voorkomen moet worden dat de
nieuwe gemeente slechts een administratieve eenheid is waarmee burgers en
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maatschappelijke organisaties zich nauwelijks verbonden voelen. In het
herindoìingsontwerp is aangegeven, dat er voldoende interne samenhang is. Dit
blijkt onder meer uit de primaire maatschappelijke oriëntatie van de inwoners
van Nuenen c.a. op Eindhoven, de ruimtelijke samenhang in het gebied, alsook
belangrijke maatschappelijke opgaven (versterken van de economie, vestigingsen bedrijfsklimaat, toerisme en recreatie, openbaar vervoer en bereikbaarheid).
Wij merken op dat deze samenhang niet alleen geldt voor de gemeente Nuenen
c.a., maar voor alle gemeenten rondom Eindhoven. Gedeputeerde Staten geven
aan dat in de nieuw te vormen gemeente stedelijke en landelijke functies met
elkaar verbonden worden. Gedeputeerde Staten vinden dit een positieve
ontwikkeling. De vraag is echter of de inwoners van de kernen van Nuenen c.a.
wel een onderdeel van de stad willen zijn en zich verbonden voelen met de
prob/ematieken die,zich hier afspelen. Vanuit regionaal perspectief achten wij
een sterke stad omringd door krachtige randgemeenten wenselijk. De stad kan
zich daarbij focussen op de (interjnationale ambities van de regio en de
randgemeenten op het (be)leefbaar houden van de woongemeenschappen in
een mooie groene omgeving. Wij denken dat de gemeente Eindhoven zelfgoed
in staat is en voldoende mogelijkheden heeft om uit te groeien tot deze sterke
stad. Vooral nu er volop ruimte is gecreëerd voor nieuwe
(woning)bouwontwikketingen en deze mogelijkheden worden benut. Een
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. draagt niet bij aan dit perspectief
en in dat opzicht is er geen sprake van interne samenhang".

Datum

2 oktober 2018
On* kenmerk

C2187393/4407719

Reactie van college van gedeputeerde italen

Wij zijn van mening dat in de nieuw, te vormen gemeente stedelijke en landelijke
functies met elkaar verbonden worden. Die functies zijn complementoir en
kunnen elkaar versterken. De nieuw te vormen gemeente heeft onzes inziens
ruim voldoende interne samenhang. De conclusie dat die samenhang ook voor
andere gemeenten rondom Eindhoven geldt kan juist zijn maar staat los van de
reden waarom wij hebben besloten een herindelingsprocedure tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven te starten. De door
ons voorgestane fusie is ingegeven vanwege de bestuurskrachtproblemen in de
gemeente Nuenen c.a.
In uw vraag of de inwoners van de kernen van Nuenen c.a. wel een onderdeel
van de stad willen zijn en zich verbonden voelen met de problematiek van die
stad lopen het fysieke (stad en dorp) en het bestuurlijke (gemeente als
bestuurlijke entiteit) door elkaar heen. Ook na een fusie met Eindhoven blijven
de dorpse karakters van Nuenen, Gerwen, Nederwetten en Eeneind behouden.
Het verdiepingsdocument en het "commitment van Eindhoven" bevestigen ons in
deze overtuiging. Fusie van Nuenen c.a. en Eindhoven leidt tot een
bestuurskrachtige gemeente die zowel landelijke als stedelijke functies in zich
bergt en de daarmee gep'aard gaande opgaven daadkrachtig en in samenhang
"bestuurskrachtig" het hoofd kan bieden. De inwoners van Nuenen c.a. delen
deze mening. Dat valt immers op te maken uit de uitkomsten van de door ons
gehouden enquête waaruit bleek dat 520á» van de respondenten (ingeval een
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fusie aan de orde is) een voorkeur had voor een fusie met de gemeente
Eindhoven en 4(^ voor de gemeente Son en Breugel. De overige 8% van de
respondenten had ofwel geen mening, een andere mening/voorkeur of gaf aan
dat men voorstander was van het zelfstandig blijven van de gemeente Nuenen
c.a.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4407719

Zienswijze gemeenteraad Nuenen ca.

c. Bestuurskracht
De gemeente Nuenen c.a. heeft voldoende bestuurskracht.
*'Het vermeende gebrek aan bestuurskracht, in het bijzonder het gebrekkig
politiek-bestuurlijk samenspel tussen de raad en het college, is het enige
argument dat Gedeputeerde Staten hanteren voor de voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. dat zich onderscheidt ten
opzichte van argumenten ten aanzien van de andere gemeenten rondom
Eindhoven. Overigens merken wiļ hierbij op dat ook andere gemeenten in de
provincie Noord-Brabant in het verleden we! eens een periode hebben gekend
waarin hun bestuurskracht (licht) minder is geweest. Dit is toen voor
Gedeputeerde Staten nooit aanleiding geweest om die gemeenten op te heffen.
Het is juist dat de bestuurskracht in de gemeente Nuenen c.a. in het vededen
een punt van zorg is geweest. De commissie Huiļbregts oordeelde in juni 2013
kritisch over het polifiek-bestuurliįk samenspel tussen gemeenteraad en college.
Gedeputeerde Staten hebben, zoals eerder al aangegeven, nagelaten om het
initiatief te nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht. Wij zijn daar als gemeentebestuur zelf mee aan de
slag gegaan. En met succes! Zie het documentJ'Met open vizier de bestuurlijke
toekomst tegemoet - Visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen
c.a.' van januari 2018. Gedeputeerde Staten trekken uit dit rapport echter
volstrekt onjuiste conclusies. In dit rapport worden namelijk onder meer de
volgende conclusies getrokken:
« Het blijkt dat de huidige bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a.
voldoende is. Dat geldt voor de realisatie van maatschappelijke
opgaven, maar ook voor de invulling van bestuudiįke voorwaarden.
e De bestuurskracht is in de periode 2015-2017 ten opzichte van de
periode 2010-2015 verbeterd.
« De stijgende lijn in de bestuurskracht die zich in 2015 aftekende heeft
zich voortgezet. De gemeente Nuenen c.a. geeft er blijk van zelfstandig
de eigen bestuurskracht te kunnen verbeteren.
Het beeld dat Gedeputeerde Staten van de bestuurskracht hebben, is dan ook
gedateerd, achterhaalden vooringenomen".
Reactie van college van gedeputeerde (toten

In onze reactie op uw zienswijze geven wij in paragraaf 3 aan waarom het
naar ons oordeel in Nuenen c.a. ontbreekt aan bestuurskracht. Wij verschillen
met u van mening als zouden wij onvoldoende met u in gesprek zijn geweest.
Vanaf de start van het programma Veerkrachtig Bestuur in Brabant (2011}
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nemen wij in het belang van de Agenda van Brabant en de realisatie van de
maatschappelijke opgaven de bestuurskracht van gemeenten nadrukkelijk onder
de loep. Kortheidshalve verwijzen wij in dit verband naar onze reactie onder d.
in deze bijlage.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4407719

Zienewlļse gemeenteraad Nuenon m.

Bestuuríiįke drukte wordt niet minder ais gevolg van de samenvoeging van
Nuenen c.a. en Eindhoven.
"Een element van bestuurskracht is dat een gemeente in staat moet zifn om
zelfstandig taken uit te oefenen en niet in hoge mate afhanketifk mag zijn van
samenwerkingsverbanden. De gemeente Nuenen c.a. is hiertoe in staat. Dit
neemt niet weg dat de gemeente'Nuenen c.a., net ais de gemeente Eindhoven,
deelneemt aan verschillende samenwerkingsverbanden. Dit kan bestuurlijke
drukte met zich meebrengen. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c. a. neemt dit niet weg. Want in tegenstelling tot wat Gedeputeerde
Staten aangeven op pagina 64 van het herindelingsonfwerp, wordt er niet één
samenwerkingsverband opgeheven. Er blijven dus net zoveel gemeenschap
pelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden bestaan als vóór de
voorgenomen samenvoeging".
Reactie van college van gedeputeerde «talen

Hoewel het aantal samenwerkingsverbanden naar verwachting niet af zal
nemen, zal er als gevolg van de fusie wel minder behoefte zijn aan bilaterale
afstemming dan wel inzet vanuit de beide gemeentelijke organisaties. De fusie
draagt dus bij aan vermindering van de bestuurlijke drukte, zorgt voor optimale
besluitvorming omdat minder compromissen gesloten hoeven te worden en komt
de democratische legitimiteit van en controle op de regionale samenwerking ten
goede.
Zloiuwllso gomoonloraad Nuonon

ca

d. Evenwichtige regionale verhoudingen
Gedeputeerde Staten gaan voorbij aan de samenwerking met de gemeenten
Geldrop-Miedo en Son en Breugel.
"De nieuw te vormen gemeente moet ook passen binnen de regio. Als gevolg
van een herindeling mag er geen disbalans ontstaan tussen de gemeenten in de
regio. Een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. kan in de ogen van
Gedeputeerde Staten bijdragen aan meer evenwicht in regionale verhoudingen.
Hierbij wordt tevens de verwachting uitgesproken dat een bestuurlijke opschaling
deze verhoudingen niet wezenlijk verandert. Wij delen deze mening niet.
In dit verband willen vrij wijzen op de intergemeentelijke samenwerking van de
gemeenten Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a. in de Dienst
Dommelvallei op basis van een gemeenschappelijke regeling. Deze dienst voert,
naar tevredenheid, voor de betrokken gemeenten taken uit op het gebied van
met name bedriįkvoerìng (financiën, controlling, ICT, personeel en organisatie,
documentaire informatievoorziening) en dienstverlening, zoals burgerzaken en
sociale zaken. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen
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c.a. zal een gat slaan in die samenwerking en mogefiįk zeik leiden tot het
opheffen van deze dienst met alle {financiële) gevolgen van dien. Gedeputeerde
Staten gaan hieraan voorbiį in het herindelingsontwerp. Wiļ missen de
achterliggende visie. Ook de gemeente Son en Breugel vraagt in haar
zienswijze hiervoor aandacht. Het is ons overigens onduidelijk waarom
Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een simpel 'nee' van de gemeenten
Geldrop-Mierlo en Son en Breugel tegen een eventuele gemeentelijke
herindeling, terwijl de gemeente Nuenen c.a. een herindeling wordt opgelegd"

Datum

2 oktober 2018
Ona kenmerk

C2187393/4407719

ReocHe van college van gedeputeerde (laten

De reden waarom wij in relatie tot de gemeente Nuenen c.a. gekomen zijn tot
het starten van de arhi-procedure is meermalen in onze reactie en deze bijlage
uiteengezet. De reden waarom wij een Fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven
als meest duurzame oplossing beschouwen ook. Wij hebben goede nota
genomen van de zorgen die er leven rondom de gevolgen van de fusie voor de
samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei. Echter, zoals eerder aangegeven
kan dit wat ons betreft geen reden zijn om de bestuurlijke hoofdstructuur a priori
als een vaststaand gegeven te beschouwen.
In het herindelingsontwerp hebben wij. opgenomen dat de juridische, personele
en financiële gevolgen van de herindeling voor de deelnemende gemeenten en
medewerkers van de Dienst Dommelvallei na vaststelling van het
herindelingsadvies in beeld worden gebracht.
De bestuurskracht van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo geeft
geen aanleiding tot provinciaal ingrijpen. Bovendien is de gemeente Eindhoven
bereid om met de gemeente Nuenen c.a. te fuseren.
Zleiwwii» gomaantaraod Nuuiwn ca

Het ontbreekt Gedeputeerde Staten aan een visie op de bestuurlijke organisatie
in de regio.
*'Zowel Eindhoven als Nuenen c.a. werken met zeven andere gemeenten samen
aan grootstedelijke problematiek c.q. de subregionale problematiek in het
Stedelijk Gebied Eindhoven. Een schaalgrootte passend bij de maatschappelijke
opgaven die zich afspelen op terreinen als ruimte, wonen, werken en
voorzieningen. Naar aanleiding van de evaluatie van de samenwerking in 2017
hebben betrokken gemeenten besloten om hun samenwerking voort te zetten.
Hiertoe is een nieuwe samenwetkìngsagenda opgesteld. Een punt van aandacht
was en is een slagvaardige besluitvorming. Door samenvoeging van twee van
de negen gemeenten wordt deze slagkracht echter niet verbeterd. Wij vinden de
beoogde samenvoeging volstrekt willekeurig. Dit geldt temeer, omdat de
gemeente Nuenen c.a., wat betreft de bestuurlijke organisatie, niet
onderscheidend is ten opzichte van de andere gemeenten in dit
samenwerkingsverband. Nagenoeg alle argumenten die Gedeputeerde Staten
hanteren voor de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.,
zijn ook van toepassing op de andere gemeenten rondom Eindhoven. De
gemeente Nuenen c.a. is bereid om in die discussie over de bestuurlijke vorm
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van het Stedeliļk Gebied Eindhoven ook haar rol te spelen. Mogetifk kan dan op
basis van een echte regionale mie van Gedeputeerde Staten naar het gebied
rondom Eindhoven als geheel worden gekeken. Wellicht kan dan biļ die
discussie ook worden betrokken een overdracht van taken, bevoegdheden en
middelen aan een bestuursautoriteit, zoals de commissie Demmers dat heeĥ
bedoeld in het rapport "De wil tot verschil" van september 2016. Bij het
uifbliļven van een dergeliįke overdracht van taken, bevoegdheden en middelen,
zou, aldus de commissie Demmers, moeten worden overgegaan tot
grootschalige herindelingen in de regio rondom Eindhoven. Dat is echter iets
heef anders dan slechts één van de betrokken gemeenten in een
heríndelingsvoorstel te betrekken. Wij onderkennen dat Brainport een versterking
van bestuurskracht nodig heefi. Als daarbij herindeling van gemeenten
onontkoombaar is, geldt dat niet slechts voor de gemeente Nuenen c.a. Deze
samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in deze regio is
de uitdrukking van de innovatiekracht van deze regio. Het is van belang dat er
in de regio vanuit hetzelfde perspectief wordt gewerkt, namelijk vanuit de
metropoo/gedachte. Vanuit die situatie zou het Stedelijk Gebied Eindhoven met
alle betrokken gemeenten gezamenlijk, in geleidelijkheid en met behoud van
lokale structuren, mogeliįk kunnen uitgroeien tot een bestuurlijk volwaardige
entiteit en mogelijk op termijn tot één regiogemeente. Om te weten waar kansen
en bedreigingen liggen om de uitvoering van de metropoolgedachte te
versterken, zou het goed zijn als inzicht bestaat in de bestuurskracht
van de gemeente Eindhoven. Dit inzicht is er niet, omdat hier geen onderzoek
naar is gedaan. Ook Gedeputeerde Staten leggen een dergelijke potentiële
regionale vide nietten grondslag aan hun herindefingsontwerp.
Opvallend is dat Gedeputeerde Staten op pagina 65 van het
herindelingsonfwerp benoemt dat door de voorgenomen samenvoeging
Eindhoven de vijfde gemeente van Nederland wordt. Dit mag natuurlijk nooit
een argument zijn voor de opheffing van de gemeente Nuenen c.a.".

Datum

2 oktober 2016
One kenmerk

C2187393/4407719

Reactie van college van gedeputeerde staten

Reeds eerder in uw zienswijze stelt u dat het ontbreekt aan een provinciale visie.
Wij bestrijden dit. Onze visie is opgenomen in een apart kader in hoofdstuk 2.2
van het herindelingsadvies en maakt tevens integraal onderdeel uit van de
samenvatting. Tevens verwijzen wij naar onze visie "Leiderschap en
dienstbaarheid: Samen op weg naar een (Veer)Krachtig Bestuur voor Brabant"
(september 2014).
Zienswijze gemeenteraad Nuenen co.

e. Duurzaamheid
"De gemeente Nuenen c.a. is in staat rijn taken úitte voeren, net zoals de
andere gemeenten in de regio. Duurzaamheid is tweeledig, aldus het
Beleidskader. Enerzijds moet de nieuwe gemeente duurzaam in staat rijn
gemeentelijke taken (zelfstandig) úitte voeren. Anderzijds moet gekeken worden
of de nieuwe gemeente in regionale context duurzaam kan voortbestaan.
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Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare tifd
opnieuw wordt betrokken in een heríndelingsdiscussie. Dit gevaar ligt echter op
de loer, gezien het feit dat op dit moment een bestuurlijke visie op de regio
Eindhoven ontbreekt. Wij zijn, evenals de andere randgemeenten van
Eindhoven, in staaf de gemeentelijke faken uit te voeren. Wij zijn daarbij voor
onze essentiële taken echter niet in hoge mate afhankelijk van gemeen
schappelijke regelingen. De gemeente Nuenen c.a. onderscheidt zich wat dit
betreft niet van andere gemeenten in de regio rondom Eindhoven. Dit blijkt ook
in de praktijk. Of de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen
c.a. ook duurzaam is in regionaal perspectief vragen wij ons cd, mede gelet op
de ontwikkelingen binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven".

Datum

2 oktober 2018
Oni InnmeHc

C2187393/4407719

Raactia van collega van gadaputaarda stotan

Een samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven levert een
nieuwe bestuurskrachtige en robuuste gemeente op, die voor een reeks van
járen duurzaam zal zijn. De aanwezige bestuurlijke voorwaarden en ambtelijke
en organisatorische capaciteit en middelen van de huidige gemeente Eindhoven
leggen een stevig fundament voor de níeuwe gemeente. De zelfstandigheid van
een gemeente wordt - in de tijd bezien - niet alleen bepaald door haar eigen
bestuurskracht, maar tevens door die van haar omgeving. Uít de respectievelijke
visies op de bestuurlijke toekomst van de omliggende gemeenten is ons gebleken
dat herindeling geen onderdeel uitmaakt van het beoogde instrumentarium om te
borgen dat deze gemeenten de komende periode de maatschappelijke opgaven
op ädequate wijze tegemoet kunnen treden.
Ziancwiļza getnaantaroad Nuanan Mi

Kanttekening: voorbeelden van gebrekkig samenspel
De voorbeelden die Gedeputeerde Staten gebruiken, leiden niet tot de conclusie
dat er sprake is van gebrek aan bestuurskracht.
"Op pagina 12 van het herindetingsontwerp zijn enkele voorbeelden
beschreven die volgens Gedeputeerde Staten het gebrekkige samenspel tussen
het college en de gemeenteraad van Nuenen c.a. illustreren. Hierover merken
wij het volgende op.
a Voorbeeld a
Hier wordt genoemd het gebrek aan consistentie in de besluitvorming over de
bestuurlijke toekomst. Op 17november 2016 is per raadsbesluit de optie
"herindeling/h/sie"richtinggevend vastgesteld ah voorkeursvariant voor de
bestuurlijke toekomst voor de gemeente Nuenen c.a.. Vervolgens is de
raadscommissie aan de slag gegaan. Dit heeft ertoe geleid dat de
gemeenteraad van Nuenen c.a. in november 2017besloten heelt een
voorkeur uit te spreken voor een fusie met Son en Breuge! mocht de situatie
hiertoe aanleiding geven en op voorhand een herindeling of fusie met de
gemeente Eindhoven af te wijzen. Dit is, in tegenstelling tot het beeld dat
Gedeputeerde Staten schetsten, een keuze vóór fusie en waarbij hęt moment
van fusie is nog niet bepaald. Zoals hiervoor a! geschetst, is het
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gemeentebestuur van Nuenen c.a. actief bezig met het versterken van de
bestuurskracht en werpt dit zijn vruchten af. De bestuurskracht van de gemeente
is voldoende, waardoor er nu geen noodzaak is om te fuseren. Dit is
voortschrijdend inzicht. Dat Gedeputeerde Staten nog in december 2016 het
advies van de commissie Demmers hebben omarmd waarbij’ de gemeenten
Nuenen c.a. en Son en Breugelzouden moeten fuseren {met overdracht van
bevoegdheden en taken aan een regionale autoriteit) en dat
Gedeputeerde Staten nu de samenvoeging van Nuenen c.a. en Eindhoven
nastreven, kwalificeren Gedeputeerde Staten waarschijnlijk niet als 'een gebrek
aan consistentie in besluitvorming 'ř
*
Voorbeeld b
Hier wordt genoemd de rol die de gemeenteraad heeft bedongen om het
convenant in het kader van de Samenwerkingsagenda 20.18-2025 Stedelijk
Gebied Eindhoven goed te keuren. Het betreft hier een eenmalig incident door
middel van een amendement in één gemeenteraadsvergadering. Absoluut geen
reden om een gemeente op te heffen.
» Voorbeeld c
Hier wordt genoemd het regelmatig lekken van vertrouweliįke informatie. Het is
inderdaad we! een enkele keer gebeurd dat een document waarop
geheimhouding was gelegd, bij de pers terecht is gekomen. Zeer
betreurenswaardig en de noodzakeliįke maatregelen (onder
meer strafrechtelijke aangifte) zijn genomen, maar we hebben alle vertrouwen
dat dit niet meer zal voorkomen. Het is absoluut geen reden om een gemeente
op te heffen.
*
Voorbeeld d
Hier wordt genoemd het ontbreken van regie vanuit de gemeenteraad en
college ten tijde van het KAFlonderzoek naar fraude in de ambfelijke
organisatie van de gemeente Nuenen c.a.. Wij ontkennen dat er geen sprake
was van regie. De verschillende sporen die doodopen moesten worden
(strafrechtelijk, ambtenaar-rechtelijk, civielrechtelijk en bestuuríijk) hebben
enige tijd gekost, omdat dit zorgvuldig moest gebeuren, maar van het ontbreken
van regie was zeker geen sprake. Dit dossier is inmiddels afgesloten. Het valt
niette ontkennen dat het tot de nodige beroering heeft geleid, maar zowel
bestuurlijk als ambtelijk heeft het ook geleid tot verbeteringen ".

Datum

2 oktober 2018
Om kenmerk

C2187393/4407719

Reactfe van college van gedeputeerde (talen

De door ons In het herindelingsontwerp genoemde voorbeelden zijn illustratief
voor het gebrek aan bestuurskracht in Nuenen c.a. In onze reactie op uw
zienswijze hebben wij gemotiveerd aangegeven waarom wij van mening zijn
dat het schort aan bestuurskracht in uw gemeente. Wij concluderen dat wij op
dit punt een meerderheid in uw raad niet kunnen overtuigen.
ZİwicwI|h gamaantarood Nuanan c.a.

Kanttekening: verlengde termijn zienswijze
Gedeputeerde Staten handelen in strijd met de Wet algemene regels
herindeling.
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*Gedeputeerde Stoten hebben in het herinde/ingsonfwerp de termijn voor het
indienen van een zienswijze door de gemeenteraden van Eindhoven en Nuenen
c.a. verlengd in verband met de zomervakantie die binnen de wetfetíįke termijn
vak. Gedeputeerde Stoten handelen hiermee in strijd met artikel 8 lid 4 van de
Wet algemene regels herindeling. De verlenging van de ziensvrijzentermijn voor
de gemeenteraden is een geste die Gedeputeerde Stoten hebben gedaan,
omdat het voor de gemeenteraden lastig is een zienswijze te geven tijdens de
zomervakantie. Gedeputeerde Stoten hebben dit besluit om de termijn te
verlengen gemotiveerd door aan te geven dat de wettelijke zienswijzetermijn
een termijn van orde betrek. Gedeputeerde Stoten handelen hiermee in strijd met
de wet. Gedeputeerde Stoten hebben namelijk helemaal niet de bevoegdheid
om wijzigingen aan te brengen aan de termijn die bij formele wet is vastgesteld.
Het mag juist zijn dat het gaat om een termijn van orde. Dat betekent echter niet
dat die termijn willekeurig kan worden gekozen. Er is dus sprake van een
formeel gebrek. Dit spreekt temeer, omdat voor slechts één groep (de betrokken
gemeenteraden) de termijn wél is opgerekt en voor de anderen juist weer niet
terwijl het einde van de zienswijzetermijn voor anderen ook in de zomervakantie
valt. Bovendien verbindt de wet aan de zienswijzentermiįn voor de gemeente
raden ook de termijn van vaststelling door Provinciale Staten van het
herindefingsadvies. De facto hebben Gedeputeerde Staten door de
verlenging van de zienswijzentermijn in strijd met de wet, zichzelf een langere
voorbereidingstijd gegeven voor het opmaken van het herindelingsadvies. Dat is
nooit de bedoeling van de wetgever geweest, die in de wet de termijnen strikt
heek aangegeven, namelijk met zoveel woorden heek geformuleerd als een
uiterlijke termijn *.

Datum

2 oktober 2018
On* kenmerk

C2187393/4407719

ItoacHt van collage van gedeputeerde staten

Uw constatering dat het termijnen van orde betreft is juist. Voor wat betreft de
termijn van indiening van zienswijzen door eenieder is sprake geweest van de
toepassing van de wettelijke termijn van acht weken. Beide gemeenten waren
bereid op de kortst mogelijke termijn (per 16 mei 2018) het herindelingsontwerp
ter inzage te leggen. De zienswijzetermijn sloot derhalve op 11 juli 2018.
Aangezien de vakantieperiode in Regio Zuid aanving op 7 juli 2018 zijn wij van
oordeel dat eenieder in ruime mate de gelegenheid heeft gehad tijdig te
reageren. Ten aanzien van het verlengen van de termijn voor de raden
bestrijden wij dat sprake zou zijn van willekeur. Integendeel, er is rekening
gehouden met het door de raden vastgestelde vergaderschema waaruit bleek
dat beide gemeenten met een uitbreiding van twee weken in de gelegenheid
waren zonder verdere aanpassingen in dat schema de zienswijzen vast te
stellen. Wij constateren dat beide gemeenten ook van die gelegenheid gebruik
hebben gemaakt. Tot slot is geen sprake van verlenging van onze
voorbereidingstijd om te komen tot het opmaken van een herindelingsadvies.
Ongeacht het tijdstip van het einde van de zienswijzetermijn blijft deze uiterlijk
vier maanden.
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Zlanfwlļz* gemeenteraad Nuenen c.a.

Samenvattende conclusie
"Er is geen enkele aanleiding om de gemeente Nuenen c.a. nu te betrekken in
een samenvoeging met de gemeente Eindhoven, maar als Gedeputeerde Staten
op basis van een goede regionale visie de bestuurlijke organisatie van hef
Stede/iįk Gebied Eindhoven als geheel op de agenda willen zetten, zal de
gemeente Nuenen c.a. daarbij een volwaardig gesprekspartner zijn".

Datum

2 oktober 2018
One kenmerk

C2187393/4407719

Reactie van college van gedeputeerde «laten

Wij verschillen met u van mening als zou er geen aanleiding ziļn om de
gemeente Nuenen c.a. met de gemeente Eindhoven te fuseren. Tevens
verschillen wij met u van mening over het ontbreken van een regionale visie op
de bestuurlijke organisatie van het SGE. In onze reactie op uw zienswijze
hebben wij aangegeven waarom wij van mening zijn dat de gemeente Nuenen
c.a. dient te fuseren met de gemeente Eindhoven. Onze visie op de bestuurlijke
inrichting van Brabant is opgenomen in het document Leiderschap en
dienstbaarheid: Samen op weg naar een (Veer)Krachtig bestuur voor Brabant.
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Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Provincie Noord-Brabanf

Uw verzoek tot het indienen van een zienswijze op het herindelîngsontwerp tot samenvoeging van de
gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven, heeft het dagelijks bestuur van Dienst Dommelvallei in goede orde
ontvangen.
Hieronder zet Dienst Dommelvallei haar zienswijze uiteen.
Zienswijze
Het dagelijks bestuur van GR Dienst Dommelvallei is geen voorstander van een herindeting tussen Nuenen
c.a. en Eindhoven.
De meerjarig opgebouwde efficiency binnen de dommelvallei gemeenten wordt door de voorgestelce
herindeling teniet gedaan.
Bij het uittreden uit de GR Dienst Dommelvailei door de nieuwe gemeente of door Nuenen c.a. nemen de
financiële lasten voor de resterende deelnemers aan de GR Dienst Dommelvallei enorm toe.
Bij het uittreden uit de GR Dienst Dommelvallei door de nieuwe gemeente of door Nuenen wordt de
uittredende gemeente meerjarig belast met desintegratiekosten.
Hieronder onderhouwen wij onze zienswijze. De onderbouwing bestaat uiteen reactie op het
herindelîngsontwerp en een doorkijk naar de gevolgen van de beoogde herindeling.

Postbus 60, 5730 AB Mierlo

Dorpsstraat 210, 5731 JL Mierlo

T (088) 16 31 000

F info@dienstdommelvalleī.nl

j

Reactie op het herindelingsontwerp
Meer efficiency op bedrijfsvoering
In uw herindelingsontwerp steit u dat: “Met net samengaan van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
kan meer efficiency worden bereikt m de bedrijfsvoering vanwege schaalvoordelen die ontstaan met een
gemeenschappelijke bedrijfsvoering en dienstverlening. Meer efficiency in de gemeentelijke bedrijfsvoering
betekent cat publieke middelen doelmatiger besteed worden en meer publieke middelen ten behoeve van
hun inwoners, hun gemeenschappen, (maatschappelijke) organisaties en ondernemingen ingezet kunnen
worden."
Wij ondersteunen deze redenering van harte aangezien deze opvatting de grondlegger is voor de GR Dienst
Dommelvalleî. U dient te beseffen dat de efficiency op bedrijfsvoering die reeds gerealiseerd is binnen
Dienst Dcmmelvalleì groot is. Een mogelijke herindeling tussen Nuenen c.a. en Eindhoven zorgt in dat
opzicht voor een meerjarig financieel probleem (efficiency-verlies) bij de gemeenten San en Rreugel en
Geldrop-Mierlo.
Wij zijn van mening dat een verdergaande samenwerking op het terrein van bedrijfsvoering binnen het
Stedelijk Gebied Eindhoven voorde betrokken gemeenten een reëler perspectief biedt op het doelmatig
besteden van publieke middelen, dan enkel een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven.
Onderzoek naar professionele partners en stakeholders
Uw onderzoek naar professionele partners en stakeholders is niet gericht geweest op de
gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvalleî. Dit is opmerkelijk en in onze ogen onzorgvuldig. Het
eenzijdige beeld van de stakeholdersanaiyse is op meerdere punten ernstig te nuanceren. Met name als
het gaat om de kwaliteit van de ambtelijke organisatie in relatie tot domein-overst jgende vraagstukken. De
uitspraak m het rapport dat stakeholders “geen zicht op verbeteringen" hebben gaat in het geheel voorbij
aan de positieve resultaten die binnen de GR Dienst Dommelvalleî met drie gemeenten is gerealiseerd. Een
onderbouwing voor deze realisatie vindt u terug in het evaluatierapport Versterken door Verbinden (zie
bijlage), dat door de onafhankelijke partij SeinstraVandelaar is opgesteld.
Ambtelijke deskundigheid
Op meerdere punten in het herindelingsontwerp maakt u opmerkingen over de ambtelijke deskundigheid
van Nuenen die veelal beter geborgd zou zijn binnen een grotere gemeente. Dit is een indirecte
diskwalificatie voor het personeel van Dienst Dommelvalleî. Juist door opschaling van de bedrijfsvoeringen
dienstverlening is er sprake van een goed functionerend, deskundig ambtelìjk apparaat. Dit is onder andere
ín de evaluatie van de dienst reeds aangetoond (zte bijlage Evaluatierapport Versterken doorverbinden).
Wij gaan ervan uit dat u deze ongenuanceerde diskwalificaties in het herîndelìngsadvies vermijdt.
Gevolgen
Paragraaf 5.7 van uw herindellngsontwero sluit u af met: “De juridische, personele en financiële gevolgen
van de herindeling voor (de deelnemende gemeenten en medewerkers van) Dienst Dommelvalleî worden
na vaststelling van het herîndelìngsadvies nader in beeld gebracht."
Deze opstelling achten wij te vrijblijvend en onzorgvuldig ten aanzien van de deelnemende gemeenten van
de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvalleî. Omwille van de ernst schetsen wij juist In deze
zienswijze al globaal de te verwachten gevolgen. Zie hieronder.
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Gevolgen van een herindeling tussen Nuenen c.a. en Eindhoven
Algemeen
Dienst Dommelvallei is vanaf 2014 gencht op een Drofessìonele uitvoering van de bedrijfsvoering van de
gemeenten Geldrop-Míerlo, Nuenen en Son en Breugel. Daarnaast voert dienst Dommelvallei
Publiekszaken en Sociale Zaken uít voor de gemeenten Nuenen en Son en Breugel (afdeling
Dienstverlening). De doelen van de dienst zijn gericht op:
*
*
«
*

Meer kwaliteit
Minder kwetsbaarheid
Minder kosten
Goed Werkgeverschap

Het aandeel van Nuenen op het onderdeel Bedrijfsvoering bedraagt 300Zo. Het aandeel van Nuenen op het
onderdeel Dienstverlening bedraagt 55 ft..
Volgens de wet Arhi wordt de nieuwe gemeente automatisch lid van de gemeenschappelijke regeling Dienst
Dommelvallei. Het college van de nieuwe gemeente neemt binnen 6 maanden na herinde'ing een besluit
ten aanzien van het lidmaatschap van de regeling.
Mocht de nieuwe gemeente Eindhoven besluiten uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling of de
gemeente Nuenen neemt voor 1 januari 2021 een besluit om uit te treden, dan ;s het van belang rekening
te houden met de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van uittreden. Daarnaast zíjn
er financiële afspraken bij uittreden vastgelegd in het financieel statuut.
Uittreden uit GR Dienst Dommelvallei
Het besluit tot uittreden kan voor het eerst worden genomen zes jaar na de inwerkingtreding van of
toetreding tot de regeling. Volgens artikel 31, eerste lid, is de GR in werking getreden op 1 april 2014. Dit
betekent dat een college van burgemeester en wethouders in beginsel voor het eerst kan besluiten tot
uittreden op 1 april 2020. De daadwerkelijke uittreding gaat volgens lid 2 van artikel 27 in op 1 januari
2023 (twee kalenderjarer na het verstrijken van het besluit tot opzegging). De Wet Arhi biedt de
mogelijkheid om van die termijnen af te wijken.

Financieel Statuut
Het financieel statuut van Dienst Dommelvallei bevat bepalingen over de verdeelsleutel die van toepassing
is voor het meebetalen aan overhead of de bijdrage na de uittreding. Daarbij zijn twee scenario’s mogelijk:

1. taken worden elders ondergebracht;
2. taken worden niet meer zelf uitgevoerd door de uittreder.
Voor beide scenario’s zijn verdeelsleutels opgesteid voor het bepalen van de desintegratiekosten.

Indien taken elders worden ondergebracht
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Indien taken niet zelf worden uitgevoerd
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Financiële gevolgen
De desintegratiekosten worden op basis van bovenstaande tabellen ingeschat op:
-

Indien taken elders worden ondergebracht e 1.450.000 prijspeil begroting 2018,

-

Indien taken niet zelf worden uìtgevoerd C 17.500.000 prijspeil begroting 2018.

In beide gevallen geldt bovendien dat incidentele kosten zoals de ontvlechting van Nuenen uít de
Informatiserings- en Automatiseringsomgeving op basis van nacalculatie ín rekening worden gebracht
Uit de evaluatie van de dienst in 2016( zie bijlagel) blijkt dat de dienst er goed in slaagt de voorgenomen
doelen te realiseren. De dienst realiseert tot en met 2016 ruim meer aan efficiencywinst dan begroot,
namelijk ru m C 650.000,- structureel. Deze efficiencywinst is ontstaan uit schaalvoordelen van het
samenwerkingsverband. In uw fieri ndelingsontwerp wordt dit schaalvoordeel tenietgedaan, tenzij de
nieuwe gemeente Eindhoven lid blijft van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei.
Het wegvallen van het aandeel Nuenen op Bedrijfsvoering en Dienstverlening betekent dat de vaste kosten
gedragen worden door de twee overgebleven gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel. Dit heeft een
kostenverhogend effect op beide gemeenten. Dd effect wordt vooralsnog geschat op ruim 0 400.000,-,
Hiervan is C 200.000 incidenteel en C 200.000,- structureel.
Voor de gemeente Son en Breugel geldt bij het wegvallen van Nuenen uit de afdeling Dienstverlening een
extra nadelig gevolg. De overhead en de extra huisvesting van deze afdeling wordt enkel nog gedragen door
Son en Breugel. Daarnaast zijn er extra kosten door het wegvallen van de gemeente Nuenen als natuurlijke
samenwerkingspartner van Son en Breugel voor de toenemende regionale opgaves. Vooralsnog worden
deze kosten door Son en Breugel ingeschat op C 650.000 incidenteel en C 550.000 structureel.
Personele gevolgen
In paragraaf 5.5 van het herindelingsontwerp stelt u het volgende:
"Met deze kennis gaan we er vanuit dat geen enkele ambtenaar, noch van de gemeente Nuenen, noch van
de dienst Dommelvallei (Nuenens aandeel) zijn/haar baan verliest ten gevolge van de samenvoeging."
Goed werkgeverschap betekent in deze situatie ook ín een vroegtijdig stadium duidelijkheid verschaffen
aan de betrokken medewerkers. Het is goed om te zien dat u rekening houdt met het Nuenens aandeel in
het personeelsbestand van Dienst Dommelvallei. Uw uitspraak biedt echte'1 nog geen enkele zekerheid
voor het Nuenens aandeel aan medewerkers binnen Dienst Dommelvallei.
Het wegvallen van Nuenen uit de regeling kan ook direct gevolgen hebben voorde overige medewerkers als
blijkt dat het bestaansrecht voor de dienst te gering is. De doelen van Dienst Dommelvallei zijn veelal te
realiseren bij schaalvoordelen die door deze voorgenomen herindeling teniet worden gedaan. Wij gaan
ervan uit dat u in uw herindelingsadvies ook rekening houdt met het niet-Nuenens aandeel van
medewerkers bínnen Dienst Dommelvallei.
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Wij vertrouwen erop dat u jn uw herìndeíingsadvies rekentng houdt met onze zienswijze op dit
herindelingsontwerp.

Met vriendelijke groet,
Dagelijks Bestuur Dienst Domme!va!lei,
n a m e ns-dêzeTy

'ü

Hans Gaillar
Voorzitter

1

Bijlage: Evaluatierapport "Versterken door Verbinden”
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Seinstra^Van de Laar
Orgamsat eadvise-jfs voor de publieke sector

Versterken door verbinden
Evaluatie van de Dienst Dommelvallei en een expertmatig advies
inzake de dóórontwikkeling van dit samenwerkingsverband van de
gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel.

í
t

Culemborg, 11 m^ì 2016
definitieve versie
drs. Stan van de Laar
Melanie Huurneman MSc.

ínhoud
1. Terug- en vooruitblik op Dienst Dommelvallei
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Onderzoek geeft uitvoering aan politieke afspraak bij start
Evaluatie als basis voor handreikingen tot dóórontwikkeling
Evaluatie opgebouwd aan de hand van feiten en meningen
Handreikingen inzake dóórontwikkeling raken toekomstvisies
Projectorganisatie gevormd voor begeleiding onderzoek
Opbouw rapport: van analyses via bevindingen tot suggesties

2. Typering toekomstvisies drie partnergemeenten
2.1
2.2
2.3
2.4

Veerkrachtig bestuur in Brabant: versterken Stedelíjk Gebied
Geldrop-Mierlo: zelfstandig en samenwerken in Dommelvallei
Son en Breugel: zelfstandig en intensiveren samenwerking
Nuenen: politiek proces afweging toekomstscenario's gaande

3. Typering samenwerking gemeenten in de regio
3.1
3.2
3.3

Drie van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant
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1. Terug- en vooruitblik op
Dienst Dommelvallei
1.1 Onderzoek geeft uitvoering aan politieke afspraak bij start
In november 2012 hebben de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo, Muenen c.a. en Son en Breugel
besloten hun colleges van B&W toestemming te verlenen om met elkaar een samenwerkingsverband aan
te gaan op het gebied van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken. Deze samenwerking heeft vorm
gekregen in Dienst Dommeivatlei, Deze dienst is operationeel sinds 1 januari 2014 en vindt zijn juridische
grondslag in de 'Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei'.
Dienst Dommelvallei voert voor de drie gemeenten de bedrijfsvoeringstaken uit met betrekking tot
financiën, belastingen, personeel en organisabe, informatievoorziening en planning 8t control. Daarnaast
zijn vanuit de gemeenten Son en Breugel en Muenen c.a. de taken inzake werk en inkomen en
dienstverlening bij Dienst Dommelvallei ondergebracht.
8ij de vorming van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is door de drie gemeenteraden
de bestuurlijke opdracht geformuleerd om de samenwerking in deze vorm na twee operationele járen te
evalueren. Ook is destijds (2012) afgesproken om op dat moment (begin 2016) vooruit te kijken.
Vooruitkijken met het oog op eventuele nieuwe taken en/of partners in de samenwerking, de gekozen
huisvesting voor de samenwerking en het gehanteerde juridische construct.1
Vooriiggend rapport betreft het eindproduct van voornoemde evaluatie en bevat tevens handreikingen
voor de dóórontwikkeling van de Dienst Dommelvallei in toekomstig perspectief.

1.2 Evaluatie als basis voor handreikingen tot dóórontwikkeling
De evaluatie van Dienst Dommelvallei is uttgevoerd aan de hand van de evaluatiecriteria, welke in oktober
2014 door het Algemeen Bestuur van Dienst Dommelvallei zijn vastgesteld. De evaluatiecritena hebben
betrekking op de doelen van de gemeenten die zij bij de vorming van Dienst Dommelvallei aan de
samenwerking hebben meegegeven:
a. verbetering van kwaliteit;
b. vermindering van Kwetsbaarheid;
c. vermindering van kosten en
d. goed werkgeverschap.12
De bevindingen uit de evaluatie (terugblik) vormen de basis voor de handreikingen voor dóórontwikkeling
(vooruitblik) van Dienst Dommelvallei. Daarbij hebben de volgende drie hoofdvragen als fundament onder
de vooruitblik gediend:
1. Is het opportuun de samenwerking in Dienst Dommelvallei te verbreden of te verdiepen met de
uitvoering van meer taken en/of het bedienen van meer gemeenten?
2. Wat zijn de voor- en nadelen van de huidige juridische vorm van Dienst Dommelvallei (openbaar
lichaam) ten opzichte van de sinds 1 januari 2015 nieuw in de Wet gemeenschappelijke regelingen
(Wgr) opgenomen juridische vorm van de bedrijfsvoeringsorganisatie?

1 Dommelvallei, Rapportage ten behoeve van besluitvorming in de colleges over de Dienst Dommelvallei, 2012, p, 41.

1 Dommelvallei, Rapportage ten behoeve van besluitvorming in de colleges over de Dienst Dommelvallei, 2012, p.
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3, Welke gevolgen heeft een eventueel veranderend toekomstperspectief op Dienst Dommelvallei voor
de huisvesting?

1.3 Evaluatie opgebouwd aan de hand van feiten en meningen
De evaluatie van Dienst Dommelvallei is uitgevoerd langs een tweetal sporen: een kwantitatieve en een
kwalitatieve evaluatie.
Het eerste spoor betreft een voornamelijk kwantitatieve evaluatie bestaande uit de volgende onderdelen;
a. klanttevredenheidsonderzoek (KTO) onder de leden van het Algemeen en Dagelijks Bestuur van
Dienst Dommeŕvallei en de drie colleges en de managementteams van de deelnemende gemeenten;
b. medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) binnen Dienst Dommelvallei;
c. een evaluatie van doelen en af te leiden doelen uit het bedrijfsplan.
Deze onderdelen van de evaluatie zijn door, of onder regie van, Dienst Dommelvallei uitgevoerd en maken
als zodanig geen onderdeel uit van de opdracht aan SeinstravandeLaar B.V. en derhalve dan ook niet van
voorliggend evaluatierapport. Wel geeft SeinstravandeLaar in dit rapport op bestuurlijk verzoek een
oordeel over de wijze waarop vooriiggende onderzoeken zijn uitgevoerd en betrekt zij de uitkomsten van
deze onderzoeken in haar bevindingen.
Het tweede spoor betreft de kwalitatieve evaluatie. Aan de hand van een documentenanalyse en een
brede gespreksronde zijn feiten en meningen opgehaald. Feiten en meningen ten aanzien van de mate
waarin en wijze waarop de oorspronkelijke doelstellingen worden gerealiseerd. En feiten en meningen ten
aanzien van de mate waarin het gekozen juridische construct, het ingebrachte takenpakket, het gekozen
bestuurlijk en ambteíijk aansturingsmodel en het huisvestingsconcept al dan niet bijdraagt aan het
effectief en efficiënt functioneren van de Dienst Dommelvallei.
De opgenaaide feiten en meningen hebben als basis gediend voor een expertmatige analyse van de
onderzoekers van SeinstravandeLaar.3 Daarbij hebben zij hun kennis en ervaring van velerlei
samenwerkingsverbanden in het land betrokken in hun bevindingen en handreikingen, uiteraard
voortdurend in het perspectief van de iokate context van de Dienst Dommelvallei en deze drie gemeenten.
Voorliggend eindrapport betreft het eindresultaat van dit tweede spoor.

1.4 Handreikingen inzake dóórontwikkeling raken toekomstvisies
Naast terugkijken is de onderzoekers ook gevraagd om vooruit te kijken. Vooruitkijken ook als het gaat
om het mogelíjk verbreden van de dienstverlening vanuit Dienst Dommelvallei in de richting van andere
partners en/of het toevoegen van nieuwe taken aan de Dienst Dommelvallei door de dne huidige
oartnergemeenten. Met name dit laatste facet raakt direct aan de bestuurlijke toekomstvisie van de drie
gemeenten. Uitspraken over taakuitbreiding in - en dus taakoverheveling naar - de samenwerking worden
namelijk niet ingegeven vanuit het perspectief van Dienst Dommelvallei, maar zijn onderdeel van de
autonome bevoegdheid van de dne individuele gemeenten. Zij zullen deze afweging beschouwen in het
perspectief van hun toekomstvisies.
De gemeenteraden van Geldrop-Mierlo en Son en Breugel hebben zich reeds uitgesproken over hoe zij
hun bestuurlijke toekomst en de samenwerking in de regio zien. De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft
zich, bij schrijven van dit rapport: mei 2016, nog niet uitgesproken over de eigen wensen ten aanzien van
zijn bestuurlijke toekomst.1

1 Bijlagen A en B bevatten respectievelijk een overzicht van de in het kader van dit onderzoek geraadpleegde documenten en de
geïnterviewde personen.
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In het kader van deze rapportage is er derhalve voor gekozen om daar waar het gaat om
dóórontwikkeling van de samenwerking in Dienst Dommelvallei in termen van taken en/of partners te
werken met scenario's ten aanzien van de bestuurlijke toekomst van de betreffende gemeenten.

l.S Projectorganisatie gevormd voor begeleiding onderzoek
Om het proces van evaluatie en dóórontwikkeling van Dienst Dommelvallei in goede banen te leiden en
gedurende het proces een brede betrokkenheid te creëren is een projectorganisatie gevormd. De
projectorganisatie werd gekenmerkt door de volgende gremia:
a. Klankbordgroep, gevormd vanuit de drie gemeenteraden. De leden van de klankbordgroep
hebben, op persoonlijke titel, periodiek met de stuurgroep meegekeken naar de procesgang
rondom het onderzoek en hebben de stuurgroep voorzien van reflecties op de vorm waarin en
wijze waarop de gemeenteraden het beste in positie kunnen worden gebracht om uiteindelijk tot
zorgvuldige besluitvorming in de drie afzonderlijke gemeenteraden over te kunnen gaan,
b.

Stuurgroep, gevormd door drie burgemeesters, drie gemeentesecretarissen en directeur Dienst
Dommelvallei. De stuurgroep fungeerde als formeel opdrachtgever in de richting van de
onafhankelijk onderzoeker. Daarbij heeft de stuurgroep het eindresultaat getoetst aan de mate
waarin aan de oorspronkelijke opdracht is voldaan, zonder zich inhoudelijk uit te laten over de
strekking van de bevindingen en daarop gebaseerde advies.

c.

Projectgroep, gevormd door dríe gemeentesecretarissen en directeur Dienst Dommelvallei. De
projectgroep fungeerde als eerste/dagdagelijks aanspreekpunt voor de opdrachtnemer en als
voorportaal van behandeling van conceptversies van dit rapport in de stuurgroep.

d.

Ondernemingsraden. Een afvaardiging vanuit de Ondernemingsraden vanuit de vier betrokken
organisaties is periodiek geïnformeerd over de opzet en reikwijdte van het onderzoek, de
voortgang en de uitkomsten.

1.6 Opbouw rapport: van analyses via bevindingen tot suggesties
Dit rapport is onder te verdelen in drie delen:
De hoofdstukken 2 tot en met 4 geven vooral een duiding van de huidige context waarbinnen de
onderzoeksvraag is opgepakt. In hoofdstuk 2 worden de drie gemeenten en hun visies op de bestuurlijke
toekomst geduid. Hoofstuk 3 beschrijft de samenwerkingsrelaties tussen de drie gemeenten in een
bredere context. In hoofdstuk 4 wordt de Dienst Dommelvallei feitelijk uiteengezet. Wij zijn van mening
dat een schets aan de voorkant van het rapport van deze context belangnjk is voor een juiste duiding van
de bevindingen, maar vooral ook de handreikingen voor dóórontwikkeling.
De hoofdstukken 5 en 6 bevatten de oevindingen aangaande de evaluatie van Dienst Dommelvallei,
daarbij is ook expliciet aanoacht voor bevindingen die de samenwerking tussen de dne gemeenten
betreffen.
In hoofdstuk 7 worden de handreikingen ter versterking van de Dienst an sich gepresenteerd. Hoofdstuk 8
geeft handelíngsperspectieven weer voor de toekomstige samenwerking tussen de drie gemeenten,
evenals het daaruit volgende expertmatig advies.
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2. Typering toekomstvisies
drie partnergemeenten
Zoals gesteld in de inleidende bespiegelingen van hoofdstuk 1 schetsen we, vooreen goed begrip van de
bevindingen en vooral de handreikingen in dit rapport, in dit hoofdstuk de feitelijke context als het gaat
om (de stand van zaken rondom) de toekomstvisies van de drie individuele gemeentebesturen. Deze
toekomstvisies zijn/worden opgesteld in navolging van het verzoek vanuit de provincie in het kader van
het proces 'Veerkrachtig bestuur in Brabant en vormen een belangrijk vertrekpunt voor het denken over
de toekomstige samenwerking tussen de drie gemeenten.

2.1 Veerkrachtig bestuur in Brabant: versterken Stedelijk Gebied
In juni 2013 is het rapport 'Veerkrachtig bestuur in Brabant' van de adviescommissie Huijbregts
verschenen. Dat rapport bevatte voor elke regio in Brabant aanbevelingen voor de versterking van de
regionale samenwerkingskracht in de provincie. Voor de regio Zuidoost Brabant en de gemeenten
Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel betroffen de aanbevelingen met name het versterken van
het Stedelijk Gebied van en rond Eindhoven en het realiseren van een betere gemeentelijke eenheid
daarin.
Zo stelt de adviescommissie Huijbregts ten aanzien van het Stedelijk Gebied in zijn rapport voor om de
samenwerking te herijken, door het maken van vergaande afspraken tussen de gemeenten
(beleidsinhoudelijk, bestuurlijk-juridisch, organisatorisch, financieel) met bijbehorende delegatie van
bevoegdheoen aan de gemeente Eindhoven, waardoor Eindhoven met kracht en snelheid kan handelen.
De adviescommissie stelt in datzelfde rapport v3n 2013 dat indien dat op korte termijn niet lukt, tot een
herindeling van de gemeente Eindhoven en omliggende stedelijke gebieden te komen.
Ten aanzien van een dergelijke herindelingsoperatie spreekt de adviescommissie zich In juni 2013 ten
áánzien van twee van de drie betrokken gemeenten bij Dienst Dommelvallei uit in zijn rapport:
a. Dat het te overwegen is om in het geval van herindeling het deel Geldrop van de gemeente
Geldrop-Mierlo bij Eindhoven te voegen en Mierlo bij Heimond.
b, Specifiek voor de gemeente Nuenen c.a.4 constateert de commissie Huijbregts in het rapport
'Veerkrachtig bestuur in Brabanť dat deze gemeente tegen een knelpunt oploopt bij de
uitvoering van de gemeentelijke taken en financiële positie. De commissie beveelt de gemeente
aan om een bestuurskrachtonderzoek uit te voeren. Indien daarin het beeld van onvoldoende
bestuurskracht wordt bevestigd, acht de adviescommissie het noodzakelijk om op korte termijn
tot een herindeling met Eindhoven te komen, zo stelt het rapport van destijds.
Naar aanleiding van het rapport van de adviescommissie Huijbregts zijn alle Brabantse gemeenten door
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant verzocht een visie te ontwikkelen op hun eigen
bestuurlijke toekomst. Ook Geldrop-Mierlo, Son en Breugel en Nuenen c.a. zijn elk een traject gestart om
tot een dergelijke visie te komen. De gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel hebben in 2015 deze
toekomstvisies in hun gemeenteraden vastgesteld. De gemeente Nuenen c.a. bevindt zich momenteel nog
in dat proces.
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2.2 Geldrop-Mierlo: zelfstandig en sz men werken in DommeìvalSei
In reactie op het verzoek van het provinciebestuur om na te denken over de bestuurlijke toekomst heeft
de gemeenteraad '/an Geldrop-Mierlo (circa 39,000 inwoners' in mei 2015 besloten om het uitgangspunt
'bestuurlijke zelfstandigheid, met de focus op de samenwerking binnen Dienst Dommeivallei' ïe hanteren.
Daarnaast is besloten om bewoners uit te nodigen om mee te denken over de bestuurlijke toekomst en de
visies te bespreken met andere gemeenten in het Stedelijk Gebied. Vervolgens zíjn burgers, bedrijven en
instellingen geraadpleegd door middel van een burgerpeiling en een debatavond. Ook zijn gesprekken
gevoerd met de colleges van omringende gemeenten. Uit de raadpleging is gebleken dat er draagvlak was
voor het gekozen uitgangspunt. De resultaten zijn vastgelegd in het rapport 'De toekomst van GeldropMìerlo',
In zijn vergadering van 14 september 2015 heeft de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo de bestuurlijke
visie vastgesteld. De gemeenteraad heeft zich uitgesproken voor de zelfstandigheid van de gemeente
Geldrop-Mierlo, waarbij oog moet zijn voor samenwerking. Daarbij ligt de focus op de samenwerking met
de partners iri Dommeivallei, maar staat de gemeente ook open voor gemeenten in de regio die de
samenwerking opzoeken.

2.3 Son en B reu get: zelfstandig en intensiveren samenwerking
De gemeenteraad van 5on en Breugel (circa 16.000 inwoners) heeft in zijn vergadering op 18 juni 2015
een notitie var. hot college van B&W besproken inzake de bestuurlijke toekomst, met vijf varianten ten
áánzien van samenwerking. Het betreft de varianten:
1. volledig zelfstandig blijven;
2. Noord;
3. West;
4. Zuid;
5. Oost.
Voor eik van deze varianten zijn diverse mogelijkheden voor samenwerking (bijvoorbeeld strategisch,
inhoudelijk, ambtetijk of bestuurlijk) geanalyseerd en getoetst aan criteria, zoals 'krachtige regio' en
’nabijheid van bestuurt Geconstateerd is onder andere dat de samenwerking in Dienst Dommelvailei kan
worden voortgezet en nog verder kan worden geïntensiveerd. Ook is benoemd dat strategische
samenwerking in het Stedelijk Gebied mogelijkheden biedt om de lokale en regionale belangen zo goed
mogelijk met elkaar te kunnen verbinden.
Op basis hiervan heeft de gemeenteraad een gefaseerde aanpak vastgestetd ten áánzien van de
bestuurlijke toekomst, namelijk:
a. Samenwerking binnen Dommeivallei (korte termijn: binnen nu en twee jaar). Er is vertrouwen in
Dienst Dommeivallei en voorzien wordt dat de samenwerking vanaf 2016 nog verder geïntensiveerd
en verbreed kan worden. Echter Kan deze intensivering niet zover gaan dat er een vorm van
volledige ambteüjke fusie ontslaat. Dat wordt op grond van criteria, zoals draagvlak en
democratische legitimiteit, afgewezen.
b. Samenwerking binnen het Stedelijk Gebied (middellange termijn: binnen nu en vier jaar). Denken
vanuit de regio wordt van groot belang geacht, bijvoorbeeld ten aanzien van ontwikkelingen als de
Omgevingswet en decentralisaties. Vanuit dat strategisch belang is Son en Breugei genegen om met
andere gemeenten te spreken over de overdracht van bevoegdheden op beleidstaken aan de regio
met een eigen democratisch gekozen bestuursorgaan.
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c. Visie op bestuurlijke vorming {lange termijn: vanaf vier jaar). 'Ja de stappen onder a. en b. maakt
de raad de balans op en beoordeelt hoe de gemeenschap van Son en Breugel dan optimaal bediend
kan worden en of de samenwerking aan oe verwachtingen voldoet. Een bestuurlijke fusie binnen
het verband van Dommelvallei wordt niet uitgesloten, indien daarmee de belangen van de lokale
gemeenschap beter gediend zijn en of de samenwerking in de regio voldoet aan de verwachtingen.5

2.4 Nuenen; politiek proces afweging toekomstscenario's gaande
Op aanbeveling van de commissie Huíjbregts en hei. provinciebestuur heeft de gemeente Nuenen c.a.
{circa 2? 000 inwoners) een bestuurskrachtonderzoek laten uitvoeren. Daarin is geconstateerd dat de
bestuurskracht van de gemeente matig ts, zowel voor de realisatie van maatschappelijke opgaven als voor
de invulling van bestuur lijke voorwaarden De grootste belemmeringen liggen bij de invulling van polltiekbestuurlijk leiderschap, het politiek-bestuurlîîk samenspel tussen raad en college en de fìnanaele situatie.
In het bestuurskrachtonderzoek wordt opgemerkt dat de gemeente Nuenen c.a. de afgelopen 1 à 2 ja ar
zichtbaar gewerkt heeft aan het verbeteren van de bestuurskracht. Dat heeft resultaten opgeleverd en er
is een stijgende lijn in de ontwikkeling van bestuurskracht waarneembaar.
Naast het bestuurskrachtonderzoek is gewerkt aan een 'dialoognota' over de bestuurlijke toekomst van
Nuenen c.a., die in december 2015 is verschenen. De dialoognota schetst de volgende vijf scenario's, die
tot een verbetering van de bestuurskracht kunnen leiden:
1. shared service organisatie voor enkele taken;
2.
3.
4.
5.

ambtelijke fusie als eindmodel;
herindeling;
centrumgemeente voor enkele taken;
centrumgemeente voor (bijna) alle taken.

De gemeenteraad van Nuenen c.a. voert ten tijde van het opstellen van dit rapport de dialoog over
voomoemde vijf scenario's. Naar verwachting zal hij na de zomer van 2016 tot een uitspraak komen over
het toekomstscenario van hun voorkeur. Parallel aan deze dialoog binnen de Nuenense politiek, heeft het
provinciebestuur in februari 2016 een externe commissie ingesteld die zich ook buigt over de bestuurlijke
toekomst van de gemeente Nuenen c.a. Ook de uitkomsten van het advies van deze provinciale commissie
zíjn ten tijde van het opstellen van voorliggend rapport nog niet beschikbaar.

s Besluitvorm! ngsnotitle Bestuurlijke Toekomst Son en Breugei, 18 juni 2015.
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3. Typering samenwerking
gemeenten in de regio
Zoals gesteld m de inleidende bespiegelingen van hoofdstuk 1 schetsen we, voor een goed begrip van de
bevindingen en vooral de handreikingen in dit rapport, in dit hoofdstuk de feítelijke context als het gaat
om de positie van de gemeenten Geldrop-Mierìo, Nuenen c.a. en Son en Breugel in de grotere regio.
Daarbij schetsen we achtereenvolgens een beeld van de dríe gemeenten in de context van de 21
gemeenten in Zuidoost Brabant, de positie van de dríe gemeenten in het Stedelijk Gebied en de
subregionale verbindingen van deze gemeenten met elkaar en/of enkele andere gemeenten in de nabije
omgeving.

3.1 Dríe van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost Brabant
Regionaal werken Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel samen met de 18 andere gemeenten in
Zuidoost Brabant, namelijk Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deume, Eersel, Eindhoven,
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre. In de samenstelling van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant wordt samengewerkt
in Metropoolregìo Eindhoven (MRE), de Gemeentelijke Gezondheidsdienst Brabant Zuidoost (GGDBZO), de
Veiiigheidsregio Brabant Zuidoost (VRBZO) en de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (0DZ08). We duiden
deze samenwerkingsverbanden hieronder nader:
Metropoolregìo Eindhoven
De Metropoolregìo Eindhoven (hierna: MRE) is de opvolger van het Samenwerkingsverband Regio Eind
hoven (hierna: SRE). Het SRE startte in 1993 als samenwerkingsverband van de 21 gemeenten in Zuid
oost Brabant en was één van de zeven stadsregio's van Nederland. De wetteliĵke basis van het SRE was
de WGR+,6 waarin verplicht werd om op een aantal taken samen te werken, zoals mobiliteit en
volkshuisvesting. Daarnaast werkte de regio Zuidoost Brabant in het SRE samen aan een groot aantal
vrijwillige taken.
Per 1 januari 2015 is de Wgr-t- afgeschaft, waardoor regionale samenwerking op een aantal
beleidsterreinen niet langer wettelijk verplicht is, De wettelîjke taken op het gebied van mobiliteit zijn per
1 januari 2015 over gegaan naar de provincie Noord-Brabant. Met betrekking tot de regionale
huisvestingsverordening zijn de taken overgegaan naar de individueie gemeenten in de regio. Echter
hebben de gemeenten van Zuidoost Brabant met het wegvallen van de wettelijke verplichting hun
regionale samenwerking niet beëindigd, maar voortgezet in de MRE.
De MRE werkt, samen met andere overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen maatschappelijke organisa
ties, aan een regionale strategie op de domeinen economie, ruimte en mobiliteit. De inhoudelijke focus
van de MRE is vastgelegd in de Regionale Agenda 2015-2018, Daarnaast stemmen de gemeenten in de
MRE af met betrokken regionale partijen en trekken gezamenlijk op naar hogere overheden. De structuur
van de samenwerking in de MRE is verankerd in de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregìo
Eindhoven.

6 Hoofdstuk KI van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

íyptìrínu i&men werking gemeenten ín de rŵjín

GGD Sraöant-Zuldoosi
De GGD Brabant-Zuìdoost veert voor de 21 gemeenten in de regio wettelijke taken7 uit op het gebied van
openbare gezondheidszorg en ambulancezorg. Voorbeelden zijn jeugdgezondheidszorg (waaronder het
uitvoeren van het rijksvaednatieprogramma), bevolkingsonderzoeken en gezondheidsvoorlichting. Ook
voert de GGD diverse aanverwante taken uít, zoals reizigersvaccinaties. De samenwerking van de
gemeenten ín de GGD is vormgegeven in een openbaar íichaam.
Veiiighetdsregio Zuiooost Brabant
Op grond van de Wet veiligheidsregto's (Wvr) werken de 21 gemeenten samen voor de uitvoering van
wette lijke taken ten áánzien van brandweerzorg, rampenbeheersing, crisisbeheersing, geneeskundige
hulpverlening en handhaving van de openbare orde en veiligheid in de Veiligheidsregío Brabant Zuidoost
(hierna: VRBZO). De aansturing van brandweer, geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio
(GHOR1 en politie is er op hetzelfde niveau ondergebracht teneinde incidenten en rampen te voorkomen,
te beperken en te bestrijden. De VRBZO heeft een gemeenschappelijke regeling als juridische grondslag.
Omgevíngsdienst Zuidoost-BraĽa.it
Samen met de provincie Noord-Brabant hebben de 21 gemeenten de Omgevingsdienst Zuidoost-Bi abant
(ODZOB) gevormd. In dit samenwerkingsverband zijn taken met betrekking tot de vergunningverlening-,
toezicht- en handhavingstaken op het gebied van de Waoo en de daaraan gerelateerde taken op gebied
van ketentoezicht en milieucriminaliteit ondergebracht.
Naast bovengenoemde samenwerkingsverbanden werken Geldrop-Mierlc, Nuenen c.a. en Son en Bteugel
ook met een groot aantal van de 21 gemeenten samen op bijvoorbeeld de taken ten aanzien van inkoop
en aanbesteding binnen stichting Btzob,

3.2 Dríe van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugeí vormen samen met de gemeenten Best,
Eindhoven, Helmond, Oirschot, Veldhoven en Waalre het Sterfelijk Gebied Eindhoven. In dit verband
werken deze negen gemeenten samen op het gebied van wonen, werken (bijvoorbeeld bedrijventerreinen
en detailhandel) en voorzieningen (zoals ten aan zien van cultuur en sport). In december 2013 hebben de
gemeenten een bestuursconvenant voor samenwerking ondertekend, met als doel om gezamenlijk de
amoities uit het Brainportprogramma te realiseren: een plaats in de technologische top-3 van Europa en
de top-10 van de wereld
Het convenant omvat afspraken tussen de gemeentebesturen, onder andere over de afstemming ten
áánzien van voorgenomen vaststelling van ruimtelijke en beleidsplannen. Er is een bestuurlijk platform
bestaande uit één collegelid per deelnemende gemeente. Dit bestuurlijk platform heeft tot taak
bestuurlijke afstemming omtrent: bewaking en ontwikkeling van visie, integraliteit en proces, monitoring
en afspraken maken rn.b.t. financiering van gezamenlijke projecten. Ook zijn er portefeuillehoudersoverleggen voor (in elk geval) de thema's Wonen en Werken, waarin uitvoering wordt gegeven aan de
afspraken per thema.
Het Stedelijk Gebied betreft een samenwerkingsverband zonder rechtspersoonlijkheid en kent op dit
moment geen bestuurlijke doorzettingsmacht c.q. overheveling van bestuurlijke bevoegdheden.

: W“t publieke gejondhekl.
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3.2 Enkele verbindingen tűsáen gemeenten in de nabije omgeving
De gemeenten Geidmp-Mierlo, Moenen c.a. en Son en Breugel hebben geen exclusieve samenwerking met
elkaar en hebber geen eenduidige visie op welke gemeenten hun 'natuurlijke en onvoorwaardelijke
partners' zijn, In een aantal gevallen hebben deze gemeenten dan ook gekozen voor samenwerking buiten
de partners in Dommelvallei of het Stedelijk Gebied.6
Dat geldt bijvoorbeeld vcor de samenwerking op het gebied van sociale zaken. De gemeenten GeldropMierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel en Waatre hebben elk een Centrum voor Maatschappelijke Deelname
(CMD; dat de lokale toegangspoort vormt voor inwoners met een informatie-, hulp- cf adviesvraag. De
ondersteuning bij vragen vanuit het CMD hebben de gemeenten Geldrop-Mierlo en Waalre ondergebracht
bij het zogenaamde PlusTeam, waarvoor dt colleges In januari 201S een gemeenschappelijke regeling
hebben getroffen. De gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. hebben er voor gekozen nm de
ondersteuning bij complexe vragen, vanuit hun visie op taken en verantwoordelijkheden van een
regiegemeente, te integreren In het lokale CMD. Om zorg op maat te kunnen leveren wordt het CMD
versterkt met extra professionals op het gebied van het Sociale Domein, en dan met name jeugdzorg en
WMO. Dienst Dommelvallei voert de bedrijfsvoeringstaken uit.
Ook met betrekking tot werk en inkomen is sprake van samenwerking met andere partners dan van
Dommelvallei of Stedelijk Gebied, Zo maakt Geldrop-Mierlo onderdeel uit van arbeidsmarklregio HelmondDe Peel en is aangesloten bij kerkplein Regio helmond. Nuenen c.a. en Son en Breugel horen bij
arbeìdsmarktregio Zuidoost Brabant. Daarnaast is Geldrop-Mierlo aangesloten op de
werkvoorzieningsschappen Ergon Eindhoven en Atlantgroep Helmond, waar dat voor de gemeenten
Nuenen c.a. en Son en Breugel het Werkvoorzieningsschap de Dommel is.10
Daarnaast zijn er ook samenwerkingen tussen de gemeenten in Dienst Dommelvallei. bulten de
gemeenschappelijke regeling om. Voorbeelden zijn de samenwerkingen op het gebied van de
Buitengewoon Opsporingsambtenaren (BOA's) en het delen van de ambtenaar Rampenbestrijding tussen
Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a en Son en Breugel.

Ä ñe bijlage C voor een overzichtstabel var. ae samenwerKingsreiaties die ae one gemeenten z'jn aangegaan, ai aan met met eixaar.
Regeling openbaar lichaam Plusteam, Gemeente Geldrop-Mierlo, november 2ŨH,
10 www. metropootregioeind hoven. nl/samenwertting
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4. Typering huidige situatie
Dienst Dommelvallei
Zoals gesteld in de inleidende bespiegelingen van hoofdstuk 1 schetsen we, vooreen goed begrip van de
bevindingen en voorat de handreikingen in dit rapport, in dit hoofdstuk de feítelijke context ais het gaat
om de Dienst Dommeivatíei. Daarbij gaan we kort in op de ontstaansgeschiedenis van deze Dienst en de
actuele situatie in termen van taken, om vang, structuur en aansturing.

4.1 Van ĩ&A, via SIEN tot vorming Dienst Dommelvallei
In 2004 zíjn de gemeenten Son en Breugel en Nuenen c.a. gestart met sa menwerken op het taakveld
informatisering en automatisering (I&A) met een gezamenlijke coördinator. In 2008 werd de
samenwerking uitgebreid naar de afdeling I&A, wat in 2010 formele status kreeg. Aan het begin van 2008
stemden de twee gemeenteraden in met de strategische notitie 'Samenwerking is (d)enorm' (SIEN).
Uitgangspunten daarbij waren: versterking van dc bestuurskracht, verbetering van de kwaliteit van
gezamenlijke producten, verlaging van prijs en vermindering van de ambtelijke kwetsbaarheid. In de járen
erna is de samenwerking uitgebreid naar andere bedrijfsvoeringstaken, waaronder financiën, personeel en
organisatie en belastingen. Hierbij is gekozen voor een gastheermodel met een verdeling van de
taakvelden tussen de twee gemeenten; medewerkers zijn overgegaan naar de betreffende gemeente en
taken werden voor elkaar uitgevoerd.
Na eerdere gesprekken met buurgemeenten in 2008 en 2009 ontstond bij Nuenen c.a. en Son en Breugel
na de verkiezingen in 2010 opnieuw de behoefte om de bestaande samenwerking te verbreden. Na een
rondgang op bestuurlijk niveau kwam naar voren dat alleen Geldrop-Mierlo serieuze interesse had om het
gesprek ove- samenwerking op bedrijfsvoeringstaken aan te gaan.
In 2010 werd een eerste inventarisatie van mogelijkheden uitgevoerd door de drie organisaties, wat
resulteerde in het rapport "Perspectief op samenwerking in het Rijk van Dommel en Aa". Vervolgens
hebben de gemeenteraden in dc zomer van 2011 besloten om een extern onderzoek uit te voeren naar de
meenvaarde van samenwerking.
In dat kader vond medio februari 2012 een conferentie van de drie colleges plaats in Vught. Gezamenlijk
werd gesproken over de opgaven van de gemeenten en de mogelijkheden voor samenwerking. Het
resultaat van de conferentie was een zogenoemd 'Valentíjnsakkoord', dat afspraken bevatte omtrent de
oprichting van een Dienst Dommelvallei en deze op 1 januari 2014 operationeel te laten zijn.11

4.2 Motieven: kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en werkgeverschap
In november 2012 besloten de gemeenteraden van Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel een
samenwerkingsverband aan te gaan tussen de drie gemeenten in Dienst Dommelvallei. De dienst is
operationeel sinds Ijanuari2ūl4en vindt zijn juridische grondslag in de ’Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Dommelvallei', die in werking is getreden op 1 april 2013.

lí Dommelvallei, Rapportage ten behoeve van besluitvorming in de colleges over de Dienst Dommelvallei, Z01Z,
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De motieven die ten grondslag lagen aan de vorming van Dienst Dommelvallei zijn:
a. het verbeteren van kwaliteit;
b. het verminderen van kwetsbaarheid;
c. het verminderen van kosten;
d. bijdrage leveren aan goed werkge'.vrsrhap.

4.3 Divers takenpakket onderçŗebracbt ĩn Dienst Dommelvallei
Dienst Dommelvallei voert conform artikel 4 van de GR voor de drie gemeenten de volgende
bedrijfsvoering staken uit:
a financiën;
b. belastingen;
c. personeel en organisatie;
d. informatievoorziening en
e. planning ŭ control.
Daarnaast zijn vanuit de gemeenten Son en Breugel en Nuenen de taken inzake werk en inkomen en
dienstverlening bij Dienst Dommelvallei ondergebracht.

4.4 Go ver na neem ode I rondom Dienst Dommelvallei
Het juridisch construct dat tegen grondslag ligt aan Dienst Dommelvallei is de Gemeenschappelijke
Regeling Dienst Dommelvallei, op basis van ue Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Deze GR vormt
de onderlegger voor de samenwerking in de vorm van een Openbaar lichaam. De GR is aangegaan door
de colleges van de drie gemeenten. Op 1 april 2013 is de juridische entiteit van Dfenst Dommelvallei
formeel opgerìcht. De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
De opdra chtgeversch ap- en opdrachtnemerscha pre lade is vorm gegeven door middel van een jaarlijks
opgestelde dienstverìeningsove reen komst (DVO). In deze DVO worden afspraken vastgesteld over de
opdrachtverlening en de werkzaamheden die Dienst Dommelvallei voor de gemeenten gaat uitvoeren. In
de DVO worden de te leveren diensten en producten benoemd en de uitgangspunten waarbinnen Dienst
Dommelvallei deze producten en diensten levert. Hiervoor wordt een producten- en dõenstencatalcgus
fPDC) opgesteld. Er wordt één dienstverleningsovereenkomst gemaakt die voor de drie gemeenten geldt
en betrekking heeft op alle taakvelden van Dienst Dommelvallei. De dienstverleningsovereenkomst wordt
voor één jaar afgesloten die elk ĵaar met een jaar wordt verlengd.
De drie gemeentebesturen zijn opdrachtgever en tevens klant van Dienst Dommelvallei. Aan het hoofd
van Dienst Dommelvallei staat het Algemeen Bestuur {hierna: AB). De drie opdrachtgevende gemeenten
blijven volledig ín positie a's democratisch gelegitimeerd bestuur. Dienst Dommelvallei treedt via haar
dagelijks bestuur (hierna: DB) op als bestuurlijk opdrachtnemer van de individuele gemeenten.

fypņnng huidige
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Dit is schematisch weergegeven in onderstaande figuur:
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Figuur 1. Rolverdeling rondom Dienst Dommekvilei

Algemeen Bestuur
Het AB bestaat uit drie leden per college van de deefnemers. De colleges van de deelnemers benoemen
elk uit hun midden - waaronder begrepen de voorzitter van het college - drie leden in net AB. De leoen
worden benoemd voor een periode van vier jaar.
Tot de taken van het AB behoren in ieder geval, vaststelling van:
a. het meerjarig organisatieplan;
b. de begroting dan wel wijzigingen daarvan;
c. de uitgangspunten voor de contracten (Nota contractvorming);
d. de rekening;
e. besluiten omtrent conflicten tussen DB en secretaris van het AB (de algemeen directeur),
Dagelijks Bestuur
Het DB wordt benoemd in de eerste vergadering van elke zittingsperiode van het AB, Het DB bestaat uit
een collegelid uit het AB per deelnemer, waaronder de voorzitter, en de gemeentesecretarissen van de
deelnemers. Het DB is belast met:
a, het voorbereiden van al hetgeen aan het AB ter overweging en beslissing zal worden voorgelegd;
b. het uitvoeren de besluiten van het AB;
c. het toezicht op het beheer van de financiën van de Dienst Dommelvallei;
d. de zorg voor de controle op het financieel beheer en de boekhouding, voor zover dat niet aan
anderen toekomt;
e, het zo nodig nemen van conservatoire maatregelen zowel in ais buiten rechte en nemen van
maatregelen ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit;
f, het binnen het kader van de door het AB vastgestelce formatie benoemen, schorsen en ontslaan
dan wel aangaan van arbeidsovereenkomsten en het ontslaan van medewerkers van de Dienst
Dommelvallei.

4.5 Huidige structuur van en sturirç binnen Dienst Dommelvallei
Bij de
a.
b.
c.
d.
e.

oprichting van Dienst DommeívaHei stonden de volgende uitgangspunten centraal:
platte organisatie;
beheersbare afdelingen, qua span of control;
niet meer leidinggevenden in totaliteit voor de vier organisaties;
herkenbaarheid voor medewerkers en de gemeenten;
heldereopdrachtgeverschapenopdrachtnemerschapmogelijk;
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f. laken voor Son en Breugel/Nuenen enerzijds en de drie gemeenten anderzijds gemakkelijk te
herkennen;
g. (ntegraìe advisering;
h. duurzaamheid en flexibiliteit;
ì. Relatiebeheer,12
Directeur
Het bestuur van Dienst Dommelvalíei heeft de dagelijkse leiding en verantwoordelijkheid in handen gelegd
van de directeur. De directeur is eindverantwoordelijke voor de gehele Dienst Dommelvallei en wordt bij
zijn werkzaamheden bijgestaan door eer, managementteam. De algemeen directeur is tevens secretaris
van het bestuur. De secretaris heeft tot taak het AB, het DB, de voorzitter en eventuele commissies in hun
opgedragen taken terzijde te staan. Hij woont in díe hoedanigheid - conform artikel 8 van de GR - de
vergaderingen van het AB en DB bij en heeft daarin een adviserende stem.
Managementteam
In de dagelijkse leiding wordt de directeur van Dienst Dom meiva liet ondersteund door een
managementteam, bestaande uit zes leden:
1. directeur;
adviseur Directie;
3. afdelingshoofd Financiën;
4. afdelingshoofd Personeel S. Organisatie en Informatievoorziening;
5. afdelingshoofd Dienstverlening en
6. concerncontroller,
Formatieomvang
De totale formatie van Dienst Dommelvallei bedraagt cirra 130 fte.n Aan het hoofd van de organisatie
staat de directeur, die wordt ondersteund door een staf bestaande uit de concerncontroller, management
assistent en een beleidsadvtseur. Onder de directeur vallen de drie afdelingen De afdeling Financiën, de
afdeling P&O en Informatievoorziening en de afdeling Dienstverlening. De drie afdelingen zijn weer
onderverdeeld in drie clusters. Hieronder volgt een weergave van de organisatieonderdelen en een
indicatie van de daarbij behorende formatie:

Tabel 1 ũfğānisatieunőertíeten en formatie Dienst Commetvaiie‘
Organisatieonderdeel

fte

Directie, inclusief staf

6

Financiën

45

P&O en Informatievoorziening

43

Dienstverlening

38

Totaal

13213

13 Samen werken aan samenwerken; Bedrijfsplan Dienst Dommelvallei 2014,11 juni 2013. p. 7.
u Dienst Dommelvallei: Ontwerpbegroting 2016-2019, maart 2015, begroting 2015.
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Hieronder volgt een schematische weergave van de organisatie Dienst Dommeivaliei:
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Ftguur 2. Organisatiemodel Dienst Dommeivaliei
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5, Evaluatie: 18 bevindingen
bij Dienst Dommeivalîei
In dit vijfde hoofdstuk ven het rapport inzake de evaluatie en dóórontwikkeling van Dienst Dommeivaitei
zijn de bevindingen van de onderzoekers opgenomen. Deze bevindingen zijn gebaseerd op
documentenanalyses, interviews met veie sleutelfiguren rondom de samenwerking en een expertmadge
inbreng van kennis en ervaring met veie gelijksoortige samenwerkingsverbanden en vraagstukken van de
onderzoekers. De bevindingen zijn daarbij geanonimiseerd en veralgemeniseerd: het schetst de rode
draden die de onderzoekers trekken ten aanzien van de Dienst Dommeivalîei.
Daarbij wordt conform de vraagstelling onder dit onderzoek bij deze bevindingen ingegaan op:
a. de wijze waarop de evaluatieonderzoeken (MTO, KTO en evaluatie doelstellingen) door, ofonder
regie van, Dienst Dommeivalîei zijn uitgevoerd (paragraaf 5.1);
b. de mate waarin de doelstellingen met de samenwerking (kwaliteit, kwetsbaarheid, kosten en
goed werkgeverschap) reeds worden gerealiseerd (paragraaf5.2 toten met5.10);
c. de mate waarin het gekozen juridische construct, het ingébrachte takenpakket, het gekozen
bestuurlijk en ambteiijk aansturingsmodet en bet huisvestíngsconcept at dan niet bijdraagt aan
hei effectief en efficiënt functioneren van de Dienst Dommeivalîei (paragraaf 5.11 tot en met
5.18).

5.1 Kwantitatieve (zelfevaluatie geeft getrouw beeld
Voor het in hoofdstuk ĩ benoemde eerste spoor 'de kwantitatieve evaluatie' van Dierst Dommeivalîei, is
eer aantal onderzoeken door of ondei regie van Dienst Dommeivalîei zelf uitgevoerd. Wij hebben in het
kader van de kwalitatieve evaluatie ons, op basis van een bestuurlijk verzoek daartoe, een oordeel
gevormd over de wijze waarop deze onderzoeken zijn uitgevoerd. Wij constateren daarbij het volgende:
Oordeel over klanttevredenhetdsonderzoek (KTO)
Onder ’klanten' van Dienst Dommelvallei ís een enquête naar regen dimensies van kwaliteit gehouden,
Over de opzet van het KTO is door extern adviesbureau Leeuwendaal een advies gegeven. De respons is
met 92,60į (25 van 27 respondenten) als hoog te betitelen. En de inhoudelijke opzet van de vragenlijst
duiden wij als volledig en helder voor betrouwbare uitspraken over klanttevredenheid.
Kanttekeningen die ten aan/ien van de opzet van het KTO gemaakt kunnen worden zijn:
a. De open-vraagstelllng aan respondenten heeft ertoe geleid dat de daarbij geboden ruimte
voornamelijk wordt benut voor het weergeven van verbeterpunten, in plaats van sterke
punten, rondom de samenwerking. Daarmee lijkt een negatief beeld te ontstaan dat niet
overeenkomt met de cijfermatige beoordeling (gemiddeld 7,1), die een overwegend positieve
indruk geeft.
b.

Er is geen sprake van een 0-meting of een kwantificering van de doelstelling rondom de
klanttevredenheid geweest, waardoor de onderzoeksresultaten niet afgezet kunnen worden
tegen de startsìtuatie van de samenwerking, dan wel de oorspronkelijke situaties în c.q.
verwachtingen vanuit de drie afzonderlijke gemeenten.
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c.

Een belangrijke doelgroep van Dienst Dommelvallei, de individuele medewerkers in de drie
gemeenten, zijn {zoals vooraf bewust gekozen) niet op een uniforme wlj2e bij het KTO
betrokken. 2ij hebben op wisselende wijzen en ĩn wisselende betrokkenheid hun beelden
kunnen delen, veelal in groepssessies.

Oordeel over medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)
Voor het MTO is gebruik gemaakt van oe vragenlijst Voor Beleving en Beoordeling van de Arbeid' (VBBA),
Deze vragenlijst gaat in op de aspecten: betrokkenheid, motivatie, organlsatìekllmaat, werkorganisatie,
psychosociale arbeidsbelasting en (mentale) gezondheid. De respons is met 84,10A (154 van 183
medewerkers) hoog te noemen. De onderzoekers beoordelen het MTO als gedegen uitgevoerd, aan de
hand van een betrouwbaar en beproefd instrument, met relevante onderzoeksresultaten.
Evaluatie van (af te leiden) doelen uit bedrijfsplan
In dit evaluatieonderdeel wordt door Dienst Dommelvallei onderscheid gemaakt tussen:
a. doelen waarvan de mate van realisatie achteraf is vast te stellen, maar waarbij deze mate van
realisatie niet feitelijk meetbaar te maken is;
b. doelen waarvan de maie van realisatie achteraf is vast te stellen en waarbij deze mate van
realisatie feitelijk meetbaar te maken is.
Ten aanzien van de evaluatie van doelen waarvan de mate van realisatie feitelijk niet meetbaar is,
constateren wij dat de gehanteerde criteria waarlangs wordt afgewogen of doelstellingen worden
gerealiseerd, veelal maar beperkt aansluiten op de betreffende doelstelling. Zo wordt verondersteld dat de
mate waarin doelstellingen gericht op 'cultuur, houding en gedrag' zíjn gerealiseerd samenhangen met
instrumentele criteria zoals 'de wijze van omgang van de medewerkers is open, collegiaal en eerlijk' en de
'teameffectiviteit wordt gemeten op basis het modei van Lencioni'. Ook is het doel 'verminderen van
kwetsbaarheid' geoperationaliseerd door stil te staan bí] de externe oriëntatie van medewerkers en de
integrallteit van advisering, In vele gevallen missen wij derhalve een duidelijke koppeling tussen criteria en
doelen De controller van Dienst Dommelvallei heeft (in zijn onafhankelijke positie) toegezien op de
uitvoering van de meting. Uit de evaluabenontie blijkt ecnter níet op welke wijze en door wie de evaluatie
is uitgevoerd. De onderzoekers constateren dat waarden gemeten zijn zoals met de evaluatiecriteria was
beoogd, maar dit een beperkte weergave is van de mate waarin doelen zijn bereikt
Ten aanzien van de evaluatie van doelen waarvan de mate van realisatie feítelijk wel meetbaar is,
constateren wij dat sprake is van een gedegen feitenrapport. Hoewel wij de juistheid van de daarin
opgenomen feiten niet kunnen toetsen in het kader van ait onderzoek, denken wij een goed beeld van de
prestaties van Dienst Dommelvallei op negen onderwerpen aan te treffen, waaronder bijvoorbeeld de
afhandeling '/an facturen. Er wordt een vergelijk gemaakt van de prestaties van Dienst Dommelvallei met
enkeie landelijke normcijfers.

5.2 Dienst DommelvaJIeí snel 'volwassen' geworden
Sinds de start van Dienst Dommeivalleí op 1 januari 2014 heeft de organisatie zich sterk ontwikkeld. In de
eerste twee járen van zijn bestaan heeft de dienst zich aanvankelijk in de pioniersfase begeven, maar is
snel tot 'volwassenheid' gekomen. Uit een samenvoeging van medewerkers van drie organisaties is één
ambtelljKe organisatie ontstaan, waarin medewerkers samen werken voor drie gemeentebesturen,
werkprocessen op elkaar zijn afgestemd en is gestart met het harmoniseren van systemen. Hoewel de blik
van Dienst Dommelvallei daarbij in eerste instantie vooral naar binnen was gericht, waren zaken binnen
korte tijd op de rit en functioneerde de Dienst naar behoren. Van een díp in dienstverlening in de eerste
periode - zoals in andere ambtelijke samenvoegingen soms het geval is - is nauwelijks sprake geweest.
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5.3 Volwassenheid blijkt ook uit tevredenheid klanten: cijfer 7,1
Uit het KTO blijkt dat de kwaliteit van Dienst DommelvaHei gemiddeld genomen als redelijk goed wordt
ervaren. Klanten geven de kwaliteit van dienstverlening en het functioneren van Dienst Dommelvalleï een
gemiddeld rapportcijfer van 7,1, De rapportcijfers 2oals gemiddeld gegeven door de drie gemeenten
variëren daarbij: Son en Breugel geeft Dienst DommelvaHei een 7,6, Geldrop-Mìerlo geeft een cijfer van
7,0 en Nuenen c.a. beoordeelt de dienst met een 6,8.
Opvallend daarbij is dat naar mate de binding tussen klant en Dienst DommelvaHei afneemt, de
cijfermatige beoordeling lager wordt. Ofŵel, bestuurders en gemeentesecretarissen (DB-leden van Dienst
DommelvaHei) duiden een hogere mate van klanttevredenheid dan de managementteams van de drie
individuele gemeenten. Daarbij valt ook op dat over het algemeen de waardering voor de HRM-component
binnen Dienst DommelvaHei lager uitvalt dan voor ae overige organisatieonderdelen.

5.4 Impuls in kwaliteit van dienstverlening zichtbaar in producten
Als gevolg van kennisdelïng, specialisatie en het benutten van 'best practices' uit de drie gemeenten
worden de eerste stappen gezet ter verbetering van de kwaliteit van dienstverlening vanuit Dienst
DommelvaHei in de richting van de drie autonome gemeenten, zowel politiek, bestuurlijk als ambtelijk. Er
worden vanuit het samenwerkingsverband producte n/dien sten geleverd die naar verwachting op de schaal
van de drie individuele gemeenten (nog) niet of minder tot ontwikkeling en/of verfijning hadden kunnen
komen. Een uniforme en transparantere begrotingssystematiek, een in drie gemeenten (nader) ingevoerd
managementinformatiesysteem en het vanuit de Dienst oppakken van de ontwikkelingen rondom
Vennootschapsbelasting voor overheidslichamen (Vpb), zijn daarvan voorbeelden.

5.5 Aansluiting bij lokale context kan op onderdelen nog beter
De kwaliteit van dienstverlening vanuit Dienst DommelvaHei wordt, als het gaat om houding en gedrag
van betreffende medewerkers, nog als wisselend ervaren. Dit lijkt met name samen te hangen met een
afgenomen 'nabijheid' tussen medewerkers van het samenwerkingsverband in relatie tot de medewerkers
in de drie individuele gemeenten. Als gevolg hiervan constateren wij, met name op ambtelijk niveau, ‘wijzij-verhoudîngen' tussen medewerkers van de drie gemeenten enerzijds en medewerkers van Dienst
DommelvaHei anderzijds.
Díe aťgenomen nabijheid, of tenminste het gevoelen dat deze is afgenomen, en de daaruit volgende wíjzij-verhoudingen, komen voort uit diverse facetten:
a. Er is sprake van minder fysieke 'nabijheid', als gevolg van een centrale vestigingsplaats van
medewerkers van Dienst DommelvaHei te Mierlo. 'Even binnenlopen' kan in veel gevallen niet
meer,
b.

Er is sprake van aparte verantwoordingslijnen (en dus belangen), zo hebben de medewerkers
van Dienst DommelvaHei een primaire verantwoordingslijn in de richting van de directie en het
DB van de Dienst en loopt de verantwoording van medewerkers in de drie gemeenten primair
in de richting van hun algemeen directeur en college van B&W.

c.

Samenhangend met voorgaand punt is het werkgeverschap van medewerkers van de Dienst
DommelvaHei en medewerkers in de drie gemeenten op verschillende plaatsen belegd Ofwel,
er is (formeel bezien) geen sprake meer van collega's,

d

Er treden personele wisselingen op aan de zijde van Dienst DommelvaHei, waardoor
medewerkers aan de kant van de gemeenten eraan moeten wennen dat 'het bekende gezìchť
langzaamaan verdwijnt.
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e.

Er is grotendeels een 'knip' aangebracht tossen taken in het primaire proces (strategie, beleid
en uitvoering) die in de drie gemeenten zijn achtergebleven en de ondersteunende processen
die in Dienst Dommelvallei zijn ondergebracht. Voor Nuenen c.a. en Son cn Breugel geldt
daarbovenop dat taken op het gebied van Dienstverlening en Werk Bl Inkomen zijn ’geknipt'
van beleid en uitvoering op de aanpaìende beleids- en uitvoeringsterreinen. Noodzakelijke en
voorheen 'automatische' afstemming en integraliteit komen hierdoor in voorkomende gevallen
onder druk te staan.

De aŕgenomen 'nabijheid' komt naar onze analyst dus niet enkel voort uit 'houding en gedrag' van
medewerkers van de Dienst, maar is in belangrijke mate ook een direct gevolg van het gehanteerde
samenwerkingsmodel.
Deze 'nabijheid' kan nog verder afnemen als gevolg van wisselingen in het medewerkersbestand van
Dienst Dommelvallei. Naar mate meer medewerkers van deze Dienst Van buiten' komen, dus geen
geschĩedenis.'binding hebben met één van de drie gemeenten, kan weliswaar de kwaliteit van
dienstverlening toenemen vanuit specialisatie of deskundigheid bezien, maar kan deze (gevoelsmatig)
verder onder druk komen doordat de 'nabijheid' steeds minder wordt.
We zien dan ook dat op enkele plaatsen in de gemeenten kanttekeningen worden geplaatst bij de
persoonsafhankelijkheid als het gaat om de kwaliteit van dienstverlening vanuit de Dienst Dommelvallei.
Er zijn ook kritische geluiden waarneembaar over de beperkte proactieve houding van medewerkers van
ae Dienst in de richting van de drie gemeenten. Net namt komen deze kritieken los waar het gaat om
'oog voor de lokale context' van ae drie individuele gemeenten, het leggen van nadruk op harmonisatie en
de verbinding tussen de advisering rondom Financiële en personele vraagstukken.
Daartegenover staat dat de wijze waarop het consulentschap en de uitvoering van beheersmatige taken
wordt vormgegeven vanuit Dienst Dommelvallei, in de drie gemeenten overwegend als positief wordt
bestempeld. Medewerkers zijn zichtbaar aanwezig, deskundig en betrokken bij de vraagstukken van de
drie individuele gemeenten.

5.6 Innovatie in taakuitvoering wordt op onderdelen nog gemist
Als het gaat om het realiseren van één van de doelstellingen met de vorming van de Dienst: het
verbeteren van de kwaliteit, dan wordt op dat punt vanuit de drie gemeenten 'innovatie' gemist, De
verwachtingen lijken op dat punt hooggespannen te zijn als het gaat om de dienstverlening vanuit Dienst
Dommelvallei Bijvoorbeeld op het terrein van organisatieontwikkeling en informatisering wordt ambtelijk
en bestuurlijk door de gemeenten vanuit de Dienst meer ìnnovatiekracht,ontw ikkelcapacite it verwacht, als
gevolg van de krachtenbundeling in deze Dienst van aantallen medewerkers, budgetten, expertise en
competenties. Ook blijft de verwachting nog uit dat medewerkers van de Dienst Dommelvallei sterk op de
externe omgeving zijn georiënteerd: wettelŕ.ke en beleidsontwikkelingen en trends op Europees, landelijk,
provinciaal en regionaal niveau snel oppakken en weten om te zetten in dienstverlening in de richting van
de drie gemeenten. Het beeld bestaat dat medewerkers van de Dienst nog in belangrijke mate op dt
eigen interne organisatie zijn gericht en vooral bezig zijn met de dagdagelijkse praktijk voor de drie
gemeenten.
Er lijkt hierbij sprake van een spanningsveld tussen de doelstellingen en verwachtingen met de
samenwerk ng vanuit ae drie gemeenten en de uitgangspunten die bij aanvang van de samenwerking zijn
gehanteerd en de keuzes die daarin zijn gemaakt.
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Bij de vorming van Dienst Dommelvaltei zijn de in de drie gemeenten beschikbare middelen (formatie en
budget) en de daarbij behorende kwaliteiten gebundeld binnen Dienst Dommelvallei. Daarbij zijn
nauwelijks nieuwe strategische of specialistische functies gecreëerd en is in de eerste twee jaar van de
samenwerking maar in beperkte mate kennis en competenties van buiten de drie gemeenten ingebed
binnen de Dienst. Daarbij werd de samenwerking belast met een financiële taakstelling bij aanvang,
waardoor er op momenten van natuurlijk verloop niet direct financiële ruimte was om tot
kwaliteitsimpulsen in de ambtelijke organisatie te komen door aanvullende expertise of competenties aan
te trekken.
Dienst Dommelvallei zet gericht in om zich te versterken op voornoemae aspecten. Op het gebied van de
integreliteit van advisering en op het vlak van organisatieontwikkeling worden acties ondernomen om de
kwaliteit ervan te verhogen.

5.7 Kwetsbaarheid op ingebrachte taken aantoonbaar verminderd
De kwetsbaarheid op de door de drie gemeenten bij Dienst Dommelvallei ingebrachte taken is aanzienlijk
verminderd. Simpelweg door de getalsmatige samenvoeging van ruim 130 formatieplaatsen en daarbij
behorende medewerkers uit de drie gemeenten op één plaats, binnen één organisatie, onder hetzelfde
werkgeverschap.
Er is hierdoor binnen de Dienst sprake van onderlinge vervangbaarheid waar nodig en mogelijk. De
doelstelling 'verminderen van de kwetsbaarheid' is dan ook aantoonbaar gerealiseerd, met name voor
Nuenen en Son en Breugel. In die gemeenten was het aantal éénpittersfuncties in de oorspronkelijke
situaties relatief groot.
Op enkele onderdelen is de kwetsbaarheid beperkt afgenomen, waar medewerkers specifiek nog voor één
gemeente werkzaam zijn, of is de kwetsbaarheid opnieuw georganiseerd, bijvoorbeeld rondom een
specialistische rol als de Controller,
Tegenover de verminderde kwetsbaarheid op taken in Dienst Dommelvallei staat wel dat met de start van
Dienst Dommelvallei de formatie van de achterblijvende organisaties, de drie gemeenten, aanzienlijk is
afgenomen. Met name voor de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel heeft de overgang van formatie
naar de Dienst tot gevolg gehad dat kwetsbaarheid in eigen huis is toegenomen en flexibiliteit van de
eigen ambtelijke organisaties voor brede inzetbaarheid afneemt.

5.8 Dienst Dommelvallei op koers inzake financiële doelstellingen
Bij de vorming van Dienst Dommelvallei is een financiële taakstelling onder de samenwerking
overeengekomen tussen de dne gemeenten. Dienst Dommelvallei ligt op koers als het gaat om de
effectuering van deze taakstelling. Dit blijkt uit de votgende feiten:
a. Dienst Dommelvallei kent sinds de start een extra formatiebehoefte als gevolg van de vorming van
een directie/staf voor de Dienst Dommelvallei. Deze extra formatie is reeds vanaf 1 januari 2014
binnen de bestaande begrote salariskosten opgevangen.
b. In de begroting van de drie gemeenten is een efficiencykorting opgenomen als gevolg van de
vorming van Dienst Dommelvallei. Deze efficiencykorting 'ooptop van EUR 134.000,- in 2015 tot
EUR 401.000,- in 2017. Deze taakstelling voor de samenwerking is in de begroting van Dienst
Dommelvallei over de járen 2014 en 2015 verwerkt. Uit de jaarrekening 2014 blijkt dat er sprake is
van onderuitputting op de geraamde salariskosten voor de Dienst. Daarmee wordt derhalve (meer
dan) invulling gegeven aan de taakstelling.
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c. Naast de bovengenoemde gerealiseerde taakstelling, ís in 2014 een extra structurele bezuiniging
van EUR 226.000,- gerealiseerd, welke naar rato terugvloeît naar de drie individuele gemeenten,w

5.9 Medewerkers overwegend positief over Dienst als werkgever
Eén van de vier hoofddoelstellingen onder de vorming van Dienst Dommeivallei betreft 'goed
werkgeverschap'. Benoemd is dat de Dienst zich als speler op de arbeidsmarkt goed wíl profileren: een
aantrekkelijk werkgever, die medewerkers wij binden en boeien.14
15
Uít het MTO blijkt dat medewerkers van Dienst Dommeivallei - overwegend afkomstig vanuit drie
gemeentelijke organisaties met elk een eigen cultuur - rn aigemene zin tevreden zijn over hun werkgever.
Deze uitkomst wordt ondersteund door het beeid zoals uit de gesprekken naar voren Is gekomen. De
onderlinge sfeer is goed en er wordt gezamenlijk gewerkt aan een nieuwe organisatie met een eigen
cultuur. Medewerkers van de Dienst beoordelen de eigen klantgerichtheid ais goed en ervaren
organisatiedoelen als heider. Ook ervaren deze medewerkers dat zij in Dienst Dommeivallei veel kunnen
leren (van gelijkgestemde collega's, met aanvullende expertises en ervaringen) en zien perspectief voor
persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling binnen de Dienst.
Tegelijkertijd zijn er ook verbeterpunten. Zo wordt de werkdruk door medewerkers binnen de Dienst als
hoog ervaren. Ruim 600Zo procent van de medewerkers geeft aan te veel werk te hebben en ruim SO'ŵ
moet extra hard werken om ietĘ af te krijgen. En hoewel de verstandhouding met de leidinggevende voor
het overgrote deel van ae medewerkers goed is, is het 'coachend leiderschap' als een verbeterpunt
aangeduid. Daarnaast wordt het werken voor drie gemeentebesturen met elk eigen wensen en behoeften
als complex ervaren door betrokken medewerkers. En in lijn met het oordeel van de 'klanten' scoort ook
onder medewerkers het organisatieonderoeel P&O lager ten opzichte van de overige
organisatieonderdelen ais het gaat om medewerkerStevredenheid.

5.10 Spanningsveld tussen lokaal maatwerk en harmortisatiedruk
Het gewicht dat gehecht is aan de doelstellingen van de individuele gemeenten met het aangaan van de
samenwerking, is aan de voorkant (bewust) onvoldoende met elkaar uitgediept. Daarmee hebben
gemeentebesturen elkaar bij aanvang van de samenwerking ’gevonden', maar is de opdracht aan Dienst
Dommeivallei voor betrokkenen niet altijd helder.
In de dagelijkse praktijk treedt er een spanningsveld op tussen de druk op harmonisatie van producten en
diensten vanuit Dienst Dommeivallei, met name vanuit haar efficîencydoelsteiling, en de behoefte aan
lokaal maatwerK C couleur locals') vanuit ae dríe individuele gemeenten.
Daarbij beschouwt Dienst Dommeivallei het als haar opdracht om tot harmonisatie van producten en
diensten te komen, met name als het de ondersteunende (PÍOEAH16) taken betreft. Dit in strijd met de
beleving van vele betrokkenen in de drie gemeenten die uitgaan van het principe van 'lokale autonomie',
waarbinnen 'maatwerk' het uitgangspunt onder de samenwerking zou moeten vormen. Managers en
medewerkers in de drie gemeenten ervaren dan ook dat zij slechts in beperkte mate invloed kunnen
uitoefenen op producten,'diensten van de Dienst, of hun eigen visie of lokale wensen kunnen inbrengen bij
het vormgeven daarvan. Ook wordt ervaren dat aanpassingen in een werkproces of beleid vrijwel altijd
ook voor de andere gemeenten worden doorgevoenl

14 Realisatie öedrijfsptan Dienst Dommeivallei, november 2015.
15 Samen werken aan samenwerken: Bedrijfsplan D'enít Dommeivallei 2014, 11 juni 2013, p. 9
16 Personeel, Inkoop, Organisatie, financiën kutomatisenng, Huisvesting įPIOFAH). Ondersteunende taken op het gebied van
Communicatie en Juridische Zaken zijn niet ondergebracht bl] Drenst DommelvaUei.
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Voomoemde beelden/verwachtingen bij de doelstellingen onder de samenwerking zorgen ervoor dat door
betrokkenen in de drie gemeenten de houding van de Dienst soms als dominant en weinig flexibel wordt
beleefd, als het gaat om het aanbrengen van lokaal maatwerk. Het zorgt er ook voor dat medewerker:
binnen Dienst Dommelvallei ervaren dat gemeenten willen vasthouden aan hun eigen werkwijzen en
daardoor harmonisatie - en dus efficiency - bemoeilijkt wordt.

5.11 Gelaagde bestuurlijke sturing zorgt voor bestuurlijke drukte
De bestuurlijke sturing op de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei is, naar de aard van de
samenwerking: bedrijfsvoering17, als gelaagd te betitelen. Er is sprake van zowel een AB als DB, welke de
'dgenaarsroľ rondom de samenwerking invullen. Door deze bestuurlijke drukte treden stroperige
besluitvormingsprocessen op.
Deze bestuurlijke aansturing op de samenwerking is wel verklaarbaar. Ten tijde van de vorming van
Dienst Dommelvallei kende de Wgr alleen de variant van het Openbaar Lichaam als samenwerkingsvorm
mét rechtspersoonlijkheid.15 Deze variant vereist de instelling van zowel een AB als een DB bij
samenwerking tussen gemeenten.
We typeren deze bestuurlijke drukte nader. De voorstellen van Dienst Dommelvallei worden In het
Directieoverleg - een informeel overleg tussen de drie gemeentesecretarissen en de directeur van Dienst
Dommelvallei - voorbereid. Vervolgens worden deze voorstellen twee weken voorafgaand aan zowel een
DB- als een AB-vergadenng aart de drie colleges toegezonden. De colleges hebben daarmee de
gelegenheid deze voorstellen in hun vergadering te bespreken, waarmee de bestuurders in DB en AB
worden gevoed met de fokale standpunten. Daarna vindt behandeling van voorstellen plaats In het DB en
AB.
Door deze gelaagdheid in bestuurlijke sturing komen voorstellen meerdere keren Dij bestuurders voorbij
en wordt de toegevoegde waarde van een AB-vergadering inhoudelijk gezien als zeer beperkt ervaren.

5.12 Wisselende bestuurlijke betrokkenheid collegeleden
In lijn met voorgaande constatering merken wij op dat de samenstelling van het AB niet de voltallige
colleges omvat - níet alle wethouders nemen deel aan het AB - waardoor er wisselende bestuurlijke
betrokkenheid bestaat tussen collegeleden bij de samenwerking tussen de drie gemeenten. Niet alle
collegeleden van de drie gemeenten vervullen de eigenaarsrol, die zij in een AB zouden moeten innemen.
Het feit dat niet alle leden van de drie colleges deelnemen aan het AB van Dienst Dommelvallei is te
verklaren vanuit de vereenvoudiging van de stemverhoudingen binnen het AB: ieder college Is met dríe
leden afgevaardigd.
Door het tijdig ter beschikking stellen van voorstellen aangaande Dienst Dommelvallei aan de drie
colleges, voorafgaand aan het DB en AB van Dienst Dommelvallei, wordt geprobeerd de bestuurlijke
betrokkenheid van eenieder te waaroorgen. Hierdoor gaan echter de bestuurlijke rollen van eigenaarschap
(AB/DBì en bestuurlijk opdrachtnemer fDB) en bestuurlijk opdrachtgever (colleges van B&W) door elkaar
lopen.

í7 We spreken van een 'bedrî]fsvoähngssame'Uverívng' ongeacht het feit of daaraan taken als Dienstverlening er Werk S Inkomen aan
zijn toegevoegd, Ook voor deze taken qeldt namelijk dat het bestuur van de Dierst enkel gaat over de bedrijfsvoeringsaspecten
(personeelslasten, I&A-kosten, huisvesting) van deze taken. De (beleidsinhoudelijke bevoegdheden blijven namelijk toekomen aan de
individuele gemeentebesturen de aemee"teraden en colleges van B&W.
íB Rechtspersoonlijkheid is vereist om ais zelfstandige organisatie aan het rechtsverkeer te kunnen deelnemen: menden in dienst te
kunnen nemen en verplichtingen met derden aan te kunnen gaan.
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5.13 Samenstelling DB niet passend in net systeem van de Wgr
Het OR van Dienst Dorr.melvallei bestaat - volgens haar bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling
Dienst Dommeivaliel - naast één collegelid uít het AB (waaronder de voorzitter) per deelnemer uit de
gemeentesecretarissen van de drie deelnemers.
Wij constateren dat deze invulling van het DB van de Dienst Dom mei val lei niet in strijd is met de Wgr. Er
worden dus door het DB rechtsgeldige besluiten genomen, als het gaat om de bestuurlijke invulling.
Echter, wij zijn van mening dat een dergelijke invulling van een bestuurlijk gremium rondom een
samenwerkingsverband tussen gemeenten niet past in het systeem van de Wet. We dulden onze
stellingname nader:
De Wgr schrijft voor dat een AB gevormd moet worden vanuit de colleges van de deelnemende
gemeenten. Daarbij merkt de Wgr expliciet op dat gemeentesecretarissen formeel geen lid zijn van het
college, maar hierin een adviserende ml hebben, en in die zin gáán lid kunnen zijn van het AB van een
Openbaar Lichaam. De samenstelling van het AB van Dienst Dommelvalleí sluit aan op deze bepaling m de
Wgr.
De Wgr stelt vervolgens dat het DB gevormd moet worden vanuit het AB, Echter artikel 14, tweede lid,
van de Wgr geeft aan dat, wanneer de aard van de regeling zich daartegen niet verzet, ook één of meer
externe deskundigen als lid van ae DB (maar niet de voorzitter) van buiten de kring van het AB kunnen
worden aangewezen. Deze externe leden mogen geen meerderheid van het DB uitmaken. Dienst
Dommelvfillfi heeft de drir gemeentesecretarissen als 'externe leden' aangemerkt en vanuit die
hoedanigheid aan het D8 van de Dienst toegevoegd.
Omwille van het pnlitiek/bestuurlijke karakter van het DB en de af te leggen verantwoording in de colleges
en raden, heeft de wetgever met externe leden — naar onze mening - niet een gemeentesecretaris of
ambtenaar bedoeld. Immers, gemeentesecretarissen mogen ook geen deel uitmaken van het AB, omdat
zij dan een politieke verantwoordelijkheid gaan dragen, die niet past bij hun rol als belangrijkste ambtelijk
adviseur van het college. Die lijn geldt naar ons idee ook voor de bezetting van het DB. Het huidige
bestuurlijke construct past dan ook, hoewel niet strijdig aan de Wet, niet in het systeem van de Wet: de
gehanteerde constructie ligt níet in lijn met de bedoeling van de wetgever,

5r14 Directieoverleg geen formele status en beperkt fn positie
Rondom ae Dienst Dommeivaliel is een ’Directieoverleg Dienst Dommdvālíef' (DOD) geformeerd. Het DOD
bestaat uit de directeur van Dienst Dommeivaliel en de drie gemeentesecretarissen en beoogt zorg te
dragen voor verbinding tussen ambtelijk opdrachtgevers (gemeenten) en ambtelijk opdrachtnemer (Dienst
Dommel vallei). Het DOD maakt formeel geen onderdeel uit van de Gemeenschappelijke Regeling en heeft
derhalve geen formele status/doorzettingsmacht rondom de samenwerking.
Wij constateren dat de gemeentesecretaris een veelheid aan rollen Invult rondom ae samenwerking in
Dienst Dommeivaliel: naast eerste adviseur van het college en ambtelijk opdrachtgever van de betreffende
gemeente, is de gemeentesecretaris tevens (volwaardig: met stemrecht) lid van het DB van Dienst
Dommeivaliel (eigenaar) én heeft híj positie in een (informeel) ambtelijk afstemmingsoverleg tussen
Dienst en gemeenten, dat tevens een 'voorbereidend' karakter heeft in de richting van het DB,
Da onderwerpen gp de agenda van het DOD variëren sterk van aard: van strategisch, tactisch tot
operationeel. Voorstellen die in het DOD worden besproken kennen vaak een inhoudelijke insteek van de
betreffende vakafdeling, waar de gemeentesecretarissen (achteraf) weinig invloed op kunnen uitoefenen,
Het DOD komt veelal pas in positie als voorstellen vergaand gereed zijn, in plaats van dat zij aan de
voorkant var. initiatieven in positie worden gebracht om richting te geven aan de vorm (het proces) en de
ínhoud ervan.
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Dienst Dommelvallei en riet DOD maakt daarin een positieve ontwikkeling door, Inmiddels is voor aantal
dossiers een andere (meer proactieve/kaderstellende) werkwijze gehanteerd, zoals ten aanzien van HRM
en het informatiebeleidsplan.

5.15 Samenwerking sterk afhankelijk van onderlinge verhoudingen
De samenwerking binnen Dienst Dommelvalle (en het succes daarvan) is tot op heden in belangrijke mate
afhankelijk van de goede onderlinge verhoudingen en persoonlijke relaties: vertrouwen in elkaar vormt
een stevig fundament onder oe samenwerking. De wijze waarop het DOD functioneert - geen formele
status - is daarvan een voorbeeld.
Net feit dat steeds meer (sleutel)personen rondom de samenwerking niet bij de vorming van de
samenwerking betrokken zijn geweest, lijkt het ons in het kader van de duurzaamheid van de
samenwerking van belang dat het govemancemodel (juridisch construct, bestuurlijke en ambteíijke sturing
rondom de samenwerking) past bij minder afhankelijkheid van de bestaande goede persoonlijke
verhoudingen

5.16 Regierol vanuit gemeenten sterk wisselend îngevuld
Om de afstemming tussen de drie gemeenten en Dienst Dommelvallei te borgen hebben de individuele
gemeenten - elk op een eigen wijze - de regierol belegd în hun organisatie, De drie regiefunctionarisseri
stemmen ieder voor zich en gezamenlijk periodiek af met de directieadviseur van Dienst Dommelvallei.
Oe precieze aard van deze afstemming en het mandaat van de individuele regíefunctionarissen en dit
overleg varieert daarbij en is niet voor alle betrokkenen nelder. Daardoor ontstaan over hetzelfde thema
meerdere afstemmingsmomenten op verschillende niveaus, zoals op medewerkersniveau, in het
regîeoverteg én in het DOD. Deze variaties en onduidelijkheden komen de effectiviteit van de relatie
opdrachtgever-opdrachtnemer niet ten goede.
De variatie in rolinvulling tussen de drie regiefunctionarìssen lijkt samen te hangen met de verschillende
visies van de individuele gemeenten op de samenwerking met de Dienst Dommelvallei: uiteenlopend van
het beeld van een zakelìjke relatie 'op afstand' tot een samenwerking Van, voor en door’ de drie
gemeenten.

5.17 Verbinding tussen MTs er controlfunctie behoeft eandacht
De mate waarin en wijze waarop de controlfunctie vanuit Dienst Dommelvallei in relatie tot en in
verbinding met de individuele gemeenten wordt Ingevuld behoeft aandacht. Het ontbreekt in de MTs van
de Individuele gemeenten nu in veel gevallen aan de (tijdige) ìnbreng vanuit (brede) control op
collegevoorstellen. Over het algemeen kan gesteld worden dat de verbinding tussen de NTT's van de drie
gemeenten en de ondersteunende functies in Dienst Dommelvallei beperkt is, mede doordat deze rollen
met de vorming van de Dienst uit de lokale Mľs zijn verdwenen en de expertise dus niet direct 'aan tafel'
kan worden ingebracht.

t valuatīe: 18 bevindingen bíj Dienst Dommelt Hel

5.18 Huisvesting Dienst Dommefvattei geen actueel discussiepunt
De oorspronkelijke huisvestingsdiscussìe over de vestigingsplaats van Dienst Dom meival lei is op alle
niveaus (poiítĩek, bestuurlijk en ambtelijk} niet langer meer een punt van discussie. Daar waar bij de
vorming van de Dienst bestuurlijke discussie bestond over de vestiging van de Dienst in Nuenen, dan wei
in Mieric, vanuit de gedachten van 'nabijheid' en de centrale ligging van de samenwerking, lijkt deze
discussie van dat moment te zijn verdwenen. Verdwenen voor zover het de huidige setting {partners en
taken) van de samenwerking betreft.

Evaluatie: 18 bevindingen bij Dienst pommelvailei
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6. Evaluatie: 7 bevindingen

bij samenwerking
Naast voomoemde 18 bevindingen ten aanzien van het functioneren van Dienst Dommelvallei, zijn in het
kader van het onderzoek ook bevindingen gedaan die de samenwerking tussen de drie gemeenten ais
zodanig betreffen. In verband met het feit dat deze bevindingen van belang zijn vooreen juiste analyse in
de richting van handreikingen voor dóórontwikkeling van de samenwerking, zijn in dit zesde hoofdstuk
deze bevindingen bondig verwoord.

6.1 Dienst Dommelvallei is ontstaan vanuit bestuurlijke wens
Vanuit de oorspronkelijke matrixsamenwerking (gemeenten voerden voor elkaar taken uit) tussen Son en
Breugel en Nuenen, onder de noemer 'SIEN’, ontstond onder betrokkenen in beide gemeenten de
behoefte aan een andere opzet van de samenwerking. Dit omwille van de complexiteit in aansturing,
financiën en verbinding van het tot dan toe gehanteerde samenwerkingsmodel,
Daarbij was er behoefte aan versteviging van de samenwerking, mede door het vergroten van de
schaalgrootte. Een bestuurlijke ronde vanuit Nuenen en Son en Breugel door de regio leidde tot het
aanhaken van de gemeente Geidrop-Mierlo bij de samenwerking.
De uiteindelijke besluitvorming tussen de drie gemeenten om over te gaan tot de vorming van één aparte
organisatie voor het uitvoeren van ondersteunende en uitvoerende taken voor de drie gemeenten, wordt
vooral getypeerd als een 'bestuurlijke keuze’ en een 'top-down' besluit

6.2 Aan voorkant (bewust) geen eindperspectief op samenwerking
Tijdens de bijeenkomst van de drie colleges van B&W in Vught, waar voomoemd besluit tot de vorming
van één aparte entiteit voor de samenwerking tussen de drie gemeenten werd genomen, in februari 2012,
is bewust geen eindperspectief op de samenwerking of'stip op de horizon' geformuleerd. Er werd besloten
vooral aan de slag te gaan en het vervolg per stap te bezien.
Het huidige takenpakket in Dienst Dommelvallei was de maximale aard en omvang van taken waarop de
dne gemeenten elkaar op dat moment konden vinden voor de start van de samenwerking. Het weglaten
van een met elkaar gedeeld eindperspectief op de samenwerking droeg op dat moment dan ook bij aan
het van start kunnen laten gaan van de samenwerking.
Deze strategische keuze aan de voorkant (geen eindperspectief delen met elkaar) leidt er toe dat
gemeenten de samenwerking zijn ingestapt met wisselende beelden bij dat (eínd)perspectief. Hierdoor
verschillen de verwachtingen ten aanzien van eventuele dóórontwikkeling van Dienst Dommelvallei en
samenwerking tussen de drie gemeenten aanzienlijk. Dat blijkt eens te meer uit de verschillen in de
vastgestelde bestuurlijke toekomstvisies tussen Son en Breugel en Geidrop-Mierlo. Dit brengt als risico met
zich mee dat voor de dóórontwikkeling van samenwerking de keuzes van die gemeente die het minst
vergaand zijn, leidend zijn voor de invulling en het tempo van die dóórontwikkeling. Ook voor de andere
deelnemende gemeenten.

Evaluatie: 7 bevindingen bij samenwerking

De verschillende (bestuurlijke) beelden tussen de deelnemers aangaande de dóórontwikkeling van de
samenwerking leidt er momenteel bijvoorbeeld toe dat het ontbreekt aan enige status van de zogenaamde
'14-puntenl jsť. Een overzicht van taken die mogeliĵk In samenwerking kunnen worden opgepakt, maar
waarvan het uitwerken bestuurlijk onvoldoende of niet eenduidig wordt gedragen,

6.3 Beperkte (inzet op) natuurlijke verbinding drie gemeenten
De drie gemeenten blijken in beperkte mate 'natuurlijke partners' van el Kaar te zijn, Er bestaat geen
natuurlijke afstemmingsiljn tussen de drie gemeenten op politiek-bestuurlijk niveau, als het gaat om
strategische vraagstukken In de grotere regio. De onderlinge - polîtîeke/bestuurîījke - verbinding tussen de
drie gemeenten is gering. Alhoewel eenieder beseft dat de drie gemeenten met elkaar 'de groene long/de
bufferzone' tussen de steden Helmond en Eindhoven vormen, lijkt dat op veel fronten het enige te zijn dat
deze gemeenten met elkaar verbindt.
Daarbij lijken inhoudelijk, maar zeker ook historisch (SĪEN) bezien de gemeenten Son en Breugel en
Nuenen nadrukkelijker een verbinding met elkaar te hebben, dan dat Son en Breugel en Geldrop-Mierlo,
maar ook Nuenen en Geldrop-Mierlo deze verbinding met elkaar voelen. Nuenen vormt in geografisch
opzicht de verbindende schakel tussen Son en Breugel en Geldrop-Mierlo,
Er wordt ook maar beperkt geïnvesteerd in de verbinding tussen de drie gemeenten; gemeenteraden
fracties, colleges en portefeuillehouders zoeken elkaar slechts in beperkte mate op. Van structurele
overlegvormen en afstemmingsmomenten (buiten het AB en DB van Dienst Dommelvalleí om) is
nauwelijks sprake. Pogingen daartoe In het verleden zijn niet tot verdere ontwikkeling gekomen.

6.4 Beperkte benutting gezamenlijke strategische positie in regio
Deze beperkte natuurlijke verbinding blijkt ock uit het feit dat regionale overlegvormen, zoals bestuurlijk
overleg rondom wonen en werken in het Stedelijk Gebied, of bestuurlijke bijeenkomsten rondom de
samenwerkingsverbanden op de schaal van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant: MRE, ODZOB en GGD
(bewust) niet of nauwelijks bestuurlijk (en ambtelijk) met elkaar worden voorbereid op het niveau van de
Dommelvallei-gemeenten. Van eensluidende standpunten vanuit de DommeIvaIlei-gemeenten en;of van
één bestuurlijk aanspreekpunt namens deze drie gemeenten in deze overlegvormen is dan ook geen
sprake. De gezamenlijkheid van de drie burgemeesters ten aanzien van (de voorbereiding van) hun positie
in VRBZO vormt daarop een positieve uitzondering.
Door deze gekozen bestuurlijke opstelling benutten de drie gemeenten tezamen maar zeer beperkt hun
potentiële strategische positie in de regio en draagt dit niet bij aan het versterken van hun bestuurskracht
ín de reiatie tot zijn gezamenlijke omgeving, De drie gemeenten positioneren zich in regionale
over legverbanden, in afstemmingsmomenten met de provincie en in de verbinding met en tussen de
steden Eindhoven en Helmond toch vooral als drie individuele spelers in het gebied.

6.5 De drta gemeenten formuleren individuele toekomstvisies
In lijn met voorgaande constatering stellen wij vast dat de drie gemeenten vanuit hun lokale autonome
posities geheel zelfstandig invulling hebben gegeven, of momenteel geven, aan hun visies op de
bestuurlijke toekomst van de betreffende gemeente.
Deze eigenstandig/tokaal doorlopen politiek-bestuurlijke trajecten leiden ertoe dat de uitkomsten van deze
processen (potentieel) uiteenlopen qua visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeenten en daarmee
samenhangend uîteindelîjk de toekomstige positionering van hun ambtelíjke capaciteit.
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Daarmee komt een eventuele dóórontwikkeling van de samenwerking op politiek-bestuurlijk, maar ook op
ambtelijk niveau (bijvoorbeeld binnen Dienst Dom mei va Hei), mogelijk in de nabije toekomst onder druk te
staan.

6.6 Urgentie tot 'opschating' lijkt voor Nuenen het grootst
Op aanbeveling van de Commissie Huijbrechts en de provincie Noord-Brabant heeft de gemeente Nuenen
c.a. een bestuurskrachtonderzoek uitgevoerd, waarin geconstateerd is dat de bestuurskracht van de
gemeente matig is en knelpunten kent met betrekking tot onder andere poliüek-bestuurlijk leiderschap en
samenspel (zie ook paragrafen 2.1 en 2.4).
Ten aanzien van de ambtelijke organisatie is het van belang te onderkennen dat voor Nuenen de
noodzaak het grootst lijkt om tot (tenminste) ambtelijke schaalvergroting en krachtenbundeling te komen,
vanuit het oogpunt van kwetsbaarheid, kwaliteit en kosten. Niets doen lijkt geen opbe in Nuenen.
In relatie tot voornoemde (afwijkende) visies op de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten, in
combinatie met het feit dat Nuenen in geografisch opzicht de schakel vormt tussen de drie gemeenten,
zien wij een potentieel risico als het gaat om de continuïteit van Dienst Dommelvallei,
Indien de gemeente Nuenen c.a. vanwege de gevoelde urgentie zich genoodzaart voelt om tenminste te
komen tot een ambtelijke fusie in Dommelvallei-verband of zelfs tot een bestuurlijke fusie met een andere
partner * wat beiden op gespannen voet staat met de bestuurlijke toekomstvisies van de
partnergemeenten in de Dienst Dommelvallei - kan dat direct consequenties hebben op het
toekomstperspectief van Dienst Dommelvallei en dus ook op de toekomstvisies van Son en Breugel en/of
Geldrop-Mierlo.

6.7 Ondernemingsraden wensen 'pas op de plaats' óf herindelen
Van belang om expliciet te vermelden in het kader van onze analyse van de samenwerking tussen de drie
gemeenten is het feit dat de ondernemingsraden zich vanuit medewerkersperspectief overwegend
uitspreken voor óf een 'pas op de plaats' qua taken en partners in de samenwerking/Dienst Dommelvallei
(Geldrop-Mierlo), óf in één keer de stap maken naar een heńndeling tussen de drie gemeenten (Son en
Breugel). Omwille van de complexiteit van het samenwerkingsmodel (bedienen meerdere opdrachtgevers)
voelen zij weinig voor een verdere dóórontwikkeling van de samenwerking met taken en/of partners.
Vanuit het besef dat een herindeling valt onder het polibek primaat, zijn er geluiden afgegeven om tot een
ambtelijke fusie te komen (Nuenen). Zodoende kan de huidige complexiteit worden mgeperkt ('knip'
tussen vier ambteiijke organisaties) en kunnen voordelen ten aanzien van kwaliteit, kwetsbaarheid en
kosten worden gerealiseerd, zo is de gedachte.
Tenminste moet vanuit het perspectief van de ondernemingsraden voorkomen worden dat de drie
'achtergebleven organísabes' stapsgewijs verder uitgehold worden door het gefaseerd overhevelen van
taken naar Dienst Dommelvallei.
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7. Dóórontwikkeling Dienst
Dommelvallei in 10
handreikingen
De in âę hoofdstukken 5 en 6 benoemde bevindingen in het kader van de evaluatie van Dienst
Dommelvallei en de samenwerking tussen de drie gemeenten, vragen op onderdelen om handreikingen
ter versterking van de samenwerking, binnen de Dienst Dommelvallei. In dit hoofdstuk bieden we deze
handreikingen aan, om een versterking van de Dienst in toekomstig perspectief aan te brengen in nauwe
verbinding met en tussen de drie gemeenten.
Specifiek schenken we daarbij in dit hoofdruk aandacht aan de hoofdvragen onder het
evaluatieonderzoek. We gaan in op het naar onze mening best passende juridische construct en de
huisvesting van de samenwerking. In het volgende hoofdstuk 8 gaan we in op de mogelijkheden voor
versterking van de samenwerking en binding tussen de drie gemeenten, waarbij expliciet aandacht is voor
de oorspronkelijke hoofdvraag betreffende de verbreding van de samenwerking met taken en/ofpartners.
Belangrijke opmerking bij rit volgende handreikingen is dat deze onafhankelijk zijn van een eventuele
dóórontwikkeling van de samenwerking met partners en/of taken. Indien sprake is van wijzigingen in de
pofitiek-bestuuriijke context tussen de drie partnergemeenisn moeten deze handreikingen kritisch worden
heroverwogen in termen van relevantie en toepasbaarheid.

7.1 Bedrijfsvoeringsorganisõtìe sluit beter san bij karakter Dienst
Omwille van het inperken van tie bestuurlijke drukte én het creëren van rotzuíverheìd rondom de
samenwerking, wordt voorgesteld om Dienst Dommelvallei (technisch) om te vormen van een Openbaar
Lichaam tot de juridische vorm van een Bedrijfsvoeringsorganîsatîe (BVO), op grond van de Wgr.
De BVO bestaat als rechtsvorm pas sinds 1 januari 2015 en is in het leven geroepen voor samenwerkings
vormen tussen gemeenten, zoals Dienst Dommelvallei, waarbij de bestuurlijke drukte kan worden beperkt.
Momenteel stappen vele samenwerkingsverbanden en ook volledige ambtelijke fusieorganisaties over van
het Openbaar Lichaam naar de BVO. Voorbeelden daarvan zíjn A2-gemeenten, Meerinzicht,
Werkorganisatie CGM, ABG-gemeenten, Noaberfcracht, Hoogeveen-De Wolden, BUCH-gemeenten en HLTgemeenten.
De BVO is 'populair1 onder samenwerkende gemeenten omdat het een ongeleed bestuur kent, ofwel één
bestuurlijke laag: hét Bestuur Dienst Dommelvallei in dit geval. Daar waar het Openbaar Lichaam een
geleed bestuur kent: AB én DB.
Aan de BVO kunnen taken worden opgedragen op het gebied van bedrijfsvoeringstaken (ondersteunende
processen), beleidsvoorbereiding of beleidsarme uitvoeringstaken. Taker die vanwege hun beieidsneutrale
karakter niet om een zware bestuurlijke aansturing vragen. Samenwerkingsverbanden als Dienst
Dommelvallei, maar ook volledige ambtelijke fusies, voldoen aan dit criterium omdat de programmageiden
van elk van de deelnemers, en daarmee de beleidsvrijheid/beleidsbepaling, bij de individuele
gemeentebesturen achterblijft
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Het is In lijn daarmee ook volgens de Wgr niet mogelijk het 8estuur van een BVO bevoegd te maken
(delegatie) om beleid vast te stellen. Dit sluit aan op de bestuurlijke lijn van de Dommelvallei-gemeenten
om autonoom te blijven, maar de uitvoeringskrachten te bundelen in een gezamenlijke ambtelijke
organisatie.
Tegelijkertijd geeft deze vorm van de BVO, evenals het Openbaar Lichaam, rechtspersoonlijkheid.
Zodoende is de organisatie slagvaardig, kan deze eigen personeel in dienst nemen/houden en kan deze
opdrachten blijven geven en overeenkomsten sluiten.

7.2 Samenstelling 'Bestuur Dienst Dommelvallei' herijken
Volgend uit voorgaande handreiking geldt dat er één 'Bestuur Dienst Dommelvallei' ontstaat. De Wgr volgt
voor de samenstelling van het Bestuur van een BVO de bepalingen die gelden voor de samenstelling van
een AB van een Openbaar Lichaam. Ofwel, het Bestuur moet samengesteld worden vanuit de colleges van
de participerende gemeenten. De Wgr sluit daarbij, in tegenstelling tot de bepalingen rondom de
samenstelling van een DB van een Openbaar Lichaam, dus expliciet uit dat in het Bestuur van een BVO
gemeentesecretarissen mogen plaatsnemen.
Derhalve wordt voorgesteld om qua samenstelling het Bestuur van Dienst Dommelvallei te vormen door
de drie burgemeesters én één wethouder vanuit elk van de drie colleges, bij voorkeur de
portefeuillehouder Financiën/Bedrijfsvoering. Hieruit volgt dat de gemeentesecretarissen niet langer
(formeel: geen stemrecht) lid zijn van het Bestuur van Dienst Dommelvallei, wel doen wij de suggestie om
hen als adviserend 'id aan te laten sluiten bij vergaderingen van het Bestuur. De directeur Dienst
Dommelvallei treedt daarbij op als secretaris van het Bestuur.
Deze herijkte samenstelling van het Bestuur zorgt naar onze mening voor een lichte bestuurlijke
aansturing op de samenwerking (geen AB en DB, geen nagenoeg voltallig colleges), voor een rolzuivere
aansturing op de samenwerking (bestuurders in eigenaarsrol in het Bestuur) en draagt bij aan een a
politieke aansturing van en duurzame verbinding tussen de gemeenten en het samenwerkingsverband
(door positionering burgemeesters in het Bestuur). Tevens zorgt de aanwezigheid van een wethouder per
college in het Bestuur voor borging van de politieke verantwoordelijkheid in de gemeenteraden en zorgt
het voor een directe betrokkenheid bij zaken die hun portefeuille(s) aangaan in het Bestuur van Dienst
Dommelvallei.

7.3 Binding creëren tussen colleges, portefeuillehouders en raden
Volgend uit voorgenoemde handreikingen - waarbij wordt voorçesteld afscheid te nemen van het AB, dat
door nagenoeg de voltallige colleges wordt bezet - en in lijn met het stimuleren van de verbinding tussen
de drie colleges/gemeenten en de bestuurlijke betrokkenheid bij de samenwerking, doen wij de suggestie
om periodiek (één of twee keer per jaar) gezamenlijke collegebijeenkomsten te beleggen. Op die
momenten kan informatieuìtwisselìng over de samenwerking plaatsvinden en zal informele ontmoeting
centraal staan. Deze ontmoeting heeft dan geen karakter van het vervullen van het eigenaarschap van
Dienst Dommelvallei (zoals momenteel In AB-verband), maar kan bezien worden vanuit het perspectief
van opdrachtgeverschap en bestuurlijke afstemming in de regio.
Daarnaast stellen wij voor - omwille van het faciliteren van de inhoudelijke relaties en ontmoeting tussen
de portefeuillehouders uit de drie gemeenten - om structureel gezamenlijke portefeuillehoudersoverleggen
te beleggen (tenminste) rondom alle binnen Dienst Dommelvallei belegde taken, zoals voor p&O
momenteel al het geval is. Daarbij kan het gaan om het aan de voorkant van bestuurlijke voorstellen (in of
buiten de gemeenschappelijke regeling) zoeken naar de bestuurlijke en inhoudelijke verbinding tussen de
dne gemeenten, bijvoorbeeld in voorbereiding op regionaie overlegvormen. Deze overleggen kunnen
vanuit Dienst Dommelvallei worden geïnitieerd.
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Dergelijke bestuurlijke ontmoetingen kunnen worden doorgetroknen in de lijn wan gezamenlijke
raadsbrede-bijeenkomsten op het niveau van de Dommelvallei-gemeer,ten. Daar waar nog sprake is van
een beperkte natuurlijke verbinding tussen de dne gemeenten, kan deze zodoende van onderop
langzaamaan worden gefadliteerd,

7.4 Gemeentesecretarissen ín directieraad Dienst Dommelvalleì...
Als gevolg van voorgaande handreikingen ten aanzien van het juridische construct én de bestuurlijke
samenstelling, verliezen de gemeentesecretarissen hun formele positie in het Bestuur van Dienst
Dommelvalleì. Daarnaast hebben zíj op dit moment een informele positie in het DOD.
Wij zijn echter van mening dat een formele positie (doorzettingsmacht) van gemeentesecretarissen
rondom de samenwerking essentieel is voor de verbinding tussen de drie gemeentebesturen (waarvan zij
eerste adviseur zijn), hun ambtelijke organisaties (waarvan zij algemeen directeur zijn) en de in de Dienst
Dommelvalleì ondergebrachte taken (waarop secretarissen aanspreekbaar zijn in het eigen college).
Wij adviseren daarom om de gemeentesecretarissen plaats te laten namen in een strategische
directieraad. Deze directieraad wordt dan gevormd uit de drie gemeentesecretarissen van de
deelnemende gemeenten én de directeur van Dienst Dommelvalleì. Zij kunnen op die manier hun
ambtelijke eindverantwoordelijkheid (aanspreekbaarheid) dragen in hun eigen college, omdat zij
'doorzettingsmacht' verkrijgen op de ambteiijke uitvoering van elders beiegde taken. Het DOD, met een
informeel karakter, kan dan worden opgeheven.
De verbinding tussen enerzijds de individuele gemeenten en anderzijds de ambteiijke organisatie ís op
deze manier sterk belegd, aangezien de secretarissen als zijnde gemeentesecretaris wekelijks aanschuiven
bij hun college en daarnaast ais directielid mede eindverantwoordelijkheid dragen voor de ambtelijke
organisatie van Dienst Dommelvalleì. De verbinding tussen gemeenten (politiek, bestuur, MT en
medewerkers) en de samenwerking zal hiermee naar verwachting ook een positieve uitwerking krijgen.
Daarbij denken wij dat het belangrijk is om kritisch te zijn op de agendasetting van de directieraad,
waardoor sprake is en blijft van een strategisch karakter en een proactieve roi: het moet een gezamenlijk
voorportaal voor het Bestuur van Dienst Dommelvalleì zijn en het moet zorgdragen voor integraliteit en
meer zicht bieden op de impact van keuzes binnen Dienst Dommelvallei op de individuele gemeenten.
De directieraad is gezamenlijk ambtelîjk eindverantwoordelijk voor het goed functioneren (de strategische
aansturing) van Dienst Dommelvallei als organisatie en legt als collectief verantwoording over haar
functioneren af aan het Bestuur van Dienst Dommelvallei.
De taken van de directieraad omvatten onder andere:
a. (de ambtelijke voorbereiding van) de strategische koers en lange termijnvisie van Dienst
Dommelvallei;
b. (de ambtelijke voorbereiding van) het financieel beleid van Dienst Dommelvaita;
c. de voorbereidingen van strategische agendapunten voor het Bestuur;
d. de ambteiijke eindverantwoordelijkheid voor het functioneren van Dienst Dommelvallei.

7.5 ...met nevengeschikthfcicï en eenheid van leiding
De rol van WOR-bestuurder en de positie als dagdagelijks aanspreekpunt voor alle medewerkers in Dienst
Dommelvallei kan, door de keuze voor nevengeschiktheid tussen de vier leden binnen de directieraad, in
handen blijven van de directeur Dienst Dommeivallei. Wij zien derhalve voor ons dat de directieraad
periodiek (eens per twee weken) en vooral op strategische momenten bijeenkomt, bijvoorbeeld in aanloop
naar bijeenkomsten van het Bestuur.
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Tussen de leden van de directieraad kan nog een nadere rolverdeling worden aangebracht waarbij, naast
de rol van WOR-bestuurder en dagdagelijks aanspreekpunt voor medewerkers, nog de rollen van
(technisch) voorzitter en secretaris van het Bestuur te vergeven zíjn.
Voer alle duidelijkheid: de gemeentesecretarissen nemen in onze suggestie geen positie in om
(dagdagelijks) leiding te geven aan organisatieonderdelen van de Dienst Dommelvalle:. De directeur is en
blijft eindverantwoordelijk voor de dagelijkse aansturing van management en medewerkers en is
hiërarchisch en functioneel leidinggevende van de afdelingshoofden van het samenwerkingsverband. Dat
zorgt voor eenheid van leiding.
Namens Dienst Dommeivaiíei treedt de directeur op als formeel opdrachtnemer in het opdrachtgeversopdrachtnemers-overleg (hierna: OGON-overìeg) en is verantwoordelijk voor de 'hoe-vraag': het uitrollen
van de afspraken uit het OGQN-overleg in de organisatie. Zie paragraaf 7.6,
Voorstaan model is wenselijk en toepasbaar zolang de drie gemeenten ervoor kiezen ambteíijke
taken/capacīteit in de lokale context te blijven organiseren. Mocht de Dienst Dommeìvallei zich (op
termijn) doorontwikkelen tot een samenwerkingsverband waarin de drie gemeenten al hun ambtelijke
capaciteit hebben ondergebracht {ambtelijke fusie), dan kan het voorgestane directiemodel worden
heroverwogen. Op het moment dat gemeentesecretarissen
'in eigen huls' geen capaciteit meer hebben aan te sturen in hun rol van algemeen directeur, komt de
vraag op of een aparte directeur op de samenwerking nog langer wenselijk en noodzakelijk Is. Op dat
moment zou gekozen kunnen worden voor een directieraad bestaande uit enkel de deelnemende
gem e entesecretarisse n.

7.6 Eenheid creëren op ’opdrachtgeverschap' vanuit gemeenten
Dienst Dommeìvallei kan worden versterkt door meer eenheid ín opdrachtgeverschap vanuit de drie
gemeenten te creëren, ueze eenduidigheid kan worden vormgegeven door het instellen van een OGONoverleg.
Een dergelîjk OGON-overleg bestaat uit de ambtelijk opdrachtgevers/regisseurs van de drie gemeenten
(één per gemeente) en de directeur van Dienst Dommeìvallei (met Je directìeadviseur) als
opdrachtnemer. Daarbij is het voor ae effectiviteit van het overleg randvoorwaardelijk dat de ambteiljke
opdrachtgevers elk over eenzelfde mandaat beschikken en dat deze ambtelijke opdrachtgevers — vanuit
rolzuiverheid - niet de gemeentesecretarissen van de drie gemeenten betreffen.
Het OGON-overleg stemt de koers, richting, opdracht en prioritering van het bedrijfsvoeringsbeleid voor de
drie gemeenten en Dienst Dommeìvallei af. Intem bespreekt elke ambtelijk opdrachtgever de wensen en
behoeften van ríc organisatieonderdelen en de gemeente als geheel met de eigen gemeentesecretaris In
het OGON-overleg komen deze individuele wensen samen. Er vindt afstemming plaats, er worden concrete
afspraken gemaakt over de dienstverlening vanuit Dienst Dommeìvallei aan de drie gemeenten en er
worden tactische en operationele zaken rondom de samenwerking besproken, zoals:
a het gezamenlijk monitoren van de dîenstverleningsovereenkomsten;
d, de inzet van medewerkers voor gemeenten/vraagstukken;
c. het bespreken van kwaliteit- en kwantiteitsvraagstukken/plannìng;
d. het bespreken van wensen en behoeften (kwaliteit, zichtoaariieid, kosten) vanuit klantperspectief.
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In dien in het OGON-overleg niet tot overeenstemming gekomen wordt op essentiële punten, kan worden
opgeschaald naar de directieraad en in uitzonderlijke gevallen naar het Bestuur. Het OGON-overleg is
wenselijk zolang er sprake van is dat de drie gemeenten nog strategische, beleids- en/of uitvoeringstaken
in eigen huis hebben georganiseerd.

7.7 Heroverwegen artikelen in Gemeenschappelijke Regeling
Voornoemde handreikingen hebben impart op de huidige tekst/bepolingen ir; de Gemeenschappelijke
Regeling (GRj Dienst Dommelvallei. Deze regeling vraagt bij opvolging van deze handreikingen dus om
herijking Herijking die, ondanks het feit dat sprake is van een coliegeregeling, Instemming van de drie
gemeenteraden vereist vanuit hun budgetrecht en net feit dat colleges toestemming nog hebben voor het
treffen én wijzigen van een GR.
In het gevai oe GR Dienst Dommelvallei wordt herijkt omwille van voornoemde handreikingen, stellen wij
voor om in deze GR direct enkele wijzigingen door te voeren die bijdragen aan duidelijke afspraken tussen
de drie gemeenten en zorgen voor overeenstemming met de gewijzigde Wgr, die op 1 januari 2015 in
werking is getreden.
Tenminste stellen wij - iraast de formele vereisten bij doorvoering van voomoemde handreikingen - voor
de volgende bepalingen te herijken/op te nemen:
a. Het opnemen van een formele vestigingsplaats van de gemeenschappelijke regeling. Die ontbreekt
momenteel (artikel 2, tweede lid), maar is wei verplicht. Het betreft hier de 'statutaire'
vestigingsplaats, wat niet wil zeggen dat de organisatie of één van zijn diensten, niet ook op een
andere plek fysiek gevestigd kan zijn,
b. Het duidelijker formuleren van de procedure over uittreding (artikel 27).
c. Het wijzigingen van ae termijn die de raden hebben om na toezending van de ontwerpbegroting het
Bestuur hun zienswijze te kunnen geven in acht weken, zoals de- Wgr (artikel 35, eerste lid)
aangeeft, in plaats van zes weken zo ais benoemd in artikel 22, vierde i ld van de GR Dienst
Dommelvaüei.

7.8 Helderheid creeren over de opdracht aan Dienst Dommelvallei
We constateerden dat er onduidelijkheid en daardoor een spanningsveld bestaat tussen de behoefte aan
lokaal maatwerk vanuit de drie gemeenten en de druk op harmonisatie vanuit Dienst Dommelvallei. Dit
spanningsveld komt voort uít onduidelijkheid over de bestuurlijke opdracht, of zelfs de verschillen
daartussen, aan Dienst Dommelvallei en de eenduidige communicatie over de ínhoud van deze opdracht in
de richting van betrokken leidinggevenden en medewerkers.
Wij doen de suggestie om deze onduidelijkheid op te heffen door tot heldere bestuurlijke afspraken en
uitspraken te komen over de opdracht aan Dienst Dommelvallei op dit punt. Is dat het realiseren van
maximale efficiency en daarmee het harmoniseren van alle werkprocessen op alle taken én de daaruit
volgende pruducten/diensten? Of is dat het maximaal oog te hebben voor de lokale context van de drie
autonome gemeenten, waarbij gezocht kan worden naar kansen op harmonisatie/efficiency, maar
gemeenten vrij blijven in het maken van hun lokale afwegingen? Of ligt de opdracht genuanceerder,
ergens in het midden van deze twee uitersten? Kortom, bestuurlijke helderheid over het begrip
'harmonisatie' ín termen van taken, werkwijzen, producten en diensten die belegd zijn bij Dienst
Dommelvallei is zeer wenselijk
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7.9 Zichtbaarheid van en bekendheid met lokale context vergroten
Zichtbaarheid van medewerkers van Dienst Dommelvallei is voor bestuurders en medewerkers van de drie
gemeenten van belang om een goed gevoelen bij de 'nabijheid' van dienstverlening vanuit het
samenwerkingsverband te hebben en te houden. De samenwerking in Dienst Dommelvallei zou in al haar
facetten 'van, voor en door' de drie gemeenten moeten uitstralen. De handreikingen die we doen zijn dan
ook vanuit dat perspectief opgesteld: geen 'kille' zakelijke overeenkomst, maar een gevoelen van
eigenaarschap en verbinding is het streven.
Zichtbaarheid speelt in dat streven een voorname rol Die zichtbaarheid is naar onze mening te verbeteren
door de adviserende taken van Dienst Dommelvallei (van met name de financieel- en
personeelsconsulenten) zo veel als mogelijk in de drie gemeentehuizen te huisvesten. De
administratieve/beheersmatige taken kunnen centraal gepositioneerd blijven.
Door deze intensievere fysieke aanwezigheid op de drie gemeentehuizen doen deze medewerkers van
Dienst Dommelvallei contacten en kennis van de afzonderlijke gemeenten en hun lokale gewoonten op
politiek-bestuurlijke context op. Hierdoor krijgen zij meer gevoel voor bij de 'çouleur locale' lokale context
en kunnen zij met hun ambtelijke adviezen daarop beter inspelen. Bovendien geeft dit een impuls aan de
integraliteit op de ínhoud en de persoonlijke verbinding. In lijn hiermee kan ook de verbinding tussen de
controlfunctìe en de managementteams van de individuele gemeenten sterker worden gemaakt.
Het is zaak dat vervolgens de betreffende medewerkers van Dienst Dommelvallei wel met elkaar de
verbinding blijven zoeken, om tot afstemming en kennisdeling te komen. Weliswaar ligt zodoende de
primaire focus bij de 'klant', maar moet de toegevoegde waarde van samenwerking geborgd blijven. Ook
moeten de vanuit de consulenten lokaal aangedragen adviezen blijven aansluiten op de uitvoerings/administratieve praktijk die binnen Dienst Dommelvallei wordt gehanteerd. In praktische zin kan
afgesprotcen worden dat alle medewerken van bepaalde afdelingen/teams binnen Dienst Dommelvallei op
een vast moment in de week of maand aanwezig zijn op de locatie van Dienst Dommelvallei.

7.10 Kwaliteitsimpulsen realiseren vraagt om gerichte investeringen
Bij de start van Dienst Dommelvallei zíjn vanuit de drie gemeenten de betreffende middelen (mensen en
geld) samengevoegd. De samenwerking is daarmee een optelsom van de drie organisaties, die niet perse
leidt tot een extra impuls bovenop de bestaande kwaliteiten. Kwaliteitsimpulsen in termen van nieuwe
functies/aanvullende expertises, versteviging van competenties als klantgenchtheid en proactiviteit en het
inbedden van innovatiekracht/ontwikkelcapaciteit. We constateerden daaromtrent één en ander in
hoofdstuk 5.
Het is vooral nodig om voortdurend bewust te zijn van het feit dat het verbeteren van de kwaliteit één van
de doelstellingen onder de samenwerking is en dat kwaliteit zich niet vanzelf aandient. Kwaliteitsimpulsen
moeten gegenereerd worden, bijvoorbeeld door nieuwe functies als een informatiemanager toe te voegen.
Dat vraagt in sommige gevallen om gerichte investeringen in/aandacht voor de ontwikkeling van
medewerkers. Dat vraagt soms om het gencht wen/en van bepaalde competenties/kennis die nu nog niet
in huis is.
Dergelijke kwaliteitsimpulsen kunnen vragen om extra (financiële) middelen, maar kunnen ook
gerealiseerd worden door het anders inzetten van beschikbare middelen, bijvoorbeeld op het moment dat
sprake ís van (natuurlijk) verloop. Op die momenten kan scherp bezien worden welke additionele kennis
en vaardigheden gewenst zijn vanuit het perspectief van Dienst Dommelvallei en haar drie
opdrachtgevende gemeenten.
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8. Expertmatig advies
dóórontwikkeling
samenwerking
De in hoofdstakken 5 en 6 gedane constateringen door de onderzoekers, vragen op onderdelen om
versterking van Dienst Dommeivaiiei ais zodanig. Daartoe zijn in hoofdstuk 8 een tiental handreikingen
gepresenteerd. Handreikingen die vooral de aansturing en inrichting van de huidige samenwerking
betreffen. Handreikingen ook die in een perspectief van een dóórontwikkeling van de samenwerking met
taken/partners toepasbaar blijven, uitgaande vaneen 'status quo'in de potitiek-bestuuriijke verhoudingen
tussen de drie gemeenten.
īn dit iaatste hoofdstuk staan we stil bij de onderzoeksvraag die nog onbeantwoord is gebleven tot op
heden: kan de samenwerking worden verbreed met taken en/of partners? Het antwoord op deze vraag is
juist erg afhankelijk van de polifíek-bestuuriijke verhoudingen tussen de drie gemeenten.
De wenselijkheid en haalbaarheid van het antwoord op die vraag zat uiteindelijk dan ook wagen om een
politiek-bestuuriijke uitspraak per gemeente. Het is niet aan Dienst Dommeivaiiei - en dus niet aan de
onderzoekers - om in het verband van de evaluatie en dóórontwikkeling van Dienst Dommeivaiiei
daarover bindende uitspraken te doen. Het betreft de autonome bevoegdheid van iedere gemeente om ai
dan met de keuze te maken meer taken over te hevelen naar het samenwerkingsverband.
Om recht te doen aan de oorspronkelijk vraagstelling geven wij in dit hoofdstuk we! een nadere
(expertmatige; analyse van de context waarin de dne gemeenten zich momenteel begeven, de mogelijke
handeľmgsperspetitieven die daaruit kunnen volgen en onze beelden bij een eventuele dóórontwikkeling
van de samenwerking binnen Dienst Dommeivaiiei.

8.1 Toekomstvisies en context vragen om afgestemd perspectief
De gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel bedienen met elkaar circa 80.000 inwoners,
Samen vormen zij het groene mioaengebied tussen de steden Bndhoven en Helmond. Nuenen c.a. vormt
daarbij in geografisch opzicht de schakel tussen Geidrop-Mìerlo en Son en Breugel. De dne gemeenten
hebben zich voor een aantal ondersteunende en uitvoeringstaken met elkaar verbonden in Dienst
Dommeivaiiei en maken ieder voor zich deel uit van het Stede lijk Gebied en de regio Zuidoost Brabant,
De drie gemeentebesturen beraden zich, cp verzoek van het provinciebestuur, ieder op hun bestuurlijke
toekomst en de daarbinnen passende mogelijkheden tot (intensivering van de) samenwerking. Son en
Breugel en Geldrop-Mierlo hebben zích politíek-bestuurlijk reeds uitgesproken over dit
toekomstperspectief. Nuenen ca. doorloopt dit proces momenteel (april 2016), waar díj de provincie een
tijdeiiĵke adviescommissie heeft ingesteld om tot een eigenstandig advies te komen over de bestuurlijke
toekomst van deze gemeente.
Gezien met name dit laatste aspect, maar ook omwille van het bestuurlijk vasthouden van elkaar in de
Dommeivaiiei, is het strategisch gezien wenselijk om tot een helder en op elkaar afgestemd
toekomstperspectief tussen de drie gemeenten te komen. Met name als het gaat om hun bestuurlijke
toekomst en daaruit volgend de meest wenselijk geachte positionering van hun ambtelijke capaciteit.
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Alleen dan bieden partners elkaar, maar ook hun omgeving, duidelijkheid over wat (op termijn) wei en
met van elkaar te verwachten als het gaat om samenwerking. Alleen dan ook kunnen partners met elkaar
eenduidige en vooral djurzame keuzes maken als het gaat om de positionering van de ambtetijke
taakuitvoering, al dan niet binnen Dienst Dommelvallei.
Het maken - of ontbreken - van keuzes door de gemeenten ten aanzien van de dóórontwikkeling van
Dienst Dommelvallei en de onderlinge (bestuurlijke) samenwerking kan bovendien doorwerken in het
krachtenveld van gemeenten en samenwerkingsverbanden In de regio. Het uitblijven van een op elkaar
afgestemde richting kan tot (ongewenste) verschuivingen tussen samenwerkingspartners leiden, met alle
personele en financiële gevolgen van dien.
Wij denken derhalve dat het wenselijk is dat de drie gemeenten op politìek-bestuurlíjk niveau tijdig met
etkaar proberen te komen tot een gezamenlijk beeld op de politiek-bestuurlijke verhoudingen in de regio,
eventueel in (verder) toekomstig perspectief. Vanuit die basis kunnen dan zorgvuldige afwegingen worden
gemaakt over dóórontwikkeling van de samenwerking op ambteJijk niveau.

8.2 Drie handelingsperspectieven voor dóórontwikkeling
Als we ons (min of meer) proberen los te maken van de actuele politiek-bestuurlijke context in de
Dommelvallei, dan zien we op hoofdlijn een drietal 'handelingsperspectieven' voor ons die richting kunnen
geven aan de dóórontwikkeling van de samenwerking tussen de drie gemeenten in Dienst Dommetvallei.
We schetsen deze perspectieven hieronder kort. In de navolgende paragraaf maken wij daaromtrent ons
oordeel op. Tot slot projecteren we in paragraaf 8.4 dit eindoordeel dan wel weer op de actuele politiekbestuurlijke context tussen de drie gemeenten.
Perspectief i: bevriezen huidige takenpakket in Dienst Dommelvallei
Een eerste handelingsperspectief is om (voorlopig) geen verandering aan te brengen in het takenpakket
van Dienst Dommelvallei, al dan niet met meerdere partners (zoals A2-gemeenten). De Dienst kan zich in
dat geval blijven richten op het optimaliseren van de eigen organisatie en de verdere verbetenng van de
kwaliteit van dienstverlening aan de drie (of meerdere) gemeenten. Op termijn, nadat ook meer
helderheid is over de bestuurlijke toekomst van de drie gemeenten, kan dan opnieuw worden bezien of de
Dienst zich kan verbreden of verdiepen met een aantal taken en/of partners.
Perspectief 2: Shared Service Organisatie PUOFACH-taken
Een tweede handelingsperspectief betreft de mogelijkheid van het onderbrengen van de resterende
PIJOFACH-taken van de drie gemeenten in Dienst Dommelvallei. Het betreft de taken op het gebied van
communicatie, (algemene) juridische zaken en facilitaire zaken. Daardoor worden deze taken onder één
dak gebundeld, is sprake van één plek voor het werkgeverschap van alle medewerkers in de
ondersteunende functies van de drie gemeenten en kan een integrale servicedesk vanuit Dienst
Dommelvallei worden gevormd. Afspraken over huisvesting en bestuurlijke en ambtelijke aansturing van
de samenwerking dienen in dit perspectief herijkt te worden (kunnen aansluiten bij de gedane
handreikingen), evenals afspraken over verrekening.
Perspectief 3. vergaande ambtelijke samenvoeging
Een derde handelingsperspectief voor dóórontwikkeling is het sterk uitbreiden van de teken van Dienst
Dommelvallei, waardoor tot een vergaande ambtelijke krachtenbundeling tussen de drie gemeenten wordt
gekomen. Het takenpakket van de Dienst wordt in dat geval in één keer aan de voorkant onder het
gesternte van een bestuurlijk commitment op een eenduidig eindperspectief door de betreffende
gemeenten gedefinieerd. Daarbij zal een periooe (éen tot anderhalf jaar) nodig zijn om tot dit gewenste
eindperspectief in de ambtelijke samenwerking te komen.
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Deze wijze van samenwerking vraagt om een fundamentele henjKing van de opzet en werking van Dienst
Dommelvallei. In bestuurlijke en ambtelijke aansturing, organisatiestructuur, werkwijze en
verrekensystematiek. Dat kan worden ultgewerkt en gedefinieerd in een bedrijfsplan, waaruit een politiekbestuurlijk besluitvormingsproces volgt voor een start van de herijkte Dienst Dommelvallei op bijvoorbeeld
1 januari 2018,
In dit handel!ngsperspectìef «urnen (verschillende) lokale keuzen voor de nabijheid (rechtspositioneel
en/of fysiek) van de taakuitvoering nog gemaakt worden. Bijvoorbeeld door het al dan niet
rechtspositioneel en/of fysiek onderbrengen van medewerkers of taken binnen de Dienst Dommelvallei,
daar waar die naar mening van het gemeentebestuur direct raken aan de autonomie, lokale identiteit
en/of grip van de individuele gemeente. Te denken valt aan taken op het gebied van strategie,
bestuurssecretariaat, woordvoering en openbare orde en veiligheid.
De ervaring leert overigens dat het zoveel als mogelijk en wenselijk op één plek beleggen van het
werkgeverschap van alle betroken medewerkers het meest bijdraagt aan het opheffen van Vij-zljverhoudingen' en het effectueren van de doelstellingen met samenwerking,

8.3 Ons advies: modulaire vergaande ambtelijke samenwerking
Geldrop-Mlerlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel staan voor diverse opgaven en bevinden zich in een
complexe (politiek-bestuurlijke) context, zoals:
a. Steeds meer en complexere taken (decentralisaties, Omgevingswet, digitalisering), met minder
middelen dan daarvoor voor deze taken beschikbaar waren.
b. Kwetsbare ambtelijke organisaties, nu oř in toekomst, in relatie tot deze opgaven. Met name in
Nuenen en Son en Breugel.
c. Het behouden/verwerven van eei i sterke(re) positie in de regio (Stedelijk Gebied) en grotere
regionale verbanden (Zuidoost Brabant: VRBZO, GGD, ODZOB, MRE).
d. Aandacht van de provincie voor de bestuurlijke toekomst van betreffende gemeenten: Veerkrachtig
Bestuur, maar zeker ook recent moestelde adviescommissie vanuit de provincie die ais opdracht
heeft te komen tot aanbevelingen over de bestuurlijke toekomst van Nuenen. Waarbij ook de
belangen van de omringende gemeenten alsook oe belangen van het Stedelijk Gebied als geheel in
acht worden genomen.19
De gemeenten kunnen wellicht nu nog de regie pakken over de eigen (bestuurlijke) toekomst, sis
individuele gemeente, maar zeker ook als collectief. Dat vraagt echter om een spoedige intensivering van
ce onderlinge verbinding tussen de gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. Waarmee
zij hun uitvoeringskracht en strategische positie (en daarmee bestuurskracht), afs autonome gemeenten
en als collectief, kunnen versterken, De drie gemeenten treden dan met open vizier en vanuit eigen kracht
de omliggende gemeenten/steden en de provinciale inmenging tegemoet. Van achteraf defensief/reactief
handelen vanuit lokale autonomie hoeft dan geen sprake te zijn.
Dienst Dommelvallei heeft zichzelf bewezen ais vehikel voor samenwerking en toont aan dat
krachtenbundeling van de drie gemeenten - met ruimte voor lokaal maatwerk - leidt tot voordelen ten
áánzien van kostenreductie, het verminderen van kwetsbaarheid en goed werkgeverschap. De
schaalomvang van de Dienst biedt ruimte voor een verdere kwaliteitsimpuls en innovaties in de nabije
toekomst.

15 Brief Provincie aan gemeenteraad en college Nuenen c.a. inzake ’Instelling adviescommissie bestuurlijke toekomst Nuenen c.a. in bet
kader van het programma (Veer) Krachtig Bestuur In Brabant', d.d. 16 februari 2016.
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De drie gemeenten kunnen deze kansen met verdere versterking van de samenwerking binnen Dienst
Dommelvallei verder benutten, zo denken wij. Bovendien stelt een deraelijke versterking de gemeenten in
staat om meer uitvoeringskracht te organiseren voor níeuwe ontwikkelingen en uitvoering van complexe
taken, zoals de decentralisaties en de Omgevingswet,
De toon van ons advies is daarmee gezet. Voor de volledigheid pellen we de voornoemde
handelingsperspectieven nog af:
Mandelingsperspectief 1 verlies van regie over eigen bestuurlijke toekomst
Bij het bevriezen van het huidige takenpakket (al dan niet met meerdere partners) in Dienst Dommelvalleí
wordt de uitvoeringskracht met versterkt en blijven kwetsbaarheden van drie huidige ambtelijke
organisaties in stand. Deze variant zal ook onvoldoende bijdragen aan versterking uitvoerings- en
bestuurskracht en de strategische positie. Waardoor deze variant naar verwachting met bi]d raagt aan het
voeren van regie over eigen bestuurlijke toekomst
Meer specifiek kunnen we stellen dat dit eerste handelingsperspectieŕ als nadeel heeft aat het geen ruimte
biedt aan de kwetsbare ambtelijke organisaties van Nuenen t.a. en Son en Breugel voor de versterking
van de ambtelijke uitvoering. Ook kan de keuze om op dit moment geen stappen te zetten ín de
verbreding en verdieping van taken ín Dienst Dommelvallei tot gevolg hebben dat het onvoldoende
perspectief en stabiliteit biedt voor één van de gemeenten, namelijk voor Nuenen c.a Met als risico dat
deze gemeente voor een scenario kiest buiten oe samenwerking in Dienst Dommeívallei. Gezien de
geografische verbinding die Nuenen c.a, inneemt tussen Gel drop-Mierio en Son en Breugel, zou dat tot
uithollen van de uitvoeringskracht dan wel tot ontvlechting van Dienst Dommelvallei kunnen leiden.
In deze voortzetting van de huidige samenwerking (taken en partners) laten de gemeenten kansen
onbenut, bijvoorbeeld als het gaat om het innemen van een meer strategische positie van de drie
gemeenten - als Dommelvallei-eenheìd - In andere/bovenregionalr samenwerkingsverbanden, zoals in het
Stedelijk Gebied en de regio Zuidoost Brabant. Daarnaast houdt het een aantal constateringen rondom
'wìj-zij'-verhoudingen en gebrek aan 'nabijheid' tussen gemeenten en Dienst Dommelvallei in stand,
waarvan wij voorzien dat dit bíj ongewijzigde voortzetting eerder verder zal versterken, ir, plaats van
afnemen.
Hanuelingsperspectiļf 2' onvoldoende bijdrage aan kwetsbaarheid en versterking pnsine gemeenten
Bundeling van alle PDOFACH-taken in Dienst Dommelvallei zorgt enerzijds voor versterking van de
Integra liteit op de ondersteunende functies, maar zal (mei. name in Nuenen c-3. en Son en Breugel)
zorgen voor een verdere uitholling van de ambtelijke organisaties en de bijbehorende kwetsbaarheden en
leiden tot diverse organisatorische en aansturingsproblemen (uitholling MT's). Daarbij zal deze variant in
onvoldoende mate bijdragen aan versterken van de uitvoerings- en bestuurskracht en de strategische
positie van de individuele gemeenten.
Daarbij komt dat in dit perspectief de overige PIJOFACH-taken uit de drie ambteiġke organisaties
ontvlochten moeten worden. Dat is op sommige punten zeer complex vanwege de verwevenheid van deze
taken in de gemeenten met net primair proces, zoals de koppeling van juridische teken aan inhoudelijke
vakgebieden. Daarnaast hoít het de ambtelijke organisaties van ae drie gemeenten verder uit, wat vooral
voor Nuenen c.a. en Son en Breugel tot zeer kwetsbare achterblijvende organisaties leidt.
Hoewel taken op het gebied van dienstverlening en Sociale Zaken niet passen bij een Shared Service
Organisatie voor PDOFACH-taken, blijft uitvoering hiervan voor Nuenen c.a. en Son en Breugel door
Dienst Dommelvallei in dit perspectief gehandhaafd. Het ontvlechten vai i deze taken is namelijk complex
en bovendien zijn de gemeenten tevreden over de uitvoering van de taken door de Dienst, Het
terugbrengen van deze taken naar de gemeenten zou de in ae Dienst gerealiseerde kwaliteitsimpuls en
kwetsbaarheidsreductie ongedaan maken, wat ongewenst is.
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Hsi delingsperspectief j besì passend, ļ naar vraagt om maatwerk in de lokale context var» Dommelvaiiei
Wij zijn derhalve van mening dat 'tenminste de gemeenten Nuenen en Son en Breugel) tot een vergaande
vorm van ambtelijke samenwerking moeten komen, waarvoor Dienst Dommelvaiiei uitstekend als vehikel
kan dienen om deze geïntensiveerde samenwerking vorm te geven.
Er zal, naar onze mening, alleen zodoende een uîtvoerīngskracht kunnen ontstaan die bijdraagt aan de
versterking van de bestuurskracht van de individuele gemeenten, die de lokale autonomie daarmee
waarborgt en kansen biedt oc het versterken van de strategische positie van de individuele gemeenten en
de gemeenten tezamen in de regio. Er kan een robuuste en duurzame organisatie Dienst Dommeivaüei
ontstaan, met meer ruimte voor kwaliteitsimpulsen en innovatie en ontwikkelcapaciteit. Met ruimte voor
lokaal maatwerk in beleidskeuzen.
De lokale context van de drie gemeenten - met eik eigen vraagstukken omtrent identiteit, noodzaak tot
samenwerking en autonomie - vraagt in de dóórontwikkeling om flexibiliteit in de intensivering van de
samenwerking. Een modulaire opbouw moet mogelijk zijn:
a. Wij denken dat een vergaande vorm van ambteiijke samenwerking - met Dienst Dommelvaiiei als
vehikel - voor Nuenen c.a, en Son en Breugei onontkoombaar is, reeds op dit moment. Daarbij kan
in een volgende (bedrijfsplan)fase exact worden uitgewerkt hoe deze samenwerking vorm krijgt in
termen van 'in nabijheid van bestuur te organiseren taken (ai dan niet fysiek en/of
rechtspositioneel). In die fase blijkt dan ook of en in welke mate het samenwerkingsmodel strijdig is
met de bestuurlijke toekomstvisie var de gemeente Son en Breugel ('niet de vorm van een
ambtelijke fusie1). Daarbij kan een dergeiijke vorm impact hebben op de huidige
organisatiestructuur en werkwijzen van Dienst Dommelvaiiei en de eerder in dit rapport gedane
handraikingen.
b. Wij denken dat het raadzaam is om de gemeente Geldrop-Mierlo de ruimte te bieden om in die fase
zijn eigen keuzes te laten maken aangaande ae wijze waarop en het tempo waarin zij op deze
samenwerkingsvorm wenst aan te haken. De bestuurlijke en ambtelijke setting in Geldrop-Mierio
lijkt er momenteel met naar te zijn om nu snel grote stappen te zetten. Echter, daarbij moet
Geldrop-Mierio zích realiseren dat 'later aansluiten' ook consequenties kan hebben voor de condities
waaronder aansluiting kan plaatsvinden. Daarbij valt te denken aan vergoeding van frictielasten en
reeds bezette leidinggevende posities en sleutelfuncties.
Een dergeiijke dóórontwikkeling van de ambteiijke samenwerking vergt een nadere uitwerking in de vorm
van een bedrijfsplan en een daarbij behorend besluitvormings- en implementatieproces. Wat impliceert
dat een dergeiijke samenwerkingsvorm op z'n vroegst kan starten per 1 januari 2018. Tot die tijd kan
Dienst Dommelvaiiei zich nog verder ontwikkelen en versterken door het overnemen van diverse
handreikingen zoals benoemd in hoofdstuk 7, onder de voorwaarde dat besluitvorming over
dóórontwikkeling van de ambteiijke samenwerking heeft plaatsgevonden.
Advies: xies niet voor een verdergaand 'groeimodel' qua takenpakket in de samenwerking
Met is (bestuurlijk) veelal verleidelijk om voor een 'groeimodel' voor samenwerking te kiezen. Wij
adviseren echter om ervoor te kiezen cm īn ėén keer tot een vergaande ambteiijke samenwerking te
komen, tussen in ieder geval twee van de drie gemeenten. Of om voorlopig de 'status quo' te handhaven.
Een groeimodel zou de al kwetsbare ambteiijke organisaties van Nuenen en Son en Breugel langzaamaan
uithollen, leidt tot een voortdurend en langdurig reorganisatieproces, zal leiden tot onevenwichtigheid/
vreemde ’knips' in de ambtelijke uitvoering (scheiding beleid en uitvoering) en biedt geen gelijke kansen
aan personeel bij plaatsing.
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Ook is de ervaring bij een groeimodel dat langdurige bestuurlijke discussies ontstaan over iedere volgende
stap (welke taak, welke verdeelsleutel, etc.}' Waarbij geldt: ’de traagste bepaalt het tempo'. Daarbij komt
dat een groeimodel qua tempo naar verwachting onvoldoende recht doet aan het uitgangspunt 'regie
voeren over de eigen bestuurlijke toekomsť.
Advies: kies op dit momen" nįe: voor verbreding van de samenwerking met andere partners
Wij zijn van mening dat de drie deelnemende gemeenten in Dienst Dommetvallei (bestuurlijk) vooral met
elkaar de komende tijd de balans op moeten maken hoe hun Derspectief op de amütelìjke samenwerking
- en waar nodig daaraan gekoppeld het (politiek-bestuurlijk) perspectief op hun bestuurlijke toekomst eruit gaat zien. Daarvoor hebben wij in dit hoofdstuk handreikingen geboden voor de dóórontwikkeling die
oe samenwerking vanuit ons perspectief het beste door zou kunnen maken.
Daarbij denken wíj dat het op dít moment inzetten op het verbreden van de samenwerking met andere
deelnemers op bestaande, dan wel nieuwe, taken in de Dienst Dommelvallei een sterk complicerend en
vertragend effect zal hebben op besluiten over het al dan niet gezamenlijke (ambteiijke en eventueel
bestuurlijke) toekomstperspectief van de drie Dommelvallei-gemeenten. Verbreding van rie bestaande
samenwerking op taken ondergebracht in Dienst Dommelvallei is op dít moment ook geen strikte
noodzakelijkheid vanuit kwetsbaarheid, kwaliteit of kosten bezien.
Niettemin voorzien wij dat op termijn, met name rondom ondersteunende /bedrijfsvoeringstaken, de
Dommelvallei-gemeenten met andere partners zouden kunnen bezien of opschaling van taakuitvoer mo (in
welke vorm dan ook) verder bij kan dragen aan professionalisering, continuïteit van dienstverlening en/of
kostenreductie, Tc denken valt bijvoorbeeld aan (onderdeden van) I&A, die op grotere schaal dan
Dommelvallei zouden kunnen worden opgepakt, maar ook een bredere uitvoeringsorganisatie op de
PDOFACH-taken met andere gemeenten kan tot de toekomstige mogeti ikheden behoren.
Doorontwikkelen samenwerking ín Dommelvallei biedt fundament voor latere heroverweging
Vanuit een gezamenlijk te creëren fundament, door vergaande samenwerking ín Dienst Dommelvallei, kan
ín een latere fase per taak door de betreffende gemeenten (gezamenlijk) afgewogen worden welk
schaalniveau van uitvoering het meest optimaal is bij iedere taak. Waarb'j voorop staat dat de betreffende
partnergemeenten elkaar vasthouden ín het schaalniveau van de taakuitvoering
Ofwel, wij adviseren om met nu op voorhand al discussie te voeren over de positionering van strategische
taken (op termijn) in het Sterfelijk Gebied, of om I&A-taken uit te voeren ìh een breder verband met
meerdere partners. Maar nu vooral de focus te houden op het eigen proces van de drie gemeenten en
daarin stappen te zetten in termen van dóórontwikkeling. Pas nadat die dóórontwikkeling vorm heeft
gekregen kan een heroverweging plaatsvinden van de op dat moment best passende plaats van
taakuitvoering van enkele specifieke taken.
Daarbij denken wij dat de volgende schaalniveaus kunnen worder onderscheiden, met een indicatieve
duiding van de mogelijke positionering van taaksoorten:
a. Individuele gemeente: alleen die taken díe vanuit het oogpunt van autonomie/'couleur locale'
noodzakelijk zijn om 'dichtbij' het gemeentebestuur te beleggen.
b. Dommelvallei: het primaire vehikel voor taakuitvoering (ondersteuning, uitvoering, beleid en
vooralsnog strategie) voor de betreffende gemeenten.
c. Sterfelijk Gebied (bij ontwikkeling - op termijn - tot orgaan met doorzettingskracht): strategische
taken
Regio Zuidoost Brabant: voor taakuitvoering door wetgeving vereist (VRBZO, ODZOB, GGD) en enkele
taken betreffende grote regionale strategische vraagstukken (MREj
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Onderstaande figuur illustreert deze ’meerschaügbeiď van taakuitvoering die wij op termijn voor ons zien
als het gaat om de drie betreffende gemeenten. Daarbij merken wij nogmaals op dat het raadzaam is de
discussies over het juiste schaalniveau niet op voorhand te voeren, maar in eerste aanleg alle ambtelìjke
taken onder te brengen naar Dienst Dommelvallei en vanuit die basis (op termijn) her te bezinnen op de
positionering van een aantal taken, naar een hoger schaalniveau in Stedelijk gebied en,rof Zuidoost
Brabant:
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8.4 Slotbeschouwing dóórontwikkeling samenwerking
Onze voorgenoemde visie op samenwerking van de drie gemeenten gaat uit van het benutten van kansen.
Kansen die alleen benut kunnen worden als de verbinding tussen de gemeentebesturen daadwerkeiijk tot
stand wordt gebracht, zowel op ínhoud als op proces.
Inhoudelijke binding op deze schaal van drie gemeenten * zoncer elkaar in een confectiepak te dwingen,
dus met ruimte voor lokaal maatwerk - is in onze ogen een essentiële randvoorwaarde om überhaupt tot
dóórontwikkeling van de ambtelijke samenwerking te komen. Zonder 'natuurlijke verbinding' tussen
gemeentebesturen zien wij onvoldoende toegevoegde waarde voor het doorontwikkelen van de
samenwerking op beleids- en strategische taken. Omwille van het bijeenhouden van beleid en uitvoering
zou in ons perspectief ook voorzichtigheid geboden zijn om tot uitbreiding van de samenwerking over te
gaan met uitvoerende taken. Slechts een uitbreiding met de resterende PIJOFACH-taken resteert dan.
Maar zoals gezegd we gaan in deze uít van kansen, omdat bij beperkte dóórontwikkeling wij bedreigingen
zien voor de bestuurlijke autonomie van de drie gemeenten en daarmee voor de continuïteit van Drenst
Dommelvallei. De drie gemeentebesturen moeten zich bij het bepalen van hun perspectief op
samenwerking dus beraden op de aanwezigheid van deze (natuurlijke) verbinding en vergelijkbare
inhoudelijke oriëntaties tussen de gemeentebesturen, dar wel de bereidheid tonen zich te gaan inzetten
om deze verbinding te faciliteren en stimuleren.
Ons advies is om alleen verdergaand ambtelijk samen te werken in Dienst Dommelvallei tussen
partnergemeenten die met elkaar 'door de oogharen' zien dat sprake is van natuurlijke partners;, partners
ook die elkaar niet loslaten op een moment dat bestuurlijke fusie (in welk toekomstig perspectief dan ook)
aan de orde komt Als daarover onzekerheid bestaat, dan adviseren wij een pas op de plaats te maken, tot
dat daarover (politiek-bestuurlijk) meer helderheid is.
Wij benadrukken tot siot dat voorgaand advies bezien moet worden vanuit het perspectief dat sprake is
van drie autonome gemeentebesturen, tenminste in de huidige en de (grotendeels) volgende
bestuursperiode.
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Mocht er sprake van zíjn dat de autonomie van één of meerdere gemeenten ter discussie komt te staan in
de nabije toekomst, dan ontstaat een nieuwe werkelijkheid en moet de best passende positionering van
de ambtelijke taken daarbij opnieuw worden bezien. Wij adviseren u in dat geval nog niet tot uitvoering
van de in dit rapport voorgestelde adviezen over te gaan.
Belangrijk is daarbij om te beseffen dat indien éen van ae partnergemeenten haar bestuurlijke toekomst
vindt bij een andere partner dan de beide partners in de Dommeivailei, dít vergaande consequenties kan
hebben voor dč samenwerking in de vorm van de Dienst Dommeivailei, met ae daarbij behorende
personele en financiële gevolgen.
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Á, Geraadpleegde
documenten
De analyses tn aft rapport zijn mede tot stand gekomen op basis van een nadere analyse van de volgende
documenten:
a. Verkenning 'Samenwerking is (d)enorm' (SIEN), juli 2008.
b. Raadsvoorstel vervolg samenwerking Son en Breugel - Nuenen met Geldrop-Mierlo, februan 2011.
c. Perspectief op samenwerking In het Rijk van Dommel en Aa, gemeenten Geidrop- Mterio, Nuenen
c.a. en Son en Breugel, mei 2011.
a Plan van aanpak Dommeivallei, WagenaarHoes, april 2012,
e. Dommelvallei: Rapportage t.b.v. besluitvorming in de colleges over de Dienst Dommelvallei,
september 2012.
f- Samen werken aan samenwerken: Bedrijfsplan Dienst Dommelvallei 2014, juni 2013.
g. Gemeenschappelijke Regeling Dienst Dommelvallei, maart 2013. Gemeenschappelijke regeling
PlusTeam, november 2014.
h. Dienstverlenìngsovereenkomst Dienst Dommelvallei - Geldrop-Mierlo, april 2014.
i. Dienstverleningsovereenkomst Dienst Dommelvallei - Nuenen c.a., april 2014.
j. Dienstverleningsovereenkomst Dienst Dommelvallei - Son en Breugel, april 2014.
k. Ontwerpbegroting 2016-2019 Dienst Dommelvallei, maart 2015.
l. Besluitvormìngsnotitîe Bestuurlijke toekomst Son en Breugel, juni 2015,
m. Strategische visie: Geldrop-Mierlo, plek met hart! augustus 2015.
n. Bestuurskrachtonderzoek gemeente Nuenen c.a., oktober 2015.
o. Rapportage evaluatiecriteria Dienst Dommelvallei, november 2015.
p. Rapportage realisatie bedrijfsplan Dienst Dommetvallei, november 2015,
q. Diaíoognota bestuurlijke scenario's Nuenen, december 2015.
r. Rapportage KTO: Evaluatie Dienst Dommelvallei 2015-2016, januari 2016.
s. Rapportage medewerkerstevredenheìdsonderzoek (MTŨ) Dienst Dommelvallei, januari 2016.
t. Brief Provincie aan gemeenteraad en college Nuenen c.a. inzake 'Instelling adviescommissie
bestuurlijke toekomst Nuenen ca, in het kader van het programma (VeerKrachtig Bestuur in
Brabant, d.d. 16 februari 2016.
u. 14-punten lijst, junr 2015.
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B. Geïnterviewde personen
De analyses in dít rapport zijn mede tot stand gekomen op basis van constructieve gespretcken die de
onderzoekers mochten voeren met de volgende betrokkenen:
a. Afvaardiging/fractievoorzitters vanuit de gemeenteraad van Geldrop-Mierlo.
b. Afvaardiging/fractievocrzitters vanuit de gemeenteraad van Son en Breugel.
c. College van B&W van Nuenen c.a.
d. College van B&W van Son en Breugel.
e. De heer H, Galllard, voorzitter Algemeen en Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei,
burgemeester gemeente Son en Breugel.
f.
De heer M. Houben, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei, burgemeester
gemeente Nuenen c.a.
g. De heer B. Link, lid Algemeen en Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei, burgemeester gemeente
Geldrop-Mierlo.
h. De heer N. Scheltens, lid Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei, gemeentesecretans Nuenen ca.
t,
De heer J. van Vlerken, lid Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei, gemeentesecretaris GeldropMierlo.
j.
De heer R. Schalkx, lid Dagelijks Bestuur Dienst Dommelvallei, gemeentesecretaris Son en
Breugel.
k. De heer V. Fijneman, directeur Dienst Dommelvallei.
l.
Managementteam Dienst Dommelvallei.
m. Managementteam gemeente Geldrop-Mierlo.
n. Managementteam gemeente Nuenen c.a.
o. Managementteam gemeente Son en Breugel.
p. Afvaardiging vanuit Ondernemingsraad Dienst Dommelvallei.
q. Afvaardiging vanuit Ondernemingsraad Geldrop-Mierlo.
r. Afvaardiging vanuit Ondernemingsraad Nuenen c.a.
s. Afvaardiging vanuit Ondernemingsraad Son en BreugeL
De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft, vertegenwoordigd door de leden van de Klankbordgroep, geen
invulling gegeven aan het verzoek van de onderzoekers tot inhoudelijke inbreng voor het onderzoek.
Het College van B&W van de gemeente Geldrop-Mierlo heeft laten weten haar meningen via het gesprek
met burgemeester B. Link te hebben ingébracht bij de onderzoekers.
Derhalve zijn met deze beide gremia in het kader van dit onderzoek geen gesprekken gevoerd.

Geïnterviewde twrecman

C. Overzicht samenwerking
tussen drie gemeenten
Geldrop-Mierlo

Nuenen c.a.

^

Peelnetwertc

Son en lîreugel

Economie

Regionaal Ruimtelijk Overleg

Ruimte

Stichting Grootschalige Basiskaart Nederland

Stuurgroep Brainport Oost

Streekrekenihg de Peel

Stuurgroep Brainport Avenue

Uitvoering landschapsontwikkeitngspian
Oe Peel met STTKA

Zorg en welzijn

Cooperate si immer leven 2020

Denktank dementie

GGD Zuid-Oost Brabant

Stuurgroep Zorgcirkets

Zorg keten demente Eindhoven - Groot Kempenla nd

Advies en steunpunt huiselijk geweld
regio Peelland

Recreatie en toerisme

Cultuur en voorzieningen

Jeugd en onderwijs

Transnationaal Landschap De Groote Heide

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven

Regionaal meld- en coördinatiepunt vroegtijdig schoofverlaten

Signaleringssysteem zorg voor jeugo

Overwicht samenwerking tussen drie gemeenten
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Geldrop-Mìerto

Nuenen c.a.

Son en Breugel

Transitie Jeugdzorg

Regionale Aanpak Kindermishandeling (RAK)

Veiligheid en handhaving

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zuidoost Brabant

Politie Regio Oost Brabant

Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost-Brabant (RJEC)

Regionale omgevingsdienst Zuidoost-Brabant

Stichting Halt Oost-Brabant

Veílígheidshuis Brabant Zuidoost

Uitvoering/

Brabant Water N.V

bedrijfsvoering
Dienst Oommelvallei

Gemeenschappelijke rege'ing
Cure

Gemeenschappelijke regeling
reiniging Blink

Stichting Bureau inkoop en aanbesteding Zuidoost-lBrabant (BIZOB)
1
Vereniging Onderlinge
Gemeentelijke
Bosbrandverzekering W,A.

Algemeen bestuurlijk

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied 2013

Metropoofregio Eindhoven

Duurzaamheid

Kenniscluster Energieneutraal Wonen en Werken in Brabant

Netwerk energiecoöperaties Zuidoost-Brabant

Smart Energy Regions

Waterportaal Zuid Oost Brabant

Overwicht samenwerking tussen drie gemeenten

Cel drop-Mĩeŗlo

Arbeidsmarkt

Nuenenca,

Son en Breugel

Regionaal Arbeidsmarkt Platform

Ergon Eindhoven

iinċįsschat de Dommel fWSD)

Atlantgroep Helmond

Wonen

Regionaal Platform Wonen

Stichting Stimuleringsfonds
Volkshuisvesting (SVN)

Stichting Waarborgfonds
Sociale Woningbouw (WSW)

Verkeer en mobiliteit

Randgemeenten Eindhoven
Airport j Alderstafei

Leoenda:

Eén van de drie gemeenten
participeert in het
samenwerkingsverband

Twee van de drie gemeenten I
participeren in het
samenwerkingsverband
j

Alle drie ae gemeenten
participeren in het
samenwerkingsverba nd

Overzicht samenwerking tussen drie gemeenten
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Seinst-B WVan de Laar
Organisst'eaavisejrs voor de puDi:e^e sector

Meer informatie over deze rapportage of onze dienstverlening?
SeinstravandeLaar B.V.
Organisatieadviseurs voor de publieke sector
Postbus 450,4100 AL Culemborg

www.seinstravandelaar.nl
@Seinstra^vdLaar

drs. Stan van de Laar

s.van deiaar@seinstravandelaar.nl
06 30 37 29 97

partner

Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073] 681 28 12

Dienst Dommelvallei
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 60
5730 AB MIERLO

Fax (073) 614 11 15
www.brabanf.nl
IBAN NL8ÓINGB0Ó745Ó0043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en flets:
www.brabant.nl/roule
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Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406573
Uw kenmerk

Geacht bestuur,

DD. 18.0139
Contactpersoon
MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
[073] 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 21 juni 2018
(kenmerk DD. 18.0139), waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp
tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij vatten hieronder uw zienswijze samen, gevolgd door onze reactie.
Uw dencwijse

In uw reactie geeft u aan dat de bereikte efficiency op bedrijfsvoering teniet
wordt gedaan, de lasten voor de resterende deelnemers fors toenemen, ons
onderzoek naar professionele partners en stakeholders onzorgvuldig/niet
compleet is geweest, wij de ambtelijke kwaliteit van uw dienst in twijfel trekken
en onze opstelling fe vrijblijvend is (uittredingstermijn, financieel statuut,
uittredingskosten).
Onsa reaclis

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.
Wij zijn ons er terdege van bewust dat de Dienst Dommelvallei de afgelopen
járen een belangrijke rol heeft gespeeld in de verhoging van de efficiency van
de deelnemende gemeenten. Ook zijn wij ons ervan bewust dat de
voorgenomen fusie gevolgen kan hebben voor uw personeel. Het feit dat uw
dienst goed werkt levert trekken wij echter niet in twijfel, laat staan dat wij ooit
beoogd hebben uw personeel direct of indirect te diskwalificeren.

Da provincie Noord-Brabant it verkozen tot bett bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.n1/beilbeiluurd
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Als provincie hebben wij een wettelijke procesverantwoordelijkheid voor het
functioneren van de Brabantse gemeenten (bestuurlijke hoofdstructuur). Voor ons
is deze hoofdstructuur in een Arhi-procedure leidend. Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden beschouwen wij als een hulpstructuur. Met u zijn wij
van mening dat de consequenties van een gemeentelijke herindeling voor
samenwerkingsverbanden niet dienen te worden onderschat, maar deze kunnen
wat ons betreft geen reden vormen om een hulpstructuur a priori in tact te laten.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406573

Ten aanzien van ons onderzoek onder een aantal stakeholders en het feit dat u
hier niet bij betrokken bent geweest: wij hebben een keuze gemaakt in die zin
dat we een aantal bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben
ondervraagd over hun ervaringen met de gemeente Nuenen c.a. Omliggende
gemeenten, uitvoeringsdiensten en andere overheidsorganen hebben we bij het
proces betrokken door deze expliciet uit te nodigen om te reageren op het
herindelingsontwerp.
Wat betreft uw stelling dat wij te vrijblijvend omgaan met een aantal gevolgen
verwijzen wij naar het wettelijk kader. Uit artikel 41 van de Wet algemene
regels herindeling vloeit voort dat het aan de deelnemers aan de
.
gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei is om binnen zes maanden na
de herindeling de (juridische, personele, organisatorische en financiële)
gevolgen in goed onderling overleg te regelen. Daarbij kan worden afgeweken
van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot
wijziging, opheffing en het toe- en uittreden van deelnemers. Het verdient hierbij
aanbeveling dat alle betrokken gemeenten daarover in een later stadium van het
proces in onderling overleg treden. Wij zullen tegen die tijd het overleg van
beide gemeenten bevorderen daar waar het gaat om het tijdig treffen van de
voorzieningen met het oog op de herindeling (art. 79, tweede lid, Wet
algemene regels herindeling).
Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013). In
dat kader constateren wij dat u ons voornemen ten aanzien van een
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven niet ondersteunt.
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Uw zienswijze en onze readie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406573

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

prof dr. W.B.HJ. van de Donk

dm. MJ.A. van Biļnen MBA
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GEMEENTE
SON EN BREUGEL

Raadhuisplein 1
Postbus 8
5690AA SontmBreugel
Telefoon 0499 -491.491
www. sonenbrtugcl. n l
gemeentc@sonmbreugel. nl
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DIV.STAN

Provincie Noord-Brabant
T.a.v. Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 'S-HERTOGENBOSCH

Bar

Uw brief van

Uw kenmerk

15 mei 2018

C218793/4350283

Ons kenmerk
18.0007595

Datum

Verzonden

28 juni 2018
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Behandeld door

Bijiage(n)

Zienswijze henndelingsontwerp
samenvoeging gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven

Eef Mengers

-

Geacht college ,
In uw brief van 15 mei 2018 met bovenstaand kenmerk informeert u ons college over uw
besluit een henndelingsontwerp vast te stellen voor de samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven. Tevens verzoekt u ons om een zienswijze. Door middel van deze
brief maken wij onze zienswijze, welke wij met instemming van de gemeenteraad hebben
opgesteld, kenbaar.
In uw eerder genoemde brief vraagt u om onze zienswijze en daarbij in het bijzonder in te
gaan op:
* de betekenis van de nieuw te vormen gemeente voor de regionale samenwerking;
» de vraag of de herindeling belemmeringen op zou kunnen leveren voor de ruimtelijkfysieke ontwikkeling van onze gemeente;
* de herindeling anderszins consequenties heeft waarmee rekening moet worden
gehouden.
Algemeen
Wij zijn van mening dat de bestuurlijke toekomst van een gemeente een zaak is van de
eigen inwoners en het bestuur van die gemeente, in dit geval de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Op veel vlakken werkt onze gemeente nauw samen met Nuenen. Deze samenwerking
vervalt met voorgestane henndelingsontwerp. Daarbij constateren we overigens dat geen
gewag wordt gemaakt van deze samenwerking. Onze samenwerking met Nuenen bestaat al
vele járen en is in de loop van de tijd steeds intensiever geworden. Het betreft de
samenwerking in de Dienst Dommelvallei, als mede op verschillende beleidsterreinen
waaronder Veiligheid en het Sociaal Domein. Door deze samenwerking zijn wij in staat om

kwaliteit en continuïteit te realiseren tegen aanvaardbare kosten Hieronder lichten wij ons
standpunt nader toe.
Betekenis voor regionale samenwerking
Regionale samenwerking maakt een belangrijk deel uit van de visie op de bestuurlijke
toekomst van onze gemeente. In 2015 hebben wij deze als volgt geformuleerd:
1. intensivering van de samenwerking in Dommelvallei;
2. intensivering van de samenwerking in het Sieaelijk Geũied Eindhoven;
3. op termijn de bestuurlijke vorm bezien (gedoeld werd op 2019)
Door het proces rond de bestuurlijke toekomst van gemeente Nuenen c.a. heeft de
gemeenteraad middels zijn besluit van 2 november 2017, bovenvermelde visie herbevestigd
en besloten voor bestuurlijke zelfstandigheid te gaan.
Regionale samenwerking is met alleen voor Sop en Breugel belangrijk. Niet voor niets wordt
zowel door de Commissie Huijbregts, als door de Commissie Demmers de regionale
samenwerking in het Stedelijk gebied Eindhoven op een of andere wijze benoemd. Son en
Breugel gaat daarbij uit van een sterke stad omringd door krachtige randgemeenten De
stad kan zich daarbij focussen op de {inlerļnaitonale amoities van de regio en de
randgemeenten op het (be)leefbaar houden van de woongemeenschappen. De door u
voorgestelde fusie gaat hieraan voorbij. Wij zien ook geen achterliggende visie omtrent ue
betekenis van de nieuw te vormen gemeente in regionaal perspectief, waar die in uw
ariviesvraag aan de commissie Demmers en uw standpunt naar aanìeíding van het aovies
van beiang werd geacht.
We constateren dat het herindelingsontwerp kort ingaaì op het standpunt van de
gemeenteraad van onze gemeente. We missen daarbij echter dat er sprake is geweest van
een intensief participatieproces, waarbij de samenleving actief is betrokken. De raad heeft
aldus een weloverwogen besluit genomen conform het verzoek van GS bij brief van 20
december 2016. Dit zien we nog graag toegevoegd bij het gestelde hierover op pagina 26
van het herindelingsontwerp
Ruimteliik-fvsieke ontwikkelingen
In het herindelingsontwerp gaat u zonder meer uit van de huidige gemeentegrenzen van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. U verzuimt daarbij de problematiek met betrekking
tot de huidige gemeentegrens tussen Son er Breugel en Nuenen c.a. mee te nemen, terwijl
dit wal in het voorafgaande proces, het ‘Open Ovedeg', meermaals door onze gemeente is
aangedragen. Inwoners van delen van de gemeente Nuenen c.a. ten noorden van het
Wilhelminakanaal hebben de gemeente Son en Breugel hierop aangesproken, daar zij in hun
dagelijks leven op Son en Breugel zijn georiënteerd. Sinds eind vorige eeuw wordt al
aangedrongen op een oplossing
Naar onze mening dient u deze nu mee te nemen in voorliggenö herindelingsontwerp. Wij
zijn oris ervan bewust dat hierdoor de voorgenomen datum van 1 januari 2021 in het
gedrang komt. Wat ons betreft gaat zorgvuldigheid echter boven tempo. Tevens voorkomt dit
een tijdrovend proces in een later stadium en biedt gelijk duidelijkheid aan de inwoners van
het buitengebied van Nuenen en Son en Breugef Bovendien blijft de huidige aanpak met
betrekking tot toezicht en handhaving in deze gebieden in stand.
Andere consequenties
Son en Breugel is een bestuurskrachtige gemeente. Dit is meermaals door uw college
bevestigd. Een deel van deze bestuurskracht is te danken aan taken die wij elders hebben
ondergebracht. De gemeente Nuenen c.a. is daarbij onze natuurlijke samenwerkingspartner.
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Het door u vastgestelde herindeiingsontwerp zal de samenwerking tussen Nuenen c.ñ., Son
en Breugel en Geldrop-Mìerlo onder andere in Dienst Dommelvallei sterk verstoren. Door hei
herindeiingsontwerp wordt deze samenwerking verzwakt. Binnen de Dienst Dommelvallei
werken Nuenen en de gemeente Son en Breugel ook nauw samen op het vlak van
dienstverlening. Deze samenwerking zal komen te vervallen Daarnaast werken de
gemeente Son en Breugel en Nuenen c.a. nauw samen in de Centra voor Maatschappelijke
Deelname, bij de uitwisseling van Buitengewoon Opsporingsambtenaren en bij allerlei
praktische en technische zaken zoals gezamenlijk applicatiebeheer in het ruimtelijk domein
en een gezamenlijke telefooncentrale.
Ten aanzien van Dienst Dommelvallei constateren we dat deze aanpak, mede gezien de
positieve evaluatie uit 2016, de juiste is gebleken voor de deelnemende gemeenten. Deze
Dienst zou ook geschikt kunnen zijn voor andere gemeenten.
Al met al zal eon herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven mogelijk forse gevolgen
hebben voor onze gemeente. Bij uw standpuntbepaling bij het rapport van de Commissie
Demmers in september 2016, was u zich hiervan bewust. Bij uw onderhavige
standpuntbepaling gaat u hier op geen enkele wijze meer op in. Het zou zorgvuldig zijn
geweest als u op dit punt beargumenteerd zou zijn ingegaan. De consequenties zijn voor
onze gemeente immers aanzienlijk. Vooralsnog nouden wij rekening met extra kosten van Ç
650.000,- incidenteel en ë 550.000.- structureel.
Mocht er definitief sprake zijn van een fusie tussen de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven, dan zouden wij graag met u in gesprek gaan hoe we de negatieve gevolgen van
deze herindeling voorde gemeente Son en Breugel en Dienst Dommelvallei kunnen
beperken. De regio is immers geholpen met sterke en gezonde randgemeenten.

Met vriendelijke groet,
Burgemeester eri wethouders van SarvsrrBr
De secretaris, V.
D^bũŕgeneeS"

Hans Gained
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Brabantlaan 1
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Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Son en Breugel
Postbus 8
5690 AA SON
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www.brabant.nl
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Zienswijze fierindelíngsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018

One kenmerk
C2187393/4406590
Uw kenmerk

Geacht college,

18.0007595
Contactpersoon
M J.J. [Marcel] van Osch
Telefoon
[073] 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 28 juni 2018
(18.0007595), waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Wij spreken onze
erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons verzoek tot het geven van
een zienswijze.
Wij geven hieronder cursief uw zienswijze weer, puntsgewijs gevolgd door onze
reactie.
"Wij zijn van mening dat de bestuudiįke toekomst van een gemeente een zaak is
van de eigen inwoners en het bestuur van die gemeente, in dit geval de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Op vee! vlakken werkt onze gemeente
nauw samen met Nuenen. Deze samenwerking vervalt met voorgestane
herindelingsontwerp. Daarbij constateren we overigens dat geen gewag wordt
gemaakt van deze samenwerking. Onze samenwerking met Nuenen bestaat al
vele járen en is in de loop van de tijd steeds intensiever geworden. Het betreft
de samenwerking in de Dienst Dommelvallei, als mede op verschillende
beleidsterreinen waaronder Veiligheid en het Sociaal Domein. Door deze
samenwerking zijn wij in staat om kwaliteit en continuïteit te realiseren tegen
aanvaardbare kosten“.
Het uitgangspunt dat inwoners en het bestuur primair betrokken zijn bij en gaan
over de bestuurlijke toekomst van een gemeente onderschrijven wij.

De provincie Noord-Brabant ia verkozen tot baat bestuurde decentrale overbad20 ì7.
Meer Informatie op: www. brabont. nl/bestbestuurd
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Dit neemt niet weg dat het provinciebestuur een eigenstandige verantwoor
delijkheid heeft voor de kwaliteit van het lokaal en regionaal bestuur. Op grond
van de Wet algemene regels herindeling en het vigerende Beleidskader
gemeentelijke herindeling (28 mei 2013} kan een provincie het initiatief nemen
tot een herindelingsvoorstel, indien zij van oordeel is dat de bestuurskracht van
een gemeente duurzaam en in regionaal perspectief versterkt zou moeten
worden.

Datum
2 oktober 2018
Oiu kenmerk
C21B7393/440ÓĴ90

Wij hebben naar aanleiding van het in september 2016 verschenen rapport van
de commissie Demmers het gemeentebestuur van Nuenen c.a. laten weten dat
het zelfstandig voortbestaan van Nuenen c.a. geen reële optie is voor een
duurzame versterking van de bestuurskracht van deze gemeente in regionaal
perspectief. De vraag "hoe nu verder" hebben wij initieel aan het
gemeentebestuur van Nuenen c.a. gelaten. Immers het is in eerste instantie aan
de eerste overheid (de gemeenten) zélf te besluiten tot welke wijziging zij in de
bestuurlijke organisatie wensen over te gaan. Vervolgens heeft de gemeenteraad
van Nuenen c.a. tot "bestuurlijke fusie als voorkėursvariant voor de bestuurlijke
toekomst" besloten. Uiteindelijk heeft de provincie het initiatief genomen een
Arhi-procedure te starten nadat bleek dat de gemeente Nuenen c.a. niet in staat
was om voor 1 juli 2017 een fusiejxirtner aan te wijzen. In het
herindeling5ontwerp beargumenteren wij uitvoerig en gemotiveerd onze zorgen
over de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. in duurzaam en regionaal
perspectief en waarom wij hebben besloten tot het op- en vaststellen van het
herindeli ngsontwerp.
Over uw opmerking dat wij geen gewag maken van het samenwerkingsverband
Dienst Dom'melvallei: Het is goed gebruik om in een herindelingsontwerp
feitelijke informatie te geven over de betrokken gemeenten, waaronder
samenwerking in gemeenschappelijke regelingen en andere
samenwerkingsverbanden. Daarbij ligt de focus op gemeenschappelijke
regelingen en bilaterale samenwerkingsrelaties tussen de gemeenten waarop het
herindelingsontwerp betrekking heeft en die als gevolg van de herindeling
komen te vervallen. Dat de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel op
diverse terreinen intensief samenwerken komt naar voren uit de informatie over
de Dienst Dommelvallei in het herindelingsontwerp (p. 59} en het overzicht in
Bijlage l.iv van het herindelingsontwerp.
Onder "Betekenis voor regionale samenwerking" stelt u het volgende:
"Regionale samenwerking is niet alleen voor Son en Breugel belangrijk. Niet
voor niets wordt zowel door de Commissie Huijbregts, als door de Commissie
Demmers de regionale samenwerking in het Stedeliļk gebied Eindhoven op een
of andere wifze benoemd. Son en Breugel gaat daarbij uit van een sterke stad,
omringd door krachtige randgemeenten. De stad kan zich daarbij focussen op
de ļinterjnationale ambities van de regio en de randgemeenten op het
(be)leefbaar houden van de woongemeenschappen. De door u voorgestelde
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fusie gaat hieraan voorbiį. Wij zien ook geen achterliggende vise omtrent de
betekenis van de nieuw te vormen gemeente in regionaal perspectief, waar die
in uw ac/viesvraag aan de commissie Demmers en.uw standpunt naar aanleiding
van het advies van belang werd geacht*.

Datum
2 oktober 2018
On* kenmerk
C2187393/4406590

Voor de provinciale visie verwijzen waar naar pagina 5 van het herindelingsontwerp. Voor de belangrijkste bestuurlijke samenwerkingsverbanden in de regio
(SGE en MRE) is het de verwachting dat door de voorgenomen samenvoeging
de regionale verhoudingen niet wezenlijk zullen wijzigen. Verder merken wij op
dat wij op grond van het advies van de commissie Demmers een aanbod
hebben gedaan aan de gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven om een
bestuurlijk scenario nader te onderzoeken. Daarbij zou sprake zijn van vrijwillige
overdracht van taken en bevoegdheden van deze gemeenten op het terrein van
wonen, werken en stedelijke voorzieningen aan de gemeente Eindhoven of aan
een andere gebied sa utoriteit. Alle betrokken gemeenten hebben aängegeven
deze optie niet te willen onderzoeken.
Verder geeft u aan: "We constateren dat het heríndelingsontwerp kort ingaat op
het standpunt van de gemeenteraad van onze gemeente. We missen daarbij
echter dat er sprake is geweest van een intensiefparticipatieproces, waarbij de
samenleving actief is betrokken. De raad heeft aldus een weloverwogen besluit
genomen conform het verzoek van GS bij brief van 20 december 2016. Dit zien
we nog graag toegevoegd bij het gestelde hierover op pagina 26 van het
heríndelingsontwerp ”.
Wij zullen de door u bedoelde passage opnemen in het herindelingsadvies.
Onder "ruimtelijk-fysieke ontwikkelingen" gaat u als volgt in op de beoogde
grenzen van de nieuw te vormen gemeente:
"In het heríndelingsontwerp gaat u zonder meer uit van de huidige
gemeentegrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. U verzuimt
daarbij de problematiek met betrekking tot de huidige gemeentegrens tussen Son
en Breuge! en Nuenen c.a. mee te nemen, terwijl dit we! in het voorafgaande
proces, het 'Open Overleg', meermaals door onze gemeente is aangedragen.
Inwoners van delen van de gemeente Nuenen c.a. ten noorden van het
Wìlhelminakanaal hebben de gemeente Son en Breuge! hierop aangesproken,
daar zij in hun dagelijks leven op Son en Breuge!zijn georiënteerd. Sinds eind
vorige eeuw wordt al aangedrongen op een oplossing.
Naar onze mening dient u deze nu mee te nemen in voorliggend
heríndelingsontwerp. Wij zijn ons ervan bewust dat hierdoor de voorgenomen
datum van 1 januari2021 in het gedrang komt. Wat ons betreñ gaat
zorgvuldigheid echter boven tempo. Tevens voorkomt dit een tijdrovend proces
in een later stadium en biedt gelijk duidelijkheid aan de inwoners van het
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buitengebied van Nuenen en Son en Breugel. Bovendien blijft de huidige
aanpak met betrekking tot toezicht en handhaving in deze gebieden in stand.

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk

De huidige grens tussen de gemeente Nuenen c.a. en de gemeente Son en
Breugel ten noorden van het Wilhelminakanaal is in het open overleg inderdaad
door u benoemd. Wij nemen dit om de volgende redenen niet op in ons voorstel
voor een herindelingsadvies dat wij aan Provinciale Staten zullen aan bieden:
In de eerste plaats hebben wij in het open overleg bij het bestuur van de
gemeente Nuenen c.a. geconstateerd dat er geen draagvlak is om
grenswijzigingen van Nuenen c.a. in ons voorstel op te nemen. Zowel de raad
als het college hebben aangegeven te hechten aan ondeelbaarheid van de
gemeente Nuenen c.a. Het gemeentebestuur van Eindhoven heeft in het open
overleg eveneens aangegeven in dit proces geen behoefte te hebben aan
wijziging van gemeentegrenzen. Bovendien hebben wij geen enkele zienswijze
ontvangen van inwoners en/of maatschappelijke organisaties, waarin het
grensbeloop rondom het Wilhelminakanaal aan de orde wordt gesteld.
Verder merken wij op dat van een grenswijziging tussen een bij wet op te heffen
gemeente en een andere gemeente alleen sprake kan zijn als ook deze, niet op
te heffen gemeenteonderdeel uitmaakt van de herindelingsregeling (wet). Naar
aanleiding van uw brief d.d. 9 februari 2018, waarin het standpunt van de raad
wordt bevestigd dat hij geen onderdeel wenst te willen uitmaken van het
herindelingsontwerp, is de Arhi-procedure voor uw gemeente beëindigd. Wij
constateren dat in het bedoelde raadsstandpunt geen voorbehoud is gemaakt
ten aanzien van een eventuele wijziging van grenzen tussen de gemeenten Son
en Breugel en Nuenen c.a.
Tot slot zijn wij van mening dat grenscorrecties bij voorkeur in goed overleg
tussen de betrokken gemeenten zélf worden geregeld. Aldus kunnen deze
correcties rekenen op bestuurlijk - en zoveel mogelijk maatschappelijk draagvlak.
Na effectuering van de herindeling kunnen de betrokken gemeenten dan vrij
eenvoudig de gewenste aanpassingen regelen op basis van gelijkluidende
raadsbesluiten (artikel 3, tweede Jid, onder b, van de Wet algemene regels
herindeling).

C2187393/4406590

In uw zienswijze geeft u onder 'andere consequenties' het volgende aan:
"'Het door u vastgestelde herindelingsontwerp zal de samenwerking tussen
Nuenen c.a., Son en Breugel en Ge/drop-Mierío onder andere in Dienst
Dommelvallei stede verstoren. Door het herindelingsontwe/p wordt deze
samenwerking verzwakt. Binnen de Dienst Dommelvallei werken Nuenen en de
gemeente Son en Breugel ook nauw samen op het dak van dienstverlening.
Deze samenwerking zal komen te vervallen. Daarnaast werken de gemeente
Son en Breugel en Nuenen c.a. nauw samen in de Centra voor
Maatschappelijke Deelname, bij de uitwisseling van Buitengewoon
Opsporingsambtenaren en bij alleríei praktische en technische zaken zoals
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gezamenlijk applicatiebeheer in het ruimtelijk domein en een gezamenlijke
telefooncentrale.
Ten aanzien van Dienst Dommelvallei constateren we dat deze aanpak, mede
gesen de positieve evaluatie uit 2016, de juiste is gebleken voor de
deelnemende gemeenten. Deze Dienst zou ook geschikt kunnen sjn voor andere
gemeenten.
Al met al zal een herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven mogeliļk forse
gevolgen hebben voor onze gemeente. Bij uw standpuntbepaling bij het rapport
van de Commissie Dammers in september 2016, was u zich hiervan bewust. Bij
uw onderhavige standpuntbepaling gaatv hier op geen enkele wijze meer op
in. Het zou zorgvuldig ziįn geweest als u op dit punt beargumenteerd zou sjn
ingegaan. De consequenties zijn voor onze gemeente immers aanzienlijk.
Vooralsnog houden wiļ rekening met extra, kosten van ( 650.000,- incidenteel
en (550.000,- structured.
Mocht er definitief sprake zijn van een fusie tussen de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven, dan zouden wij graag met u in gesprek gaan hoe we de
negatieve gevolgen van deze herindeling voor de gemeente Son en Breugel en
Dienst Dommelvallei kunnen beperken. De regio is immers geholpen met sterke
en gezonde randgemeenten."

Datum

2 oktober 2018
One kenmerk

C2187393/4406590

Het bovenstaande is voor ons aanleiding tot de volgende opmerkingen:
Met de voorgestelde herindeling beogen wiļ een duurzame oplossing gericht op
een versterking van de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. Als
provincie hebben wij een wettelijke procesverantwoordelijkheid voor het
functioneren van de Brabantse gemeenten (bestuurlijke hoofdstructuur). Voor ons.
is deze hoofdstructuur in een Arhi-procedure leidend. Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden beschouwen wij als een hulpstructuur. Met u zijn wij
van mening dat de consequenties van een gemeentelijke herindeling voor
samenwerkingsverbanden niet dienen te worden onderschat, maar deze kunnen
wat ons betreft geen reden vormen om een hulpstructuur a priori in tact te laten.
Wat het regelen van de eventuele gevolgen van deze herindeling betreft,
verwijzen wij naar het wetfelijk kader. Uit artikel 41 van de Wet algemene
regels herindeling vloeit voort dat het aan de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei is om binnen zes maanden na
de herindeling de (juridische, personele, organisatorische en financiële]
gevolgen in goed onderling overleg te regelen. Daarbij kan worden afgeweken
van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot
wijziging, opheffing en het toe- en uittreden van deelnemers.
Het verdient hierbij aanbeveling dat alle betrokken gemeenten daarover in een
later stadium van het proces in onderling overleg treden. Wij zullen tegen die
tijd het overleg van beide gemeenten bevorderen daar waar het gaat om het
tijdig treffen van de voorzieningen met het oog op de herindeling (art. 79,
tweede lid, Wet algemene regels herindeling).
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Wel valt ons op dat u nu vooral de nadruk legt op de mogelijk negatieve
gevolgen van de herindeling. In een open overleg van 8 november 2017
verwoordt u het standpunt van uw raad dat u - mocht Nuenen c.a. fuseren met
Eindhoven - u gaat onderzoeken of de samenwerking van de dienst
Dommelvallei nog verder kan worden uitgebreíd met andere gemeenten. Ook in
uw huidige brief geeft u deze optie aan.

Datum

2 oktober 2016
One kenmerk

C2187393/4406590

Tot besluit
Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013).
Wij constateren dat u een aantal zorgpunten heeft aangedragen, maar geen
uitspraak doet over het al dan niet ondersteunen van ons initiatiefvoorstel tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
irzitter,

if/ďr. W.B.H.J. van de Donk

de secretaris,

ì

drs. MJ.A. van Bijnen MBA

ó/ó
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Onderwerp: Zienswijze herindeiingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a en
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Geacht college,
Per brief van 15 mei 2018 (kenmerk C2187393/4352103) stuurde u ons het vastgestelde
herindeiingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, ü vroeg ons om
een zienswijze op het herindeiingsontwerp vanuit onze specifieke taken en verantwoordelijkheden. In het
Bestuurlijk Platform van 29 juni 2018 hebben wij uw verzoek besproken.

Voorgeschiedenis
In het herindeiingsontwerp gaat u in op de voorgeschiedenis. Wij herkennen ons in het geschetste beeld.
In oktober 2016 deed uw college het Bestuurlijk Platform een procesvoorstel voor een gezamenlijke
verkenning, dit naar aanleiding van het rapport van de commissie Demmers en uw besluitvorming naar
aanleiding van dit rapport. Zoals u aangeeft hebben wij toen niet ingestemd met uw voorstel. Wel stelden
wij zelf een procesvoorstel op waarbij we u uitnodigden om actief te participeren in de uitvoering daarvan.
We willen benadrukken dat u weliswaar heeft deelgenomen aan de evaluatie maar niet bent ingegaan op
onze uitnodiging om actief mee te denken over onze Samenwerkingsagenda en bijbehorende governance.
Wij missen deze voor ons belangrijke nuance in de beschrijving van de voorgeschiedenis.

Langetermijnvisie op het stedelījk gebied
Het procesvoorstel dat uw college naar aameiding van het rapport van de Commissie Demmers in het
najaar van 2016 heeft voorgelegd betrof een verkenning naar de mogelijkheden om te komen tot een

democratisch gelegitimeerde overdracht van taken, bevoegdheden en middelen van de gemeenten in het
Stedelijk Gebied Eindhoven aan de gemeente Eindhoven of een andere slagkrachtìge entiteit voor het
stedelijk gebied als geheel.' Uit dit voorstel is een langetermijnvisie van Gedeputeerde Staten op het
stedelijk gebied te herleiden Hiervoor was en is geen meerderheid in de negen gemeenten, kijkend naar
de door de raden vastgestelde visies.

De relatie met de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven
De afgelopen járen doorliepen wij succesvol het proces om te komen tot een nieuwe agenda. Het resultaat
is de Samenwerkingsagenda 2018-2025. Onze agenda wordt breed gedragen. Alle betrokken
gemeenteraden onderschrijven hem expliciet, het Uitvoeringsarrangement is door negen colleges
vastgesteld. Wij werken samen aan een (internationaal) topklimaat, om voor de korte en lange termijn een
kansrijk en prettig werk- en leefklimaat te scheppen voor onze inwoners. Wij hanteren hierbij het
uitgangspunt dat we in het Stedelijk Gebied Eindhoven samenwerken 'als waren we één gemeente : bij
het oppakken van de opgaven uit de agenda spelen de gemeentegrenzen voor ons geen
doorslaggevende rol.

w: www.stedelijkgebiedeindhoven.nl, t: @StedelijkGebied, y: Stedelijk Gebied Eindhoven
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De toekomst van de samenwerking
Graag blijven wij de komende periode met u in gesprek. Wij willen samen optrekken bij de concrete
opgaven binnen onze Samenwerkingsagenda. Zeker nu de samenwerking binnen de Metropoolregio
Eindhoven zich focust op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied
neemt het belang van uw betrokkenheid bij onze samenwerking op de op de thema’s Wonen,
Bedrijfslocaties en Ruimte alleen maar toe.,
Hoogachtend,
Namens de leden van het Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven

i

ļ

.-Hans Gaillard \
Voorzitter Bestuurlijk platform Stedelijk Gebied Eindhoven

w: www.stedelijkgebiedeindhoven.nl, t: (įpStedelijkGebied, y: Stedelijk Gebied Eindhoven
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Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406669
Uw kenmerk

Geachte heer Gaillard,

Contactpersoon
MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073) 681 20 98

Met belangstelling hebben wiļ kennisgenomen van uw brief namens de leden
van het Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied Eindhoven, die wij op 5 juli 2018
ontvingen, waarin een reactie wordt gegeven op het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
On» reactie

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.
Uw zienswijze geeft ons geen aanleiding tot het geven van een nadere
inhoudelijke reactie, behoudens de gemaakte opmerkingen onder het kopje
'Voorgeschiedenis1. U geeft daarin het volgende aan:
"In oktober 20īó deed uw college het Bestvudiļk Platform een procesvoorstel
voor een gezamenliįke verkenning, dit naar aanleiding van het rapport van de
commissie Demmers en uw besluitvorming naar aanleiding van dit rapport. Zoals
u aangeeft hebben wiļ toen niet ingestemd met uw voorstel. WeI stelden wiļ zelf
een procesvoorsfel op waarbij we u uitnodigden om actief te participeren in de
uitvoering daarvan. We willen benadrukken dat u weliswaar heeft deelgenomen
aan de evaluatie maar niet bent ingegaan op onze uitnodiging om actief mee te
denken over onze Samenwerkingsagenda en bijbehorende governance. Wij
missen deze voor ons belangrijke nuance in de beschrijving van de
voorgeschiedenis."

De provinde Noord-Brabant ii verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer Informatie op: mrVr.brobont.nl/beslbeilwird

Email
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Wi[ kunnen bevestigen dat wij naar aanleiding van het advies van de commissie
Demmers het Bestuurlijk Platform een voorstel hebben gedaan voor een proces
om vanuit inhoudelijke opgaven te komen tot een verbeterde governance. De
kern hiervan was te komen tot "vergaande afspraken in combinatie met een
nader te definiëren overdracht van taken, bevoegdheden en middelen op in
ieder geval het gebied van wonen, werken, voorzieningen aan de gemeente
Eindhoven of naar een andere slagkrachtige entiteit voor het Stedeli|k Gebied
als geheel". Wij hebben moeten constateren dat daar geen draagvlak voor
was. Naar aanleiding van het evaluatierapport dat voorafging aan de
gedachtenvorming over de Samenwerkingsagenda hebben wij de bestuurlijke
afspraak gemaakt tot beëindiging van onze auditorrol. Deze sluit aan bij de
wijze waarop wij in andere (subļregio's opereren. Om die reden zijn wij niet
ingegaan op de door u genoemde uitnodiging. Overigens hebben wij tevens
afgesproken dat -indien hier beleidsinhoudelijk aanleiding toe is- wij graag op
afzonderlijke beleidsonderdelen bestuurlijk met u om tafel gaan. Dit alles heeft
naar onze opvatting geen directe relatie met de fusie van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven. Op grond hiervan zal de bedoelde passage in het
herindelingsontwerp niet worden aangepast.

Datum

2 oktober 2018
Om kenmerk

C2187393/4406609

Ons verzoek aan het Bestuurlijk Platform SGE tot het geven van een zienswijze
heeft als doel om het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp
inzichtelijk te krijgen, conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke
herindeling (28 mei.2013). Wij constateren dat het bestuurlijk platform SGE niet
expliciet aangeeft ons initiatief tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven al dan niet te ondersteunen.
Uw. zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de secretaris,

ppnf. dr. W.B.HJ. van de Donk

' drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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datum
bijlage
onderwerp

25 juni 2018
ons kenmerk
:18UIT13686
IBAN
: NL08BNGH 0285 0087 14
zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven

5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven
E gemeente@veldhoven.nl

Geachte heer/mevrouw,

T 14 040

Op 15 mei 2018 heeft u het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen en Eindhoven vastgesteld. U geeft daarbij de mogelijkheid geboden lot het
indienen van een zienswijze aan de randgemeenten, waaronder de gemeente
Veldhoven. We hebben de behoefte om kort te reageren op uw herindelingsontwerp.

Het college van de gemeente Veldhoven onderschrijft uw uitgangspunt van harte dat
herindeling in principe van onderop moet worden geïnitieerd. Alleen als het draagvlak
in de samenleving voor zelfstandigheid ontbreekt of als het voor een gemeente niet
meer mogelijk is om de taken uit te voeren die de samenleving van de lokale overheid
mag verwachten, is een van boven opgelegde herindeling een optie.

Dit uitgangspunt is voor ons leidend ín de beoordeling van de situatie van Nuenen.
Indien blijkt dat draagvlak voor herindeling ontbreekt en/of de gemeente Nuenen wel
zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten de aan haar toevertrouwde
taken kan uitvoeren, zou wat Veldhoven betreft de opgelegde herindeling geen
doorgang moeten vinden.

De gemeente Veldhoven werkt regionaal actief samen in het Stedelijk Gebied
Eindhoven en de Metropool regio Eindhoven. Een eventueel samenvoegen van de
gemeenten Nuenen en Eindhoven heeft op de inhoudelijke regionale opgaven en de
aard van de samenwerking geen wezenlijke invloed.

Graag blijven we de komende periode met u in gesprek over de wijze waarop we
samen onze regionale opgaven optimaal kunnen faciliteren.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regeien.

www.veldhoven.nl

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marjan van
den Hoogenhoff van het cluster Directie. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nLöf-bel het algemene telefoonnummer 14 04Ũ.

Met vriendelįjk^gTőèt, z
het college'ytìn feu rotmeester en wethouders van Veldhoven

Ěmmers - van der Geest
leester
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Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406562
Uw kenmerk

Geacht college,

18UIT13686
Contactpersoon
MJJ. IMarcel] van Osch
Telefoon
|073) 681 20 98

Met belangstelling hebben wíj kennisgenomen van uw brief d.d. 25 juni 2018
(kenmerk 16UIT13686), waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp
tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij geven hieronder eerst uw zienswijze weer, gevolgd door onze reactie.
Uw xletwwl|ae

U geeft in uw reactie het volgende aan: "Het college van de gemeente
Veldhoven onderschrijft uw uitgangspunt van harte dat herindeling in principe
van onderop moet worden geïnitieerd. Alleen als het draagvlak in de
samenleving voor zelfstandigheid ontbreekt of als het voor een gemeente niet
meer mogeliļk is om de taken uit te voeren die de samenleving van de lokale
overheid mag verwachten, is een van boven opgelegde herindeling een optie.
Dit uitgangspunt is voor ons leidend in de beoordeling van de situatie van
Nuenen. Indien b/iļkt dat draagvlak voor herindeling ontbreekt en/of de
gemeente Nuenen we! zelfstandig of in samenwerking met andere gemeenten
de aan haar toevertrouwde taken kan uitvoeren, zou wat Veldhoven betreft de
opgelegde herindeling geen doorgang moeten vinden".
Verder geeft u aan dat de gemeente Veldhoven 'regionaal actief samenwerkt in
het Stedeliįk Gebied Eindhoven en de Metropootregio Eindhoven. Een eventueel
samenvoegen van de gemeenten Nuenen en Eindhoven heeft op de inhoudelijke
regionale opgaven en de aard van de samenwerking geen wezenlijke invloed".

0» provtncio NoordSrobonf ii voriaaon lof batf borHiurdo docontrale ovorboid 2017.
Moor informant op: www.brobont.nl/boiliffllvurd
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Biilage(n)

Provincie Noord-Brobont

Tot slot geeft u aan “graag met ons de komende periode in gesprek te blijven
over de wijze waarop gezamenlijke regionale opgaven optimaal kunnen
worden gefadUteerd*.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406562

Onn reactie

Wiļ spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.
Uw reactie geeft ons aanleiding tot de volgende opmerkingen.
Wij constateren dat u aan uw standpunt ten aanzien van het herindelingsonfwerp twee criteria verbindt: het maatschappelijk draagvlak voor de
herindeling en de mate waarin de gemeente Nuenen c.a. haar taken zelfstandig
of in samenwerking met andere gemeenten kan uitvoeren.
Wat betreft het maatschappelijk draagvlak voor de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Nuenen c.a., verwijzen wij naar de uitkomsten van de enquête onder
Nuenense inwoners en het stakeholdersonderzoek. Hieruit blijkt dat hier
maatschappelijk draagvlak is. Onder verwijzing naar het vigerende
Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013), merken wij overigens op
dat niet alleen het door u genoemde 'draagvlak in de samenleving' (in het
Beleidskader: maatschappelijk draagvlak) van belang is, maar ook het 'lokaal
en regionaal bestuurlijk draagvlak'
Ook de mate waarin een gemeente haar taken zelfstandig of in samenwerking
met andere gemeenten kan uitvoeren, is slechts één van de aspecten van het
criterium 'bestuurskrachť. Bestuurskracht van een gemeente wordt door
verschillende, onderling samenhangende factoren bepaald: aard en schaal van
maatschappelijke opgaven; kwaliteit van het lokaal bestuur, van de ambtelijke
organisatie en van de gemeentelijke dienstverlening; de rolinvulling door de
gemeente als lokale en bovenlokale belangenbehartiger en als partner van
andere overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven; de financiële
positie van een gemeente, en de wijze waarop een gemeente invulling geeft
aan samenwerking in samenwerkingsverbanden.
Onze zorgen ten áánzien van de bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a.
op deze gebieden staan beschreven in het voorstel voor het herindelingsadvies
dat wij aan Provinciale Staten hebben aangeboden.
Tot slot herkennen wij ons niet in de kwalificatie 'opgelegde herindeling'.
Provincies zijn op grond van de Wet algemene regels herindeling en het
vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling gelegitimeerd om het initiatief
te nemen tot een herindelingsvoorstel en dit in de vorm van een advies aan de
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelatie aan te bieden. Of een
gemeentelijke herindeling ook daadwerkelijk haar beslag krijgt, wordt
uiteindelijk in een democratisch proces door de Tweede en Eerste Kamer
bepaald.
Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
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conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling. Uw zienswijze
en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota zienswijzen' die als
bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale Staten ter
vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen op de
provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
Oni kenmerk
C2187393/4406562

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
voorzitter,

de secretaris,

Bijnen MBA
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Het college van Gedeputeerde Staten
van de provincie Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Uw brief van
15 mei 2018

Uw kenmerk
C2187393/4350283

Onderwerp
Zienswijze conceptherindelingsontwerp
Samenvoeging Nuenen c.a. en
Eindhoven

Ons kenmerk
9552

Afdeling/Ambtenaar
Bedrijfsvoering

Datum
19-06-2018

YÉRtOJDL'

I JUNI m8

Geachte leden van Gedeputeerde Staten,

Wij heboen het concept-herindelingsontwerp
Eindhoven met belangstelling gelezen,

Samenvoeging

Nuenen

c.a.

en

In uw afweging omtrent de al dan niet in voldoende mate aanwezige bestuurskracht
van Nuenen kunnen en willen wij niet treden. In uw argumentatie zien we terug dat
de schaal van besturen geen argument op zichzelf is om de zelfstandigheid ter
discussie te stellen, dit steunen wij.
Wij geloven namelijk in de meerwaarde van besturen op de schaal als die van
Nuenen. Voor ons staat daarbij centraal het behoud en de revitalisering van
betrokkenheid en verbondenheid in de lokale gemeenschap. Deze onderlinge
verbondenheid staat maatschappij breed onder grote druk en wij ervaren een
urgentie om deze niet verloren te laten gaan en in nieuwe vormen opnieuw tot bloei
te brengen. Alleen daarmee kunnen wij het vertrouwen in de lokale overheid
vergroten.
Om dienstverlening en lokale democratie optimaal te kunnen organiseren zijn
nabijheid en verbinding cruciaal: korte lijnen, kennis van wat er leeft onder inwoners,
onderling vertrouwen en de mogelijkheid maatwerk te leveren.

Koningin Julianalaan 19,, Postbus ÏO.OOO, 5580 GA Waalre
T: 040 - 22 82 500, E: gemeenteŵwaalre.nl, W: www.waalre.nl, t: @Waalregemeente

Dat daarnaast grotere opgaven gezamenlijk in de regio opgepakt worden is
noodzakelijk. Een aantal opgaven vraagt nu éénmaal om die grotere schaal. Dit alles
nooit als doei op zich, maar altijd met het belang van onze inwoners voor ogen.

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

rS
de burgemeester,
) VV

de secretaris,

drs. Ĵ.W.F. Compagne

_______ _

drs, Ĵ.W. Brenninkmeijer

Koningin Julianalaan 19„ Postbus 10.000, 5580 GA Waalre
T: 040 «- 22 82 500, E: gemeente@waa1re.nl, W: www.waalre.nl, t: @WaaIregemeente

Provincie Noord*Brabant
Brabaņtlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon [073| 681 28 12

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Waalre
Postbus 10000
5580 GA WAALRE

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/rout»

Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk
C2187393/4406531
Uw kenmerk

Geacht college,

9552
Contactpersoon
M.JJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073) 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 19 juni 2018
(kenmerk 9552), waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij geven hieronder eerst uw zienswijze, weer, gevolgd door onze reactie.
Uw xlenswt|ze

In uw brief geeft u aan "niet te kunnen en willen treden in [onze]afweging met
betrekking tot de af dan niet in voldoende mate aanwezige bestuurskracht"van
de gemeente Nuenen c.a. Tevens geeft u aan onze argumentatie te steunen dat
de schaal van besturen geen op zichzelf staand argument is om de
zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. ter discussie te stellen.
In uw reactie gaat u specifiek in op "de meerwaarde van besturen op de schaal
als die van Nuenen"en benadrukt u het belang van behoud en revitalisering van
betrokkenheid en verbondenheid in de lokale gemeenschap. U geeft aan dat
"de onderlinge verbondenheid tussen lokaal bestuur en lokale gemeenschap
maaischappif-breed onder druk staat. Om dienstveríening en lokale democratie
optimaal te kunnen organiseren zijn nabijheid en verbinding cruciaal: korte
lijnen, kennis van wat er leeft onder inwoners, onderling vertrouwen en de
mogelijkheid maatwerk te leveren. Dat daarnaast grotere opgaven gezamenlijk
Ín de regio opgepakt worden is noodzakelijk. Een aantal opgaven vraagt nu
éénmaal om die grotere schaal. Dit alles nooit als doe! op ach, maar altijd met
het belang van onze inwoners voor ogen".

Da provincie NoordBrabant ia verkozen tot heit bethmrde decentrale overheid2017.
Meer Informatie op: vwvw.brabanl.nl/b6tlbeMhmrd
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Provincie Noord-Brabant

On» nadii

Datum

Wi[ spreken onze erkenteliļkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.

2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406531

Uw constatering dat de bestuurlijke schaal voor ons geen op zichzelf staand
argument is om de zelfstandigheid van de gemeente Nuenen c.a. ter discussie te
stellen, is juist. Onze afwegingen houden geen verband met bestuurlijke schaal
of inwonertal, maar zijn gestoeld op de reële zorgen die wij hebben over de
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a.
Wij onderschrijven het belang van betrokkenheid en verbondenheid in de lokale
gemeenschap en dat nabijheid en verbinding belangrijke waarden zijn om
dienstverlening en lokale democratie te kunnen organiseren. Wij hebben er
vertrouwen in dat beide betrokken gemeenten in het vervolgproces daarop
gezamenlijke antwoorden vinden die een goede basis zullen vormen voor de
noodzakelijke en tevens wenselijke verbondenheid tussen lokaal bestuur en
lokale gemeenschap(pen) in de nieuw te vormen gemeente. De uitgangspunten
in het 'Verdiepingsdocument' {hoofdstuk 5 van het herindelingsontwerp). en het
'Commitment van de gemeente Eindhoven' (zie: herindelingsontwerp, p. 49)
bieden daartoe goede aanknopingspunten.
Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtėlijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013).
Wij constateren dat de bovenstaande overwegingen die u met ons deelt
betrekking hebben op schaalgrootte en het belang van de gemeenschap voor
een gemeente in meer algemene zin en geen concrete opvatting betreft over
ons initiatief tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies.
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U kunt daarvan kennisnemen op de provinciale website:
www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
On* kenmerk
C2187393/4406531

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de.yporzitter,
*T

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

de secretaris,

'drs. MJ.A.. van Bijnen MBA
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Uw kenmerk

C2187393/4350283

Ons kenmerk

‘Jw briefvan

15mei2018

BSN

Datum

9julî 2018

Behandeld door

Verzenddatum

9 jul 2018

Bijlage(n)

Clemens Kerstholt

Ondefwerp

Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. - Eindhoven

Geacht college,

In uw brief van 15 mei jl. stelt u ons in kennis van het door uw college vastgestelde herindelings 
ontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
U verzoekt ons college een zienswijze te geven op het herindelingsontwerp en om in het bijzonder
in te gaan op de betekenis van de nieuw te vormen gemeente voor de regionale samenwerking,
en of de herindeling belemmeringen op zou kunnen leveren voor de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling
van onze gemeente of anderszins consequenties heeft waarmee rekening dient te worden
gehouden bij de opstelling van het hsrindeľmgsadvîes aan de minister van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties.
Naar aanleiding hiervan berichten wij u ais volgt
De beoogde herindeling levert geen belemmeringen op voor de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling van
Meìenjstad. Meierijstad is de. enige (buur)gemeente van de beoogde nieuwe gemeente die buiten
de regio Zuidoost Brabant valt.
in dai verband onthouden wij ons van een oordeel over de herindeling met de kanttekening dat wij
ons willen inspannen tol het versterken van de bestuurlijke samenwerking in de regio. Wij zien
ons in die verbindende rol, bezien vanuit een bovenliggend perspectief en de geografische ligging
van Meierijstad, als gemeente gelegen tussen de regio’s Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant
en de ontwikkeling van het 'Brainport Van Gogh Nationaal Park’ als aaily urban system met grote
economische potenties.

Wij wensen uw college veel wijsheid en worden graag over uw definitief besluit in kennis gesteld.

Ą
Hoogachtend,

1

\

\ Burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad,
De burgemeester.

fľTCĨhiïcľvan Rooij

Ons kenmerk
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Provincie Noord-Brabant
Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073] 681 28 12

Aan het college van burgemeester en wethouders
van de gemeente Meieriįstad
Postbus 10001
5460 DA VEGHEL

Fax (073] 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Ondarwarp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406652
Uw kenmerk

Geacht college,

Contactpersoon
MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
|073] 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 9 juli 2018,
waarin u ėen reactie geeft op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij geven hieronder eerst uw zienswijze weer, gevolgd door onze reactie.
Uw ilenewl|se

In de zienswijze geeft u het volgende aan: "De beoogde herindeling van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven levert geen belemmeringen op voorde
ruimfeUfk-fysieke ontwikkeling van de gemeente Meieriįstad. Meieriįstad is de
enige (buurjgemeente van de beoogde nieuwe gemeente die buiten de regio
Zuidoost Brabant vak".
In dat verband onthoudt u zich van een oordeel over deze herindeling, met de
kanttekening dat u ach wilt inspannen tot *'het versterken van de bestuurlijke
samenwerking in de regio vanuit een verbindende rol, bezien vanuit een
bovenliggend perspectief en de geografische ligging van Meieriįstad, als
gemeente gelegen tussen de regio 's Zuidoost Brabant en Noordoost Brabant en
de ontwikkeling van het \Brainport Van Gogh Nationaal Park' als daily urban
system met grote economische potenties".
Tot slot geeft u aan graag over ons definitieve besluit in kennis te worden
gesteld.

De provincie Noord-Brabant ís verkozen tof best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer Informatie op: www.brabont.nl/beelbeihiurd
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Provincie Noord-Brabant

On» Kadi*

Dahim

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.
Uw zienswijze geeft ons geen aanleiding tot het geven van een nadere
inhoudelijke reactie, behoudens de constatering dat een samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, naar uw oordeel, geen belemmeringen
oplevert voor de ruimtelijk-fysieke ontwikkeling van de gemeente Meierijstad. Wij
vatten dit zo op, dat er geen sprake is van zogeheten Vestproblematiek' tussen
de gemeente Meierijstad en de nieuw te vormen gemeente die door middel van
een wijziging van gemeentelijke grenzen zou moeten worden opgelost.

2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406652

Ons verzoek aan u tot het geven van een zienswijze heeft als doel om het
'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013).
Wij constateren dat u niet expliciet aangeeft ons initiatief tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven al dan niet te ondersteunen.
Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
oorzitter,

pro!

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

de secretaris,,

Bijnen MBA
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College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC DEN BOSCH

uw brief

15 mei 2018

Ons kenmerk

2018-017823

Onderwerp

Brief zienswijze herindeling Nuenen

C2187393/4350283

behandeld door

W Geboers

Geldrop

4 juli 2018

c.a. Eindhoven

VERZONDEN Û 5 JULI 2010
Geacht college,
Op 17 mei ontvingen wij uw bovengenoemde brief waarin u ons verzoekt een zienswijze te geven op
het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij hebben kennis genomen van hel ontwerp en daarbij, op basis van uw uitgangspunten,
geconstateerd dat uw ontwerp geen gevolgen heeft voor het functioneren als ook voor het
grondgebied van onze gemeente Dit bevestigt uw eerdere standpunt dat de gemeente Geldrop-Mierlo
voldoende krachtig is om zelfstandig voort te kunnen blijven bestaan. Dit standpunt komt overeen met
het standpunt dat het gemeentebestuur van Geidrop-Mierto in het proces Veerkrachtig Bestuur steeds
heeft ingenomen. Geldrop-Mierlo heeft voldoende slagkracht om toekomstige opgaven zelfstandig aan
te kunnen pakken, maar heeft daarbij zeker ook oog voor samenwerking. Dit blijkt uit de intensieve
samenwerking binnen het Stedelíjk Gebied Eindhoven, Dommelvallei-*-.
In 2016 hebt u een adviescommissie, de zogenoemde commissie Demmers, de opdracht gegeven om
met een aanbeveling over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. te komen In dat
proces hebben we als aangrenzende gemeente van Nuenen ook gesproken met deze
adviescommissie. Mede op basis van onze input heeft de commissie geadviseerd om te komen tot
een "sterke" stad Eindhoven, omringd door voldoende krachtige, gemeenten. Wij kunnen ons vinden
in dit advies.
De commissie Demmers adviseert hierbij om tot samenvoeging te komen van de gemeenten Son en
Breuget en Nuenen. Wij hebben eerder aangegeven ons hierin te kunnen vinden Dit omdat het onze
samenwerking binnen de Dommelvallei versterkt en de aard en omvang van de gemeenten hierbij
past. De Dommelvallei-gemeenten hebben zich in de afgelopen járen ontwikkeld als groene zone
tussen de twee steden waar Inwoners uit de hele regio kunnen genieten van de recreatieve
mogelijkheden in de nabijheid van de stad. Vanuit deze centrale gedachte is ook intensieve
samenwerking ontstaan op inhoudelijke dossiers als Rijk van Dommel en Aa en Gulbergen, hebben
de drie samenwerkende gemeenten elkaar gevonden in de vraagstukken rondom het Sociaal Domein
en het domein Openbare orde en Veiligheid.

blad 1 van 2
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Bezoekadres Stationsstraat 33, 5664 AR Goldrop Collage van Burgemeester en wethouders
Griffier
Ondersteuning ļ Maatschappelijke Omwikkeling
Trouwzaal
Postadres, ^oslbus 10101

5660 GA Geidroo t 7

ÌA

040

\

e qemeenteŴ.qefdroe*mļef1o,nl I www.aeldrop-rniedQ.nl i facsbootucorrVqemoBrrtö.ttótífoDrnlerio

iwjti«r com/nG^MrAn Mipdn

Mocht uw voornemen tot herindeling tot uitvoering worden gebracht, dan heeft dit aanzienlijke
gevolgen voor de positieve resultaten die we in de afgelopen járen met de samenwerking in de Dienst
Dommelvallei hebben gerealiseerd. Mocht de Dienst als indirect gevolg van de herindeling worden
opgeheven, dan gaan deze resultaten verloren. Uw keuze om Nuenen samen te voegen met
Eindhoven kan vanuit deze samenwerkingsverbanden dan ook niet op onze steun rekenen.
Met vriendeliike groet,
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Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
Ons kenmerk
C2187393/4406639
Uw kenmerk

Geacht college,

2018017823
Contactpersoon
M.J J. [Marcel) van Osch
Telefoon
(073) 681 20 98

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief d.d. 4 juli ((2018
017823], waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Wij spreken onze
erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons verzoek tot het geven van
een zienswijze.
Wij geven onderstaand cursief uw zienswijze weer, puntsgewijs gevolgd door
onze reactie.
" Wij hebben kennis genomen van het ontwerp en daarbij, op basis van uw
uitgangspunten, geconstateerd dat uw ontwerp geen gevolgen heeñ voor het
functioneren als ook voor het grondgebied van onze gemeente. Dit bevestigt uw
eerdere standpunt dat de gemeente Geldrop-Mierlo voldoende krachtig is om
zelfstandig voort te kunnen blijven bestaan. Dit standpunt komt overeen met het
standpunt dat hef gemeentebestuur van GeldropMiedo in het proces
Veerkrachtig Bestuur steeds heeñ ingenomen. Geldrop-Mierlo heeñ voldoende
slagkracht om toekomstige opgaven zelfstandig aan te kunnen pakken, maar
heeñ daarbij zeker ook oog voor samenwerking. Dit blijkt uit de intensieve
samenwerking binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven, Dommelvallei.
In 2016 hebt u een adviescommissie, de zogenoemde commissie Demmers, de
opdracht gegeven om met een aanbeveling over de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Nuenen c.a. te komen. In dat proces hebben we als aangrenzende
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gemeente van Nuenen ook gesproken met deze adviescommissie. Mede op
basis van onze input heeft de commissie geadviseerd om te komen tot een
"sterke* stad Eindhoven, omringd door voldoende krachtige, gemeenten. Wif
kunnen ons vinden in dit advies.
De commissie Demmers adviseert hiérbij om tot samenvoeging te komen van de
gemeenten Son en Breugel en Nuenen. Wif hebben eerder aangegeven ons
hierin te kunnen vinden. Dit omdat het onze samenwerking binnen de
Dommelvallei versterkt en de aard en om vang van de gemeenten hierbij past.
De Dommelvallei-gemeenten hebben zich in de afgelopen járen ontwikkeld als
groene zone tussen de twee steden waar inwoners uit de hele regio kunnen
genieten van de recreatieve mogelijkheden in de nabijheid van de stad. Vanuit
deze centrale gedachte is ook intensieve samenwerking ontstaan op inhoudelijke
dossiers als Rijk van Dommel en Aa en Gulbergen, hebben de drie
samen werkende gemeenten elkaar gevonden in de vraagstukken rondom het
Sociaal Domein en het domein Openbare orde en Veiligheid.

Datum

2 oktober 2018
Om kenmerk

C2187393/4406Ó39

Mocht uw voornemen tot herindeling tot uitvoering worden gebracht, dan heeft
dit aanzienlijke gevolgen voor de positieve resultaten die we in de afgelopen
járen met de samenwerking in de Dienst Dommelvallei hebben gerealiseerd.
Mocht de Dienst als indirect gevolg van de herindeling worden opgeheven, dan
gaan deze resultaten verloren. Uw keuze om Nuenen samen te voegen met
Eindhoven kan vanuit deze samenwerkingsverbanden dan ode niet op onze
steun rekenen
Wi[ hebben nota genomen van uw standpunt dat het herindelingsontwerp geen
gevolgen heeft voor het functioneren alsook voor het grondgebied van de
gemeente Geldrop-Mierlo. Dit laatste vatten wi| zo op in de zín dat er geen
sprake is van zogeheten 'restproblematlek' die door middel van een
grenswijziging tussen de twee betrokken gemeenten en uw gemeente zou
moeten worden opgelost. Uw constatering dat wij eerder hebben aangegeven
dat de gemeente Geldrop-Mierlo voldoende krachtig is om zelfstandig voor te
kunnen blijven bestaan, onderschrijven wij.
Voor wat betreft de commissie Demmers: op grond van het advies van deze
commissie hebben wij de gemeenten in het stedelijk gebied Eindhoven een
aanbod gedaan om het voorgestelde bestuurlijk scenario nader te onderzoeken.
Daarbij zou sprake zijn van vrijwillige overdracht van taken en bevoegdheden
van deze gemeenten op het terrein van wonen, werken en stedelijke
voorzieningen aan de gemeente Eindhoven of aan een andere gebiedsautoriteit.
Alle betrokken gemeenten hebben aangegeven deze optie niet te willen
onderzoeken.
Ten aanzien .van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei:
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Wij zijn ons terdege ervan bewust dat de Dienst Dommelvallei de afgelopen
járen een belangrijke rol heeft gespeeld in de verhoging van de efficiency van
de deelnemende gemeenten. Onze afweging is echter een andere: Als provincie
hebben wij een wettelijke procesverantwoordelijkheid voor het functioneren van
de Brabantse gemeenten (bestuurlijke hoofdstruduurj. Voor ons is deze
hoofdstructuur in een Arhi-procedure leidend. Intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden beschouwen wij als een hulpstructuur. Met u zijn wij
van mening dat de consequenties van een gemeentelijke herindeling voor
samenwerkingsverbanden niet dienen te worden onderschat, maar deze kunnen
wat ons betreft geen reden vormen om een hulpstructuur a priori in tact te laten.

Datum

2 oktober 2018
Om kenmerk

C2187393/4406639

Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het fierindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013).
Uit uw formulering dat ons standpunt om de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven samen te voegen "vanuit deze samenwerkingsverbanden dan ook
niet op onze steun ļleanļrekenen"maken wij op dat u ons initiatief tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven niet ondersteunt.
Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienofa
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
oorzitter

de secretaris,
. /i
/O

z I//
ř/ C-prof- dr. W.B.HJ. van de Donk

\

,7 .

\

drs. MJ.A. van Bijnen MBA
Jf
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Provincie Noord-Brabant
T a.v hel College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC ’s-Hertogenbosch

Helmond, 10 juli 2018
Onderwerp: Zienswijze henndelingsoníwerp Nuenen-Eindh

Zaaknummer.
lav

kenmerk:

Telefoon.: 0492-5876262
Uw brief d d,:

Geacht College van Gedeputeerde Staten,

Op 15 mei jl. heeft u na een lang en zorgvuldig proces rond de bestuurlijke toekomst van òe gemeente
Nuenen c.s. het herindelingsontwerp lot samenvoeging van deze gemeente met de gemeente
Eindhoven vastgesteld er toe gezonden aan beide betrokken gemeenten om dit vervolgens ter inzage
îe leggen Daarnaast heeft uw College het herindeìingsontwerp toegezonden aan de omliggende
gemeenten en Inte roe meen te lijke samenwerkingsverbanden met het verzoek om binnen een termijn
van 8 weken een zienswijze te geven zodat ook het zogeheten 'regionaal draagvlak' voorde beoogde
herindeling inzichtelijk kan worden gemaakt Evenals bij eerdere stappen in dit proces het geval is
geweest, willen wij graag ook van deze mogelijkheid gebruik maken om ons standpunt over dit
onderwerp kenbaar te maken, temeer omdat nu sprake ís van een duidelijke en concrete propositie
In lijn met onze eerder gecommuniceerde opvatting zíjn wij van mening dat een daadkrachtig bestuur
in de stedelijke regio Eindhoven essentieel is voor de verdere toekomst van een kracntige en
toekomstbestendige Brainport-regio. Dit is en blijft voor ons uitgangspunt ais het gaat om mogelijke
samenwerkingsvormen dan wel fusies tussen gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant Deze dienen,
vanuit ons oerspectief, altijd te leiden tot een duurzame en voor de regio versterkende oplossing.
Zoals reeds eeraer aangegeven, laten wij ons niet uit over de scenario’s van een bestuurlijke fusie van
de gemeente Nuenen D:t was in eerste instantie aan de inwoners en het gemeentebestuur van
Nuenen en op dit moment aan uw College
In uw argumentatie c.q onderbouwing van het voorliggende besluit geeft uw College aan dat de
nieuwe te fuseren gemeente vanwege haar organisatorische en financiële om vang voldoende
bestuurskracht zal hebben ten aanzien van regionale opgaven en de kansen die zich in het stedelijk
gebied Eindhoven voordoen Daarbij voert u aan dat de voorgestelde fusie het beste aansluit bij de
maatschappelijke en economische inrichting van het gebied, U wijst daarbij op het gegeven dat de
inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven hebben en dat ook het draagvlak onder de
inwoners van deze gemeente een voorkeur laat zien voor een fusie met Eindhoven. Als de direct
betrokken partijen met deze conclusies kunnen instemmen, dan is dit voor ons een gegeven. Reeds
eerder hebben we aangegeven dat op basis van de analyses van woon-werkrelaties de gemeente
Eindhoven een meer logische partner is bij een eventuele fusie dan Helmond

Helmond voelt niettemin met haar ligging in zowel het Stedelijk Gebied Eindhoven als in de Peel een
bijzondere verantwoordelijkheid om de samenhang ín de totale regio te bevorderen. Vanuit deze
verantwoordelijkheid willen wii u in dit verband wijzen op het feit dat met dit voorgenomen fusîebesluit
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Correspondentieadres: Postbus 950/5700 AZ Helmond ì www.helmond.n!
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vermoedelijk ook het samenwerkingsverband van de gemeenten Nuenen c.a., Geldrop-Mierlo en Son
en Breugel op het gebied van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken onder de naam van Dienst
Dommelvallei in een ander perspectief komt te staan Indien dit nodig en wenselijk wordt geacht door
betrokken gemeenten zijn wij als goede buur bereid om de rol van gastheerschap te vervullen zoals
we deze hand ook uitsteken richting de Peel.
Uitgaande van de veronderstelling dat de voorgenomen herindeling van Nuenen met Eindhoven in het
verdere proces zal worden geëffectueerd, ontstaat de situatie dat Eindhoven en Helmond direct aan
elkaar grenzen. Hierbij kunnen wij ons zeker voorstellen dat de betekenis van de nieuwe begrenzing
opnieuw gedefinieerd moet worden in het belang van het totale gebied Immers, naast een
economische vitale regio, met sterke en op hun taken berekende gemeenten willen wij ook een regio
zijn met een prettig en gezond leefklimaat Dat vraagt om een robuuste balans tussen dynamische
stedelijkheid enerzijds en een krachtige groene landschappelijke structuur anderzijds. Voor Helmond
geldt dat het groen altijd nabij is, hetzij in onze groene wijken, hetzij in het groen rond de stad met
voor ons belangrijke uitloopgebieden zoals Gulbergen en de Stiphoutse bossen. Een duurzame
beneerstructuur van deze ecologische belangrijke gebieden in het hart van het stedelijk gebied van
onze regio zien wij als een belangrijke voorwaarde om deze robuuste balans te waarborgen en de
positie van onze gemeente daarin te optimaliseren
in uw beschrijving van de ruimtelijk-economlsche kenmerken op pag 34 en op pag 58 missen wij
echter een duidelijke kenschets en beoordeling van deze groene landschappelijke en ecologische
structuur aan de oostzijde van Nuenen Met name het gegeven dat de Stiphoutse bossen op het
grondgebied van zowel Helmond als Nuenen en Laarbeek zijn gelegen en dit niet altijd bijdraagt aan
een gezonde en eenduidige beheersituatie, komt met naar voren. Ook in de beschrijving van
paragraaf 6 2 onderdeel 'Interne samenhang' (pag. 77) is dit niet het geval, hetgeen wij ook hier als
een omissie zien.
Ditzelfde geldt in feite ook voor de beschrijving van het landschapspark Gulbergen waarbij evenzeer
sprake is van een niet altijd logische begrenzing. Zo ligt de Golfclub Gulbergen voor de helft op het
gronogebied van de Gemeente Geldrop-Mierlo en het Dierenpark Dierenrijk helemaal. Ook grenst het
gebied direct aan de ontwikkeling van de innovatieve nieuwe Helmondse wijk Brainport Smart District
waarvoor het een natuurlijk uitloopgebied vormt. De huidige gemeentelijke grenzen dragen daarom
niet altijd bij tot een goede afstemming over het beheer en toekomstig ontwikkelperspectief van dit
kwetsbare gebied. Tegen die achtergrond ligt het in de rede dat in het kader van de voorgestelde fusie
van Nuenen en Eindhoven een discussie omtrent gemeentegrenzen in breder verband beschouwd
wordt om zoaoende de unieke kwaliteit van het tussenliggende gebied Nuenen, Eindhoven, GeldropMierlo en Helmond te borgen Eerder hebben we hier op informele wijze verkennend met leden van
het voormalige College van Eindhoven over gesproken
Gerelateerd aan het landschapspark Gulbergen wijzen wij u op de zinssnede dat "de vestiging van
recreatiewoningen daarop aansluit". Daarmee geeft u (inherent) een oordeei over lopende
planvorming die onder verantwoordelijkheid van het MRE momenteel wordt uitgevoerd, hetgeen wij
níet gepast vinden in het kader van dit herindelingsvoorstel Wij verzoeken u deze zinsnede te
schrappen
In uw henndelingsvoorstel geeft u in paragraaf 7.2 (pag. 68) aan dat "bij de beoogde herindeling van

de gemeenten Nuenen c.a en Eindhoven wordt uitgegaan van de ondeelbaarheid van het
grondgebied van beide gemeenten De gevoerde gesprekken in het kader van het open overleg
hebben geen aanleiding gegeven om een wijziging van de gemeentelijke indeling (artikel 1, eerste lid,
onderdeel b, Wet arhi) of grenscorrecties (artikel 1, eerste lid, onderdeel d, Wet arhi) met andere
gemeenten te betrekken bij dit henndelingsontwerp. Aldus zullen de beoogde grenzen van de nieuw te
vormen gemeente worden gevormd door de huidige buitengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven, zoals opgenomen in de kaart bij dit henndelingsontwerp" Uit de open overleggen met de
gemeenten Son en Breugel (dd 12-9-2017) en Nuenen c.a. (dd. 13-9-2017 en 22-11- 2017) blijkt
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echter üe situatie met betrekking tot Gulbergen (en Oìen) wel degelijk aan de orde te zijn geste :d.
Tegelijkertijd wijzen wij u er op aat de buurgemeenten Laarbeek, Geldrop-Mierlo en Helmond in het
open overleg over deze aspecten niet betrokken zijn geweest. Tegen deze achtergrond verzoeken wij
u om in het kader van het verde-e proces het uitgangspunt ten áánzien van de ondeelbaarheid van
het grondgebied íe nuanceren en de door ons benoemde aspecten ten aanzien van een meer
logische definiëring van de grenzen van de toekomstige gemeente opnieuw te bezien en in de
uitwerking van het herindelingsproces mee te nemen
Tot slot nog een enkel punt, in hoofdstuk. A 'Perspectief voor inwoners, organisaties en ondernemers'
geeft u bij de beschrijving van de situatie in de gemeente Nuenen (pan 4.2, pag. 47) aan dat "...hef
samengaan van Nuenen met Eindhoven ook, een vertegenwoordiging (biedt) van Afwenen in Den Haag
en Erussel, aangezien Eindhoven daar nu reeds goed vertegenwoordigd ìs". Deze uitspraak bevat de
suggestie dat gemeenten uit de regio alleen goed in den Haag en Brussel vertegenwoordigd kunnen
zijn als ze opgenomen worden in ae gemeente Eindhoven, terwijl in de nieuwe samenwerkingsagenda
van het Stedelijk Gebied Eindhoven is opgenomen dat Eindhoven en (indien van toepassing)
Helmond ook de SGE-gemeenten vertegenwoordigen als ze aan nationale en inìernat'onale tafels
aanschuiven. Wij zouden dit laatste graag opgenomen zien irn uw definitieve voorstel.
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben en vertrouwen op een zorgvuldige
verwerking in er uitwerking van het definitieve nerindelingsvoorstel

Hĉfogachte\d,
Het college .ļan Burgemeester en wethouders van Helmond
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Onderwerp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406646
Uw kenmerk

Geacht college,

Contadpenean

Met belangstelling hebben wij kennis genomen van uw brief d.d. 10 juli 2018
waarin u een reactie geeft op het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.

MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073) 681 20 98
Emaì

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u binnen de daartoe gestelde termijn uw
zienswijze aan ons heeft toegezonden. Vanwege de zelfstandige leesbaarheid
wordt uw zienswijze in onze reactie volledig opgenomen. Op de in uw
zienswijze naar voren komende onderwerpen en argumentatie geven wij
vervolgens onze reactie.
Uw zienswijze

in lijn met onze eerder gecommuniceerde opvatting ziįn wij van mening dat een
daadkrachtig bestuur in de stedelijke regio Eindhoven essentieel is voor de
verdere toekomst van een krachtige en toekomstbesiendige Brainport-regio. Dit is
en blijft voor ons uitgangspunt als het gaat om mogelijke samenwerkingsvormen
dan we! fusies tussen gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant. Deze dienen,
vanuit ons perspectief, altijd te lelden tot een duurzame en voor de regio
versterkende oplossing.
Onze reactie

De regio Zuidoost-Brabant heeft met Brainport een koploperspositie in
Nederland. Ook wij willen de positie van deze regio behouden en versterken.
Slag- en schakelkracht van de daarin gesitueerde gemeenten doet er dus toe.
Naar onze opvatting draagt een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven
hier toe bij. Immers deze nieuwe gemeente vergemakkelijkt een voortvárende en
samenhangende aanpak op tal van vraagstukken en daarmee ook de
afstemming mat de andere gemeenten in de regio.
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Datum

Uw ZİMMWİĴ»

2 oktober 2018

Zoals reeds eerder aangegeven, laten wif ons niet uit over de scenario's van een
bestvudiļke fusie van de gemeente Nuenen. Dit was in eerste instantie aan de
inwoners en het gemeentebestuur van Nuenen en op dit moment aan uw
College.
In uw argumentatie c.q. onderbouwing van het voorliggende besluit geeft uw
College aan dat de nieuwe te fuseren gemeente vanwege haar organisatorische
en financiële om vang voldoende bestuurskracht zal hebben ten áánzien van
regionale opgaven en de kansen die zich in het stedelifk gebied Eindhoven
voordoen. Daarbij voert u aan dat de voorgestelde fusie het beste aansluit bij de
maatschappelijke en economische inrichting van het gebied. U wijst daarbij op
het gegeven dat de inwoners van Nuenen een sterke oriëntatie op Eindhoven
hebben en dat ook het draagvlak onder de inwoners van deze gemeente een
voorkeur laat sen voor een fusie met Eindhoven.
Als de direct betrokken partijen met deze conclusies kunnen instemmen, dan is
dit voor ons een gegeven. Reeds eerder hebben we aangegeven dat op basis
van de analyses van woon- werkrelaties de gemeente Eindhoven een meer
logische partner is bij een eventuele fusie dan Helmond.

On* kenmerk

C2187393/4406646

Onze reactie

Uit een tweetal recent door ons verrichte onderzoeken komt helder naar voren
dat de inwoners uit de gemeente Nuenen c.a. primair zijn georiënteerd op de
gemeente Eindhoven. Voor wat betreft het draagvlak onder de inwoners baseren
wij ons op de bevindingen zoals verkregen met het onderzoek von het
onderzoek Bureau Dimensus. Op de vraag of Nuenen c.a. moet fuseren of
zelfstandig blijven vond, om precies te zijn, 6^ van de respondenten dat
Nuenen c.a. moest fuseren en 34% vond dat de gemeente zelfstandig moest
blijven. Het resterende percentage van de respondenten had geen mening.
Vervolgens werd aan alle respondenten de vraag voorgelegd met welke andere
gemeente de gemeente Nuenen zou moeten fuseren [los van de vraag of men
wel of niet voor een fusie is). Op die vraag gaf 52% van de respondenten aan
een voorkeur te hebben voor de gemeente Eindhoven en AQŕA voor de
gemeente Son en Breugel. De overige 8% van de respondenten had ofwel geen
mening, een andere mening/voorkeur of gaf aan dat men voorstander was van
het zelfstandig blíjven van de gemeente Nuenen c.a.
Uw zienswijze

Helmond voelt niettemin met haar ligging in zowel het Stedelijk Gebied
Eindhoven als in de Peel een bijzondere verantwoordelijkheid om de samenhang
in de totale regio te bevorderen. Vanuit deze verantwoordelijkheid willen wij u in
dit verband wijzen op het feit dat met dit voorgenomen fusiebesluit vermoedelijk
ook het samenwerkingsverband van de gemeenten Nuenen c a., GeldropMierío en Son en Breugel op het gebied van bedriįfsvoerings- en
dienstveríeningstaken onder de naam van Dienst Dommelvallei in een ander
perspectief komt te staan. Indien dit nodig en wenselijk wordt geacht door
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betrokken gemeenten rijn wif ah goede buur bereid om de ro! van
gastheerschap Ie vervullen zoals we deze hand ook uítsteken richting de Peel.

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk

On» reactie

C2187393/4406646

Wij zijn ons er terdege van bewust dat een herindeling van de gemeente
Nuenen c.a. gevolgen zal hebben voor de organisatie en werkwijze van de
Dienst Dommelvalleí.
Wat het regelen van de eventuele gevolgen van deze herindeling betreft,
verwijzen wij naar het wettelijk kader. Uit artikel 41 van de Wet algemene
regels herindeling vloeit voort dat het aan de deelnemers aan de
gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei is om binnen zes maanden na
de herindeling de (juridische, personele, organisatorische en financiële)
gevolgen in goed onderling overleg te regelen. Daarbij kan worden afgeweken
van de bepalingen van de gemeenschappelijke regeling met betrekking tot
wijziging, opheffing en het toe- en uittreden van deelnemers.
Het verdient hierbij aanbeveling dat de gemeenten Nuenen c.a., Son en Breugel
en Geldrop-Mierlo daarover in 0en later stadium van het proces in onderling
overleg treden. Wij zullen het overleg tussen deze gemeenten bevorderen daar
waar het gaat om het tijdig treffen van de voorzieningen met het oog op de
herindeling (art. 79, tweede lid, Wet algemene regels herindeling).
Het is aan de betrokken gemeenten om uw aanbod in overweging te nemen.
Uw zienswiļ»

Uitgaande van de veronderstelling dat de voorgenomen herindeling van
Nuenen met Eindhoven in het verdere proces zal worden geëffectueerd, ontstaat
de situatie dat Eindhoven en Helmond direct aan elkaar grenzen. Hierbiļ kunnen
wiļ ons zeker voorstellen dat de betekenis van de nieuwe begrenzing opnieuw
gedefinieerd moet worden in het belang van het totale gebied, immers, naast
een economische vitale regio, met sterke en op hun taken berekende gemeenten
willen wij ook een regio zijn met een prettig en gezond leefklimaat. Dat vraagt
om een robuuste balans tussen dynamische stedelijkheid enerzijds en een
krachtige groene landschappelijke structuur anderzijds. Voor Helmond geldt dat
het groen altijd nabij is, hetzij in onze groene wijken, hetzij in het groen rond de
stad met voor ons belangrijke uitloopgebieden zoals Gulbergen en de
Stiphoutse bossen. Een duurzame beheerstructuur van deze ecologische
belangrijke gebieden in het hart van het stedelijk gebied van onze regio sen wij
ah een belangrijke voorwaarde om deze robuuste balans te waarborgen en de
positie van onze gemeente daarin te optimaliseren.
In uw beschrijving van de ruimtefijk-economische kenmerken op pag. 34 en op
pag. 58 missen wij echter een duidelijke kenschets en beoordeling van deze
groene landschappelijke en ecologische structuur aan de oostzijde van Nuenen.
Met name het gegeven dat de Stiphoutse bossen op het grondgebied van zowel
Helmond ah Nuenen en iaarbeek zijn gelegen en dit niet altijd bijdraagt aan
een gezonde en eenduidige beheersituatiė, komt niet naar voren. Ook in de
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beschrijving van paragraaf 6.2 onderdeel \interne samenhang' (pag. 77) is dit
niet het geval, hetgeen wij ook hier als een omissie zien.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk

Ditzelfde geldt in feite ook voor de beschrijving van het landschapspark
Gulbergen waarbij evenzeer sprake is van een niet altijd logische begrenzing.
Zo ligt de Golfclub Gulbergen voor de helft op het grondgebied van de
Gemeente Geldrop-Mierlo en het Dierenpark Dierenrijk helemaal. Ook grenst
het gebied direct aan de ontwikkeling van de innovatieve nieuwe Helmondse
wijk Brainport Smart District waarvoor het een natuurlijk uitloopgebied vormt. De
huidige gemeentelijke grenzen dragen daarom niet altijd bij tot een goede
afstemming over het beheer en toekomstig ontwikkelperspectief van dit
kwetsbare gebied. Tegen die achtergrond ligt het in de rede dat in het kader
van de voorgestelde fusie van Nuenen en Eindhoven een discussie omtrent
gemeentegrenzen in breder verband beschouwd wordt om zodoende de unieke
kwaliteit van het tussenliggende gebied Nuenen, Eindhoven, Ge/drop-Miedo en
Helmond te borgen. Eerder hebben we hier op informele wijze verkennend met
leden van het voormalige College van Eindhoven over gesproken.

C2187393/4406646

Gerelateerd aan het landschapspark Gulbergen wijzen wij u op de zinssnede
dat "de vestiging van recreatiewoningen daarop aansluit". Daarmee geeft u
(inherent) een oordeel over lopende planvorming die onder
verantwoordelijkheid van het MRE momenteel wordt uitgevoerd, hetgeen wij niet
gepast vinden in het kader van dit herindelingsvoorstel. Wij verzoeken u deze
zinsnede te schrappen.
Het is Inderdaad niet wenselijk om In een arhi-procedure uitspraken te doen over
de betreffende planvorming. Wij schrappen dan ook deze zinsnede.
In uw herindelingsvoorstel geeft u in paragraaf 7.2 (pag. 68) aan dat "bij de
beoogde herindeling van de gemeenten Nuenen c a. en Eindhoven wordt
uitgegaan van de ondeelbaarheid van het grondgebied van beide gemeenten.
De gevoerde gesprekken in het kader van het open overleg hebben geen
aanleiding gegeven om een wijziging van de gemeentelijke indeling (artikel 1,
eerste Hd, onderdeel b, Wet arhi) ofgrenscorrecties (artikel 1, eerste lid,
onderdeel d, Wet arhi) met andere gemeenten te betrekken bij dit
herindelingsontwerp. Aldus zullen de beoogde grenzen van de nieuw te vormen
gemeente worden gevormd door de huidige buitengrenzen van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven, zoals opgenomen in de kaart bij dit
herindelingsontwerp'1. Uit de open overleggen met de gemeenten Son en
Breugel(dd. 12-9-2017) en Nuenen c.a. (dd. 13-9-2017en 22-11-2017) blijkt
echter de situatie met betrekking tot Gulbergen (en OfenJ weldegelijk aan de
orde te zijn gesteld.
Tegelijkertijd wijzen vrij u er op dat de buurgemeenten Laarbeek, GeldropMierlo en Helmond in het open overleg over deze aspecten niet betrokken zijn
geweest. Tegen deze achtergrond verzoeken wij u om in het kader van het
verdere proces het uitgangspunt ten aanzien van de ondeelbaarheid van het
grondgebied te nuanceren en de door ons benoemde aspecten ten aanzien van
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een meer logische definiëring van de grenzen van de toekomstige gemeente
opnieuw te bezien en in de uitwerking van het herindelingsproces mee te nemen.

Datum
2 oktober 2018
Oni kenmerk

Onze roadie

C2187393/4406646

Ook wij vinden de ecologische en landschappelijke kwaliteiten van het door u
bedoelde gebied tussen Nuenen c.a., Eindhoven, Geldrop-Mierlo en Helmond
van groot belang en hechten er waarde aan dat de toekomstige ontwikkelingen
en beheer vanuit integraliteit worden opgepakt. Wij wensen deze arhi-procedure
echter te beperken tot hetgeen waarom wij deze procedure zijn gestart, namelijk
de bestuurlijke hoofdstructuur. Daarnaast hebben zowel de gemeente Eindhoven
als de gemeente Nuenen c.a. aangegeven geen discussie over grenscorrecties
in dit complexe proces te willen voeren. Te zijner tijd kunt u zich tot de nieuwe
gemeente richten voor een gesprek hierover. Indien dat tegen die tijd wenselijk
wordt geacht zijn wij bereid hier een rol in te spelen.
Uw zienswijze

Tot dot nog een enkel punt: in hoofdstuk 4 'Perspectief voor inwoners,
organisaties en ondernemers'geeft u biļ de beschrifving van de situatie in de
gemeente Nuenen (par. 4.2, pag. 47) aan dat "...het samengaan van Nuenen
met Eindhoven ook een vertegenwoordiging (biedt) van Nuenen in Den Haag
en Brussel, aangezien Eindhoven daar nu reeds goed vertegenwoordigd is".
Deze uitspraak bevat de suggestie dat gemeenten uit de regio alleen goed in
Den Haag en Brussel vertegenwoordigd kunnen ziįn als ze opgenomen worden
in de gemeente Eindhoven, terwijl in de nieuwe samenwerkingsagenda van het
Stedeliįk Gebied Eindhoven is opgenomen dat Eindhoven en (indien van
toepassing) Helmond ook de SGEgemeenten vertegenwoordigen als ze aan
nationale en internationale tafels aanschuiven. Wij zouden dit laatste graag
opgenomen zien in uw definitieve voorstel.
Onze reactie

Ons'is bekend dat zowel de gemeente Eindhoven als de gemeente Helmond de
regio Zuidoost-Brabant/Brainport vertegenwoordigen aan diverse overlegtafels
en aldus acteren in het belang van en opkomen voor de belangen van de
aanwezige gemeenten in dit gebied. In het herindelingsontwerp geven wij aan
dat door het samengaan van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, Nuenen
(i.t.t. de andere gemeenten) ook rechtstreeks vertegenwoordigd zal zijn als de
nieuw te vormen gemeente Eindhoven en aan tafel zit in Den Haag en Brussel.
Om aan onze intentie recht te doen, zullen wij het woord 'rechtsreeks' in de
bedoelde passage toevoegen en opnemen in het herihdelingsadvies.

Tot slot
Ons verzoek aan uw college tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling (28 mei 2013).
Wij constateren dat uw bovenstaande reactie bestaat uit een aantal punten die
(mogelijkerwijs) het gevolg kunnen zijn van ons initiatief en relevant zijn voor de
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gemeente Helmond, maar dat deze geen betrekking heeft op ons initiatief tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven als zodanig.

Dalwm
2 oktober 2018
Ona kenmerk

Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota '
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies. U kunt daarvan kennisnemen
op de provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

02187393/4406640

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
lorzitter,

de secretaris,
j I

drs. M.J.Ä van Bijnen MBA

6/6

Wa terse) Lap
De Dommel

il l l l l lHIIIIIIIIIIIIIIIIIIli litl lil
1-388833

DIV.STAN

Ļįuob

PŌtliąļt 10.001
\īBt; DA BtiilH
BifSStllÇWï g 'ļ*.

*J81WR SoĴtìH

Provincie Noord-Brabant (Gedeputeerde Staten)
Postbus 90151
5200 MC 'S-HFRTOGENBOSCH
1 I) ľ Ij

Tel
t**
/ľļ||

(04 n) ná m8
(o,(Uİ Mtv *üS(J
WlOįJĮttífltlHIlťl.fll

wiafwi diinnif1 ,,i'

Boxtel
26 juni 2018
Ons kenmerk : Z50072/U63665
Uw kenmerk
C2187353M352092
Onderwerp
: Zienswijze
Herindelingsontwerp
gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven

Behandeld door
Doorkíesnummer
E-mailadres
Bijlagen
Verzonden

(

12 juli 2018

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Op 16 mei hebben wij uw schrijven ontvangen met betrekking tot het vastgestelde
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a en Eindhoven
U verzoekt ons een zienswijze te geven op het herinaelingsontwerp bezien vanuit onze
specifieke taken en verantwoordelijkheden als waterschap Hierbij ontvangt u deze.
Wij hebben kennis genomen van het door u vastgestelde herindelingsontwerp en het te
doorlopen proces tot samenvoeging. Wij voorzien vanuit het waterschap geen
zwaarwegende of negatieve consequenties die voor ons aanleiding geven tot een
negatieve reactie als input voor het herindelingsadvies aan de minister van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Goede samenwerking
Onze bilaterale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met zowel de gemeente
Nuenen als Eindhoven is altijd goed geweest. Ook in diverse gremia waar we als
waterschap samenwerken met deze gemeenten is de samenwerking naar behoren.
Daarom vertrouwen wij erop dat de goede samenwerking onverminderd overeind blijft
Graag merken wij ook op dal de ambtelijk aanwezige kennis en ervaring op het vlak
van water, riolering, milieu, natuui en groen bij beide gemeenten voor ons zeer
waardevol ìs in de samenwerking. We hopen dat deze kennís zoveel mogelijk in huis
gehouden zal worden in de nieuw op te richten gemeente Eindhoven.

Borging gemaakte regionale afspraken
in het licht van de onder preventief financieel toezicht plaatsing van de gemeenten
faanwijzingsbesluit ex artikel 21 Wet ARHI) vragen wij uw aandacht voor het borgen
van reeds gemaakte afspraken over gezamenlijke investeringen in
samenwerkingsverbanden, zoals in het Waterportaal Zuidoost Brabant

\
J

Z50072/U63665

Heroverweging van deze investeringen kunnen jarenlange voorbereiding van regionale
besluitvorming tenietdoen
Al met al stuit het samengaan van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c a. voor
Waterschap De Dommel niet op bezwaren
Wij danken u voor het toezenden van het herindelingsontwerp en het meewegen van
het regionaal draagvlak

Hoogachtend,
het dagelijks bestuur,

ñ

drs. P C.G. Glas

drs. A G Dekker

watergraaf

secretaris

Provincie Noord-Brabant
BrabanHaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 6S1 28 12

Waterschap De Dommel
t.a.v. het Dagelijks Bestuur
Postbus 10001
5280 DA BOXTEL

Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en flets:
www.brabant. nl/route

Onderworp

Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven

Datum
2 oktober 2018
One kenmerk
C2187393/4406659
Uw kenmerk

Geacht bestuur,

Z50072/U63665
Contactpersoon
MJJ. (Marcel) van Osch
Telefoon
(073|681 2098

Met belangstelling hebben wij kennisgenomen van uw brief, verzonden d.d. 12
juli 2016 (Z50072/U63Ó65), waarin u een reactie geeft op het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Wij geven hieronder eerst uw zienswijze weer, gevolgd door onze reactie.
Uw zienswijze

-

In uŵ zienswijze geeft u het volgende aan: *Wij hebben kennisgenomen van het
door u vastgestelde herindelingsontwerp en het te doorlopen proces tot
samenvoeging. Wij voorzien vanuit het waterschap geen zwaarwegende of
negatieve consequenties die voor ons aanleiding geven tot een negatieve roadie
als input voor het herindelingsadvies aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Onze bilaterale bestuurlijke en ambtelijke samenwerking met
zowel de gemeente Nuenen als Eindhoven is altijd goed geweest. Ook in
diverse gremia waar we als waterschap samen wedren met deze gemeenten is
de samenwerking naar behoren. Daarom vertrouwen wij erop dat de goede
samenwerking onverminderd overeind blijft. Graag merken wij ook op dat de
ambtefijk aanwezige kennis en ervaring op het vlak van water, riolering, milieu,
natuur en groen bij beide gemeenten voor ons zeer waardevo! is in de
samenwerking. We hopen dat deze kennis zoveel mogelijk in huis gehouden zal
worden in de nieuw op te richten gemeente Eindhoven.

Da provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
,

Meer Informatie op: www.brobont.nl/beslbestuurd

Email
mvoschObrabant.nl
Bijiage(n)
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In het licht van de onder preventieffinancieel toezicht plaatsing van de
gemeenten (aanwijzingsbesluit ex artikel 21 Wet ARH!) vragen wij uw aandacht
voor het borgen van reeds gemaakte afspraken over gezamenlijke investeringen
in samenwerkingsverbanden, zoals in het Waterportaal Zuidoost Brabant.
Heroverweging van deze investeringen kunnen jarenlange voorbereiding van
regionale besluitvorming tenietdoen.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406659

Al met al stuit het samengaan van de gemeenten Eindhoven en Nuenęn c.a.
voor Waterschap De Dommel niet op bezwaren
OnHrMdl*

Wij spreken onze erkentelijkheid uit dat u gevolg heeft gegeven aan ons
verzoek tot het geven van een zienswijze.
Wij hebben nota genomen van de positieve waardering van uw samenwerking
met de gemeenten Nuenen c.a.. en Eindhoven en van het belang van ambtelijke
expertise op de door u genoemde terreinen in de nieuw te vormen gemeente.
Wij vertrouwen er op dat beide betrokken gemeenten de bedoelde expertise op
een goede wijze zullen borgen in de nieuw te vormen gemeente.
Als het gaat om reeds gemaakte afspraken over gezamenlijke investeringen in
samenwerkingsverbanden, wijzen wij op het wettelijk kader dat van toepassing
is: op de datum van herindeling gaan rechten en verplichtingen van op te heffen
gemeenten ingevolge artikel 44, eerste lid, van de Wet algemene regels
herindeling over op de rechtsopvolger en gemeenschappelijke regelingen blijven
ongewijzigd van krocht, waarbij het aan de deelnemers is om binnen zes
maanden na de datum van herindeling de uit de herindeling voortvloeiende
voorzieningen te treffen (artikel 41, derde en vierde lid, van de Wet algemene
regels herindeling). Tot de datum van herindeling houden beide gemeenten hun
eigen verantwoordelijkheid ten áánzien van de reeds gemaakte afspraken met
gemeenten en organisaties waarmee een samenwerkingsverband is aangegaan.
Besluiten die uit deze afspraken voortvloeien en die ter goedkeuring moeten
worden ingezonden toetsen wij in het belang van de nieuwe gemeente. Daarbij
hanteren wij het uitgangspunt dat reguliere ontwikkelingen van beide gemeenten
en de organisaties waarmee zij een samenwerkingsverband onderhouden niet
worden geblokkeerd.
Ons verzoek aan uw bestuur tot het geven van een zienswijze heeft als doel om
het 'regionaal draagvlak' voor het herindelingsontwerp inzichtelijk te krijgen,
conform het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling [28 mei 2013).
Wij constateren dat u niet expliciet aangeeft ons initiatief tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven al dan niet te ondersteunen.
Uw zienswijze en onze reactie zullen wij opnemen in een 'Reactienota
zienswijzen' die als bijlage zal worden gevoegd bij ons voorstel aan Provinciale
Staten ter vaststelling van het herindelingsadvies.
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U kunt daarvan kennisnemen met het plaatsen van ons voorstel op de
provinciale website: www.brabant.nl/vkbnuenen.

Datum
2 oktober 2018
Om kenmerk
C2187393/4406659

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de'yoorzitter,

W.B.HJ. van de Donk

de secretaris,

drs. M.J.A. van Biļnen MBA

L
J
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Zienswijzen maatschappelijke organisaties
en instellingen

'

Zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging
Gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
Provincie Noord-Brabant

-ŵ

Wat vindt u van het herindelingsontwerp samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven? (max 1000 tekens)
Eindhovensche Fabrikantenkring (EFK) en VNO-NCW Brabant Zeeland zijn het eens met het voorstel.
Waarom vindt u dat? ímsx 1000 tekens)
Wij stemmen ermee in op grond van
- bestuurlijke perikelen in Nuenen
- wens te komen tot daadkrachtig bestuur m de regio
- gevolgde procedure
Heeft u aandachtspunten die u mee wilt geven voor het definitieve herindeiingsadvies? (max 1000 tekens)
Van groot belang is dat het gemeentebestuur goed benaderbaar blijft voor de ondernemers, ook die in Nuenen.

Bijlage 1
selecteer bijlage

Ik stuur deze bijlage

digitaal

57553351-3786333-VNON CW-BZ—e n—E FK—rea ctie-Op-he ri nd el i ngsontwerp-ge mee nten—Nue nen_Eindhoven.pdf

Aanvrager
Dient u het formulier in als? bedrijf of instelling

Bedrijf/insteMing (Indiener)
Naam bedrijf of instelling

VNO-NCW Brabant Zeeland

LET OF alleen als uw machtiging eHerinning van toepassing is op een specifieke vestiging vult u ook het vestyingsnummer in
Inschrijvingsnummer KvK

Kvk nr en Vesfaingsnr

Vestigìngsnr.

C on tactper soon bedrįjf/ìnsteliing
Aanspreektitel
Voorletters)

Dhr.

rr

Voorvoegsel(s)
Achternaam
E-mailadres
(Indiener)

II

Controle E-mailadres

Uw adresgegevens
Adresgegevens (Indiener)
Gebruikt u een postbusadres?
(Indiener)

Ja

Is dit een Nederlands adres/postbus?
(Indiener)

Ja

Postbusadres (Indiener)
Na invoeren van postcode en huisnr/postbusnummer wordt automatisch de bijbehorende overige gegevens opgehaald.

Postcode

5000 LG

Plaats

Tilburg

Gemeente

Tilburg

Postbus nr. 1901541

ĩ n çs ďü k o m e n

jļ

f 8 JUN 2018
Provincie İmqoįcì-Brabant
Aan het College van Gedeputeerde Staten
van de Provincie Noord-Brabani
t.a.v. gedeputeerde mw. A, Spierings
Postbus 90151
5200 MC VHertogenboscli

Ref.:

857857/jv/ep

Ond.:
Bijl:

herindelingsontwerp Nuenen-Eindhoven
A

llllllllllllllllllllllllllll
4376372
DIY STAN

Tilhurg, 26 juni 2018

Geacht College,
■n Kennis genomen van het
Hennaeiingsuiuwtír ij tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen ca en Eindhoven. Ook tijdens een
extra ledenbijeenkomst van 16 mei jongstleden hebben wij ons door gedeputeerde mpvrouw Spierings
grondig laten informeren over de voorgenomen plannen. Naar aanleiding hiervan willen wij hierbij onze
zienswijze over het herindelingsontwerp kenbaar maken namens onze circa 120 leden.
*

f
'h herkennen in het standpunt dat het voor een krachtige lobby richting met
name de rijksoverheid van belang is dat Eindhoven zich ontwikkelt tot een grotere stad met
meer inwoners. Wij zien de gemeentelijke fusie tussen Eindhoven en Nuenen ca als een kleine
stap in die richting. Wij hadden het strategisch beter gevonden wanneer ook de andere
gemeenten wiens grondgebied aan Eindhoven grenzen gelijktijdig meegenomen zouden zijn in
een grootschalige herindelìngsontwomf-- .redelijke gebied Eindhoven.

*

De communicatielijnen tus'
' 'íe tussen de individuele bedrijven met de
gemeente Nuenen ca zijn kofL. uris Destuur neett regelmatig een bestuurlijk overleg met het
college van B&W. Daarnaast zijn wethouders en ambtenaren eenvoudig oenaderbaar door ons
en door ondernemers.,
į zich zorgen dat de communicatie na de fusie minder
efficiënt zal gaan verlopen. Wij dringen er bij u dan ook op aan om binnen het nieuwe college
van B&W een wethouder aan te stellen die primair verantwoordelijk en aanspreekbaar is voor de
bedrijven en ondernemersverenigingen uit Nuenen. Tevens vinden wij het belangrijk dat er
binnen het gemeentelijk apparaat een beleidsmedewerker en een bedrijfscontactfunctionaris
wordt aangesteld die de aanspreekpunten zijn voor de bedrijven en ondernemersverenigingen
uit Nuenen,

«

Een belangrijke prioriteit vc'

Ie bereikbaarheid van de bedrijven en

bedrijventerreinen in Nuener
dndt het nog steeds een gemiste kans dat de ruit om
Eiridhoven/Helmond niet gerealiseerd wordt. Wij zouden het zeer toejuichen wanneer dit
onderwerp opnieuw op de politiexe agenda zou komen. Daarnaast maken wij ons zorgen over öe

gebrekkige doorstroming van het verkeer vanuit Nuenen naar Eindhoven. Het beleid van het
huidige college in Nuenen is er juist op gericht om de doorstroming van het verkeer te beperken.
Wij hebben het college er herhaaldelijk op gewezen dat dit ook ten koste gaat van de
bereikbaarheid van de bedrijven in Nuenen voor het personeel, klanten en toeleveranciers. Wij
zouden graag met het gemeentebestuur van Eindhoven in gesprek gaan over het verbeteren van
de doorstroming van het verkeer tussen Nuenen en Eindhoven vv.
«

Vooruitlopend op een aanstaande fusie tussen de gemeenten Eindhoven en Nuenen ca stelt het
et op prijs om nader kennis te maken met het gemeentebestuur van
Eindhoven. Eikaar leren kennen is immers de basis voor een goede samenwerking in de
toekomst.

N.B.
Een afschrift van deze brief is gezonden aan de Colleges van B&W van de gemeenten Nuenen ca en
Eindhoven.
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Zienswijze herindelingsontwerp gemeente Nuenen samenvoegen bij gemeente Eindhoven

29-6-2018

Graag maak Ik vanuit míjn rol als
,
o gebruik
van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voornemen om de gemeente Nuenen bij de gemeente
Eindhoven te voegen.
heeft het Herindelingsontwerpdocument en de bijbehorende bijlagen bestudeerd (Herindelingsontwerp
van 15 mei 2018) en komt tot de conclusie dat - op basis van de feiten, het gedrag en de opstelling van de gemeente
Nuenen in het fusieproces vanaf 2007 tot 2017 - het verstandig is Nuenen samen te voegen met Eindhoven. Alvorens
inhoudelijk te reageren wijs ik eerst op de processuele aspecten.
Processuele aspecten
Wij wijzen in deze zienswijze op de onvolledigheid van de documentatie bij het Herindelingsontwerp en op het
verschil in interpreteerbaarheid dat kan ontstaan over het rapport Partners + Pröpper met als titel ’’Met open vizier de
bestuurlijke toekomst tegemoet" van januari 2018, dat in opdracht van de gemeente Nuenen n.a.v. het oordeel van de
commissie Demmers, is opgesteld om de bestuurskracht van de gemeente Nuenen te onderzoeken. Het is in onze
ogen jammer dat hierbij niet kort is ingegaan op recente problemen bij de gemeente Eindhoven die ook van invloed
kunnen zijn om de bestuurskracht van Eindhoven te kunnen beoordelen. Omwille van de volledigheid en objectiviteit
behoort ook een beknopt oordeel over de bestuurskracht van Eindhoven onderdeel uit te maken van de documentatie
waarover derde partijen en de betrokken gemeenten hun zienswijze zullen gaan baseren.
Rapport Partners + Pröpper
Opmerkelijk is het mogelijke verschil in de interpretatie van het rapport van Partners + Pröpper over de eigen
bestuurskracht van Nuenen. GS vindt dat in dat rapport wordt geconcludeerd dat Nuenen over onvoldoende
bestuurskracht beschikt, waarbij zij nadrukkelijk wijst op het aspect van onvoldoende polítiek-bestuurlijk functioneren.
De gemeente Nuenen is echter van mening dat er met vertrouwen naar een zelfstandige toekomst kan worden
gekeken omdat Nuenen wel over voldoende bestuurskracht beschikt. In het uitvoerige rappoh wordt vanaf pagina 64
geconcludeerd dat Nuenen op 5 van de 6 aspecten een voldoende tot redelijk cijfer scoort en dat voor het politiekbestuurlijk aspect een onvoldoende cijfer wordt gegeven. Voldoende tot redelijk scoren de aspecten: leiderschap,
samenspel met samenleving, regionale samenwerking, organisatie en financiën. Ofschoon in het rapport Partners *
Pröpper nergens wordt geconcludeerd dat Nuenen over voldoende bestuurskracht beschikt om zelfstandig te blijven
wordt dit wel door de gemeente Nuenen geconcludeerd.

Bestuurskracht van Eindhoven
Het dossier zou completer zijn als tevens werd geschreven over de bestuurskracht van Eindhoven en de regionale
gevoelens over de wisselingen in de afgelopen bestuursperiode: er waren enkele wethouders wisselingen en korte
dienstverbanden van twee gemeentesecretarissen. Beide voorvallen wijzen níet op een krachtige bestuurscultuur. De
afgelopen drie járen is er sprake geweest van een groot tekort op het sociale domein waardoor de reserves van de
gemeente Eindhoven sterk zijn aangetast, In het nieuwe Eindhovense coalitieakkoord staat: "zonder bijsturing ligt het
niveau van de uitgaven ín 2022 C35 9 miljoen boven onze begroting In de huidige begroting is buiten de reeds
geplande projecten geen ruimte voor nieuwe investeringen.” Er wordt gesteld dat de woonlasten omhoog moeten om

l

weer begrotingsevenwicht te krijgen. Het laatste nieuws uit Den Haag, opgenomen itl het regeerakkoord, is Gat de
eigen bijdrage voor WMO-hulp maximaal E17 50 per vier weken mag bedragen Dit slaat een aanzienlijk gat in de
begroting: de nieuwe coalitie had bij haar aantreden juist een hogere eigen bijdrage vastgesteld Dit alles heeft geleid
tot een negatief oordeel van de externe accountant van de gemeente Eindhoven (EYì over de financiële huishouding
in 20^6 er was onvoldoende controle op de geldstromen Het negatieve oordeel over de interne rekenkamer wordt
ook bevestigd in het rapport Reserves Risico's en Ratio s van Twijnstra Gudde van april 2018, In dit onderzoek luidt
de hoofdconclusie: "uit net onderzoek naar de wijze waarop in de periode 2014-2018 is gestuurd op en met do
reserves blijkt dat de doelmatigheid en doehreffendheid van deze sturing slechts gedeeltelijk voldoet. Zeker
aangaande het weerstandsvermogen is de stunng te Deperkt,"
Argumenten voor een fusie tussen Eindhoven en Nuenen
De bewijzen voor onvoldoende bestuurskracht van Nuenen achten we aannemelijk achten. Het is een gemiste kans
uat wemig ^e gezegd over bestuursmacht in Eindhoven. Onze argumenten voor een fusie:
1 .Het meest overtuigende argument voor een fusie dat in het herindelingsrapport qenoema wordt, is de oriëntatie van
veei inwoners van de gemeente Nuenen op Eindhoven, het zogeheten daily urban system. Het wonen werken en
recreëren van veel inwoners uit Nuenen speeït zich in belangrijke mate in Emdhoven af. Ook de nieuwe coalitie in
Nuenen, gevormd door alle partijen aie iepen een fusie met Eindhoven zijn, erkent de gericntheid op Eindhoven. !n
het nieuwe coalitieprngramrria van Nuenen zijn de partijen lovend over de HOV-verbindirig met Eindhoven Na de
bouw van oe nieuwbouwwijk in Nuenen-West is er nauwelijks nog een gemeentegrens te ontwaren. De
coalitiepartners van Nuenen stellen het als volgt: “Net zoals voor de andere gemeenten m het stedelijk gebied is
Nuenen c.a. voor de grootstedelijke voorzieningen gericht op de stad Eindhoven Eindhoven orengt voor ons
topvoorzienìngen op het gebied van sport en cultuur binnen handbereik en is de beelddrager van een sterke
arheidsmarktregio die zich in de wereld onderscheidt. Eindhoven is dan ook niet voor niets centrumstad."
2. Gemiste kans in het nieuwe coalitieakkoord van Nuenen is dāt er een coalitie is gevormd tussen partijen die allen
voorstander zijn van een zelfstandig Nuenen waardoor er weinig ruimte is voor de voorstanders van de fusie. De
eerder aangehaalde onvoldoende beoordeling door GS op het polîtiek-bestuurlijke aspect blijft op deze wijze intact
Exemplarisch is het grote aantal externe onderzoeken dat in het coalitieakkoord van Nuenen wordt aangekondigd: dit
getuigt niet van sterke eigen bestuurskracht. Een van deze onderzoeken betreft de inrichting van de organisatie in
relatie tot de gewenste kwaliteit cie rodig is om te kunnen anticiperen op de veranderingen in de samenleving. Een
bijzonder punt van aandacht hierin is de huidige organisatie van een aantal gemeentelijke aiensten samen met Son
en Breugel en Geldrop-Mierlo via de Dienst Dommelvallei Dit samenwerkingsverband op het geoied van
bedriļfsvoerings- en dienstverleningstaken zou bij een fusie tussen Eindhoven en Nuenen wellicht worden opgerieven
maar dit is volgens ons geen argument tegen de fusie. Deze samenwerking wijst immers eerder in de richting van
onvoldoende scnaalgrootte.
3, Wij sluiten m deze zienswijze graag aan bíj de visie van Rod van Gijzel, zie hiervoor het interview ín het ED van 2
juni 2018, dat de gemeente Eindhoven snel moet groeien naar 300.000 inwoners. Meer inwoners Kunnen zorgen voor
extra financiën om het voorzieningenniveau in stand te houder* en bij voorkeur uit te breiden. De lage
oebouwingsdichtheîd van Eindhoven en het vele groen zorgen voor hoge onderhoudskosten. Meer inwoners zorgen
ook voor versterking van het vestigingsklimaat en verbeteren van het voorzieningenniveau. Van belang is door te
groeien naar een grotere staa en de aantrekkingskracht oie hiervan uit kan gaan in tiet aantrekken van innovatieve
bedrijven. Innovatieve bedrijven vestigen zich bij voorkeur in een grote stad waar veel hoogopgeleide werknemers
wonen. Bij een grote stad hoort vanzelfsprekend ook een aantrekkelijk voorzieningenniveau. Rob van Gijzel zette dat
onlangs {ED, 2 juni 2018) nog uiteen met aandacht voor de lage rijksbijdrage voor een gemeente als Emdnoven met
veel duur groen en bovenregionale voorzieningen en relatief weinig inwoners. Dit noopt tot een groei die goed te
verdedigen *s met de theorieën over verstedelijking uiteengezet door o.a, Moretti (The New Geography of Jobs) en
Marlet {De Aantrekkelijke Stad).
Conclusie
Wíj staan positief tegenover een fusie tussen Nuenen en Eindhoven, Processueel zijn er echter wel de nodige op- en
aanmerkingen te maken over de volledigheid van de documentatie die in net herìndelingsontwerpdocument wordt
vermeld Zoals hiervoor opgesomd is net jammer dat weinig is gezegd over de bestuurskracht van ae gemeente
Eindhoven Veel argumenten cíe genoemd zijn in het herindelingsontwerD gelden ook voor de andere SGEgemeenten. We noemen in dit verband: de oriëntatie op Eindhoven, de interne ruimtelijke en sociaaleconomische
samenhang en de samenwerking op economie, vestigingsklimaat, toerisme, openbaar vervoer en bereikbaarheio.
Inhoudelijk zijn we op basis van de documentatie en op basis van o.a. de hiervoor genoemde literatuur voorstander
van een fusie omdat een grotere gemeente Eindhoven bijdraagt aan het in stand houden en mogelijk het verbeteren
van het voorzieningenniveau.
Een grotere gemeente zal In het algemeen ook over meer slagkracht beschikken waardoor Eindhoven direct aan de
tafel komt te zitten in het G4 overleg. Als erkende maìnport moet het vestigingsklimaat in Eindnoven en omgeving
snel veranderen omdat het tekort aan technici nijpend is en de battle for talent zeer concurrerend is. Zorgelijk is dat
we in de recente coalitieakkoorden in de regio nauwelijks bereidheid zien van in het bijzonder de SGE-gemeenten om

financieel oij te springen voor de financiële instandhouding van het voorzieningenniveau terwijl dat wezenlijk is voor
een stad zonder noemenswaardige monumenten en landmarks Eindhoven zelf, zie het nieuwe coalitieakkoord, heef*
Si de komende iaren onvoiaoende financiële ruimte om zelf voor investeringen te zorgen.
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eventuele bijlagen woeden bedoeld, kunnen geen rechten worden ontleend. Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de
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Zienswijze herindelíngsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven, personele gevolgen

Geacht college,
De vakbonden CNV Overheid en FNV Overheid wensen te reageren op het herindeLingsontwerp
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Ûp uw site stelt u dat het verplicht is op een aantal vragen te reageren. De eerste vraag is wat de
indiener van de zienswijze vindt van het herindelingsontwerp. Als vakbonden hebben wij hier geen
mening over. De herindeling is aan de politiek. Waar wij wel een rol hebben zijn de personele
gevolgen, het onderwerp van deze brief.
De gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. hebben op 15 september 2017 een 'memorandum of
understanding' uitgegeven. In die 'verdiepingsdocumenť is in paragraaf 10 kort ingegaan op de
personele gevolgen. Uitgangspunt is volgens partijen dat geen enkele ambtenaar zijn/haar baan
verliest. Dit is goed te lezen, maar wij houden toch on2e zorgen. Niet alleen over het personeel van
de twee gemeenten maar ook het personeel van de Dienst DommelvalLei dat indirect wordt geraakt.
Nu de gemeente Nuenen c.a. vooralsnog niet vrijwillig instemt met de herindeling zal, zo begrijpen
wij, het wettelijk gevolg zijn dat beide gemeenten worden opgeheven en dat er een nieuwe gemeente
Igenaamd 'Eindhoven') juridisch komt.
De Wet algemene regels herindeling (hierna: Arhij behandelt ín hoofdstuk VIII de personele gevolgen
bij herindeling. Artikel 59 heeft het over het personeel van de op te heffen gemeente dat overgaat
naar de gemeente waaraan deze eerste wordt toegevoegd. Dit is een situatie die door het juridisch
opheffen van zowel Eindhoven als Nuenen niet speelt. Eerder hetgeen bepaald is in artikel 61: een
nieuwe gemeente. Artikel 62 gaat niet over plaatsing maar over ontslag indien geen aanstelling
conform artikel 57 of 59 heeft kunnen plaatsvinden,
In zoverre begrijpen, concluderen, wij dat de nieuwe gemeente Eindhoven binnen zes maanden na de
herindeling een besluit over de rechtspositie moet nemen [artikel 59, lid 3 Arhi). Eventueel met zes
maanden te verlengen. Wij vinden dit voor het personeel een grote onzekerheid. Liefst zou nog vóór
de datum van herindeling duidelijkheid moeten zijn over hun rechtspositie.

Hetzelfde geidt voor een derde betrokken partij: de gemeenschappelijke regeling Dienst
Dommelvallei. Hier werken thans 160 fte voor de gemeenten Son en Breugel, Nuenen c.a. en
Geldrop-Mierlo, Ook heeft deze dienst enkele werkzaamheden voor andere opdrachtgevers.
Duidelijk Ís echter dat het vervallen van de deelname van de gemeente Nuenen c.a. grote gevolgen
heeft voor deze dienst. Het personeel weet thans niet of het kan blijven dan wei, via de gemeente
Nuenen c a., bij de nieuwe gemeente Eindhoven komt.
tn de tekst van de Gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei’ [versie 7 maart 2013, te
vinden via WVAV-Oienstdornmelvalleen]) gaat artikel 27 over uittreding. Strikt formeel zou gesteld
kunnen worden dat de gemeente Nuenen c.a. met uittreedt want deze gemeente blijft niet bestaan.
De deelname vervalt als het ware.
Ook de gemeente Son en Breugel maakt zich thans zorgen over de toekomst van de Dienst
Dommelvallei [zovíelte lezen in het Eindhnvens Dagblad op 21 juni 2Ū18).
ten derde probleem zien wij in de invoering van de nieuwe wetgeving voor het ambtenarenrecht. De
Wet arhi gaat nog uit van de Ambtenarenwet 1929. De beoogde datum van herindeling is 1 januari
2021. Dan geldt naar verwachting de Wet normalisering reentspositie ambtenaren ļhìerna: Wnra).
Ook voor de gemeenteambtenaren en voor de ambtenaren van de Dienst Dommelvallei. Een
complicerende factor bij de huidige herindelingsplannen.
In het 'verdíepingsdocument van septemDer 2017 hebben de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a.
het nver de regelingen en sociale statuten Oie van kracht zijn. Naar onze mening moet er een apart
sociaal plan komen voor de rechtspositie van de ambtenaren van de twee gemeenten en de Dienst
Dommelvallei Met inachtneming van de Wnra. Duidelijk zal onder andere moeten worden welke
regels gevolgd gaan worden Duiten de CAR. Is dit de EAR (de huidige Eindhovense uitwerking) of de
UWQ? Welke methode van functiewaardering (functiebeschrijving met bijhehorende inschaling) gaat
men hanteren? En natuurlijk een plaatsingsplan.
In uw brief van 15 mei 2018 aan de gemeenten (het aanwijzingsbesluit) stelt u enkele besLuíten
verplicht ter goedkeuring in te zenden Zoals besluiten over personeelsaangelegenheden, die
aanleiding geven tot een begrotingswijziging. "Het betreft o.a. besluiten inzaKe vaststelling/wijziging
van de rechtspositieregeling (inclusief de bezoldígingsregeling) ’ schrijft u. Gelet op het
bovenstaande lijkt ons ditvan toepassing op de twee gemeenten en de Dienst Dommelvallei.
Medezeggenschap. Het Lijkt ons zinvol dat de ondernemingsraden van de drie partijen gezamenlijk
optrekken in een BOR (bijzondere OR). Ook de werknemersdelegaties įn het Georganiseerd Overleg
(GOļ zulLen samen in een BGO moeten gaan samenwerken. Naar wij hebben begrepen is de
bereidheid hiertoe aanwezig.
Samengevat
De vakbonden CNV an FNV maken zich grote zorgen over de personele gevoLgen bij de gemeenten
Eindhoven, Nuenen c.a. en de diens Dommelvallei als de herindeling doorgaat.
Op drie punten:
1.
Ten eerste omdnt de Wet Arhi juridisen van een andere situatie uitgaat [één gemeente wordt
opgeheven, niet beiden);
2.
Ten tweede omdat de Wnra op 1 januari 2Ū21 in werKÎng zal zijn. Mede omdat wij niet de
indruk hebben dat partijen thans up orde zijn met hun functiewaarderingssysteem;
3.
Ten derde omdat niet adeen het personeel van de twee gemeenten hier een roi speelt maar
ook dat van de gemeenschappelijke regeling Dienst Dommelvallei waar Nuenen c.a. thans
nog een van de drie deelnemers is
ledere herindeling leidt tot onzekerheid bij het personeel. Maar gelet op de drie punten in dit geval
tot extra onzekerheid,

Wij verzoeken u dan ook onze zienswijze in de reactienota te verwerken en mee te nemen in net
herindelingsontwerp c.q. -advies.
Ons doet is duidelijkheid te krijgen od deze drie punten ver voor de beoogde invoeringsdatum van
herindeling. In het belang van het personeel. Er moet sprake zijn van 'een goede landing'.

Hoogachtend,
Namens CNV Overheid

Namens FNV Overheid

onderdeel van CNV Connectief

Huub Verbeek

Bert van Velthuijsen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord Brabant
Postbus 90151
5200 MC 's Hertog enboscli
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Geacht college,

Nuenen, 30 juni 2018

«

ĮSôĩ

Recent hebt u hei herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeentes Eindhoven
en Nuenen gepubliceerd en geeft daarin de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen. Het
. .naakt daar graag gebruik van om
haaf bezorgdheid over de mogelijlce effecten van herindeling op de kwaliteit van het
bibliotheekvoorziening voor de inwoners van de gemeente Nuenen aan u kenbaar te
maken.

pol.
t

eer beschikking stellen van kennis en informatie,bieden van mogelijkheden

tot ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en het kennismaken met literatuur,
organiseren van ontmoeting en debat en het: laten kennis maken moton řvïWiľŕ
Boeken uitlenen is slechts één van de middelen daartoe
geworteld in de gemeenschappen waar ze werkt en werkt nauw samen met onderwijs,
verzorgingshuizen en andere maatschappelijke instellingen en organisaties.
‘ ’ ‘
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īs van een vierjaarlijkse

bestuursovereenkomst met de colleges van de gemeenten waarin ze werkt. Jaarlijks
wordt met elke gemeente een uitvoeringsovereenkomst gesloten. Deze werkwijze bevalt
uitstekend en heeft geleid tot een moderne en toekomstgericht'

Thn

mag".
In het herindelingsontwerp staar over de bibliotheek de volgende zinsnede:
"Eindhoven en Nuenen hechten beiden aan de beschikbaarheid en nabijheid van een
bibliotheekvoorziening voor inwoners. Net als voor andere voorzieningen sluiten we voor
bibliotheekvoorzieningen aan bij de maatschappelijke patronen, oriëntatie en behoeften
van inwoners en initiatieven die ontstaan van onderop, De stad Eindhoven kent een
centrale bibliotheek en een reeks steunpunten in wijken, SPILcentra en scholen in de
stad. We gaan er vanuit dat in een gefuseerde gemeente sprake zal zijn van behoud van
een bibliotheekvoorziening in Nuenen c.a.".
Hieruit zou men kunnen lezen dat inwoners van Nuenen zich over de kwaliteit van de
bibliotheekvoorziening geen zorgen hoeven te maken. Maar eerlijk gezegd klinkt "we
gaan er vanuit" ook wel erg vrijblijvend en heeft het aiílermìnst het karakter van een
garantie.

........................~

‘ ’ ' '
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Jan u,

daarom wel zorgen over her behoud van een kwalitatief goede bibliotheekvoorziening in
Nuenen.

De kwaliteit van de bibliotheekvoorziening in Eindhoven is de afgelopen járen ten gevolge
van bezuinigingen en centralisatie stem verschraald. Daarover bestaat in brede kring en
niet in het mínst bij de inwoners van Eindhoven consensus. Indien de
bibliotheekvoorziening in Nuenen onder hetzelfde regime gaat vallen als dat wat nu m
Eindhoven van toepassing is, dan zal ook de kwaliteit in Nuenen sterk teruglopen en
zullen inwoners dat absoluut gaan ervaien. Van een hoogwaardige bibliotheek met
professionele krachten op een aansprekende locatie blijft dan waarschijnlijk niet vee)
meer over dan een steunpunt wellicht bemand door een paar vrijwilligers,
V

„

_________ _____

____

tverlening aan de

inwoners van de gemeente Nuenen graag handhaven op het huidige niveau. Een
bibliotheex die volledig recht doet aan de door v/et aan een bibliotheek gestelde eisen.
Handhaving daarvan doet recht aan alle geleverde inspanningen van gemeente
besturen), bibliotheekbestuur, werknemers in de bibliotheek, maatschappelijke
organisaties en niet in de laatste plaats de vele leden en gebruikers m Nuenen. We
denken dat een kwalitatief hoogwaardige bibliotheekvoorziening meerwaarde heeft voor
alle inwoners, niet alleen de leden, Vanuit dat perspectief zijn we beducht voor een
gemeentelijke herindeling van Eindhoven en Nuenen. We achten het dan ook van groot
belang dat in het herindelíngsontwerp de functie en de kwaliteit van de
bibliotheekvoorziening beter wordt gewaarborgd dan alleen met het zinnetje "We gaan er
vanuit dat in eer gefaseerde gemeente sprake zal zijn van behoud van een
bibliotheekvoorziening in Nuenen c.a,”.
Uiteraard ligt het wat ons betreft in de rede dat deze bibliotheekvoorziening ook in de
toekomst wordt gerealisee
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Helmond, vrijdag 6 juli 2018
Betreft: zienswijze op herindelingsontwerp Nuenen c.o. en Eindhoven

Geacht college,
Hierbij dien ik nt

.

i mijn zienswijze in met betrekking tot

uw Herindelingaumwerp cot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven, door u
vastgesteld op 15 mei 2018.
Gezien het belang en de omvang van onze dienstverlening in de gemeente Nuenen c.a., moet
'

I

Reeds vele jare

- »w . .

'v

------~r met de inwoners en vrijwilligers het brede welzijnswerk uit in

en voor de gemeente Nuenen c.a.. Het gaat dan bijvoorbeeld om maatschappelijk werk, wijkwerk,
vluchtelingenwerk, opvoedondersteuning, sociaal raadsliedenwerk, ondersteuning van
vrijwilligerswerk, ondersteuning van mantelzorgers en jongerenwerk. Ook geven wij vele cursussen,
bieden wij schuldhulp, organiseren wij bijeenkomsten, bemensen wij het WMO-loket, ondersteunen
bewonersinitiatieven, voeren een crisisdienst uit, participeren in Spoedvoorjeugd en staan wij paraat
in het kader van Psychosociale hulpverlening bij ingrijpende gebeurtenissen en rampen.
Kortom, sinds jaar en dag i. L~'

ngebedde preventieve dienstverlener in, voor en

met de gemeenschap van Nuenen c.a..
Momenteel bestaat ons sociale team in Nuenen uit 28 medewerkei

; en

stagiairs. Gezamenlijk geven zij uitvoering aan de verschillende diensten. Onze inzet wordt daarbij
bekostigd via gemeentelijke subsidies.
t met bijzondere interesse naar de voorgenomen samenvoeging van genoemde
gemeenten. Wij ervaren dat het sociaal domein in Nuenen c.a. op erg goede wijze is ingericht. Het
betreffende inrichtingsmodel - het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) - werkt

-

uitstekend, sluit erg goed aan bij de scciale structuur van de gemeente en heeft een effectieve
samenwerking tussen netwerkpartners tot stand gebracht. We zijn daarom enthousiast over het
CMDen hopen van harte dat dit inrichtingsmodel niet, in navolging van een fusie, zal verdwijnen!
In uw ontwerp schrijft u op pagina 53 dat

met veel belangstelling gekeken wordt naar de

'pleinenaanpak' die Nuenen met de Dommelvallek gemeenten in het Centrum Maatschappelijke
Deelname (CMD) hanteert". Deze zinssnede spreekt ons 2eer aan. Graag stellen wij onze kennis,
ervaring en energie ter beschikking om te bezien hoe deze 'pleinenaanpak' in de nieuw te vormen
gemeente kan worden toegepast.
We zouden ook erg graag dienstverlener blijven indien het tot een samenvoeging van beide
gemeenten komt. We hebben een goed draaiend sociaal team in Nuenen. Wij zijn trots op deze
m zij werken gi

-

tep. Als werkgever zitten we er absoluut niet op te wachten in

navolging van een herindeling uitgekleed, overgenomen of uitgezet te worden als dienstverlener, Al
helemaal niet omdat onze prestaties daar totaal geen aanleiding voor geven. Dit is echter wel een
realistisch risico als we kijken naar de wijze waarop het sociaal domein in Eindhoven ingericht is. Als
werkgever staan wij voor baanzekerheid van onze medewerkers.
In het verlengde hiervan maken we ons ook zorgen over de positie va

ín al

onze diensten hebben we vrijwilligers verweven. Hierdoor kunnen we tot een veel grotere inzet
komen dan met beroepsuren alleen. Daar waar welzijnstaken in navolging op een herindeling anders
worden belegd, zal dit leiden tot vernietiging van dit sociaal kapitaal. Dit is uiterst onwenselijk.
Mocht u kiezen voor een samenvoeging van Nuenen met Eindhoven, dan roepen wij u op te
waarborgen dat de nu gekozen inrichtingsvorm van het sociaal domein in de gemeente Nuenen c.a.
(het Centrum voor Maatschappelijke Deelname) in stand gehouden wordt en in de nieuw te vormen
gemeente diversiteit wordt toegestaan voor wat betreft inrichtingsmodellen én
dienstverleners/werkgevers.
Ik hoop van harte dat u in het vervolg van de procedure rekening houdt met onze zienswijze en, zoals
gezegd,

-g bereid van advies te zijn bij de best passende inrichting van het sociaal

domein in ue nieuw re vormen gemeente!

Ingekomen
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Betreft: zienswijze herindeüngsontwerp Nuenen c,a. en Eindhoven

küôfì
Geacht College,
ĩ| stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw ŗąîan.^

WW*

DeTjestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

*“'f

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuur skracht van de gemeente Nuenen.
Bestuurskracht is echter en variërende kwaliteit. Wethouders en raadsleden worden elke 4 jaar deels
vervangen, en de coalitie is dan ook telkens anners van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
conlitieakkooro.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht re verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feítelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoais de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van ae bestuurskracht zelf, zoals dot in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitaiieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer eeri 2 was werd in het rapport niet feitelijk ondeibouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfaeaanoak, haar bestuurskracht nog een keer laten onoerzoeken,
aoor hetzelfde bureau. Daar kwam inderaaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dít onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt met
feítelijk waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van annexatie door
Eindhoven.
Dat is onzorgvuldig van de provincie. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als zeìístandige
democratie, zonder daar feítelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Met vriend alijke groet,

.
Naam:
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Nuenen, 5 juli 2018
Betreft: Zienswijze/bezwaarschrift herindelingsontwerp Nuenen c.a, en Eindhoven

Geacht College,
Wij tekenen bezwaar aan tegen het door u ingeoiende herindelingsontwerp. Derhalve treft u hierbij onze
zienswijze resp. bezwaarschrift aart.
Het recente onderzoek van Elsevier en Bureau Louter naar de beste gemeentes van 2018 laat duidelijk
zien waarom Nuenen door de bewoners wordt gewaardeerd en een samenvoeging met Eindhoven
nagenoeg alleen maar negatieve gevolgen zal hebben. Alle 380 gemeentes zijn in dil overzicht
opgenomen en Nuenen scoort op dit overzicht een 42'te plaats. Find hoven daarentegen een plaats 280.
Uw standpunt is, dat de bestuurlijke zelfstandigheid van Nuenen geen optie Es. Het samenspel tussen
college en de gemeenteraad zou onvoldoende zijn. Uw standpunt is gebaseerd op het
bestuurskrachtonderzoek uit 2014. U heeft de resultaten uit dit onderzoek met beide handen
aangegrepen om het herindelingsvoorstel mee te staven. Nuenen, zowel de inwoners als de
gemeenteraad en college, heeft dit ook met beide handen aangegrepen, maar met als doel
verbeteringen door te voeren. Vanaf dat moment, tijdens de verkiezingen en bij de vorming van de
coalitie zijn hier duidelijke veivolgstappen gezet
Eind 2017 heeft een update van het bestuurskrachtonderzoek aangetoond, dat deze verbeteringen
inderdaad zijn doorgevoerd. De resultaten van dit onderzoek legt u als '"niet realistisch” naast u neer Er
zou echter sprake moeten zijn van voortschrijdend inzicht bij de provincie. Een gemeente kan zich
inderdaad verbeteren tot een gezond bestuur en verdient dan níet de kwalificatie "het is niks en wordt
nooit iets", een argument uit liet ongerijmde.
De afgelopen járen heeft Nuenen financiële problemen gehad. Die werden veroorzaakt door
bouwafspraken in de regio. Nuenen nam bouwverplichtingen over en kocht voor miljoenen euro's grond
aan. Op het moment suprème kwam Eindhoven de afspraken niet na en bleef Nuenen met de grond
zitten. Het begin van de crisis deed Nuenen bijna de das om. Ncch Eindhoven, noch de provincie heeft
hulp geboden. Desondanks is Nuenen erin geslaagd, geheel op eigen kracht, om de problemen op te
lossen. De meerjarenbegroting is sluitend en 2017 is met een positief saldo van C9 miljoen afgesloten.
Op zich al een voorbeeld van aanzienlijke bestuurskracht. Ais de provincie dan met verwijten komt dat er

nog een tweetal dossiers open zijn blijven staan, dan moet men twijfelen over het
beoordelingsvermogen van de provincie in deze. Eerst het huis op orde en dan pas uitgaven doen
betreffende de inrichting: een voorbeeld van verstandige keuzes en prioriteiten stellen, van goed
bestuur.
De provincie maakt alleen gebruik van informatie en argumenten die ten gunste van de annexatie
uitpakken.
Zo heeft de gedeputeerde herhaaldelijk aangegeven dat ze het laatste bestuurskrachtonderzoek
(gedateerd 9 jan 2018) niet kent en ook niet wil kennen. Elders in den lande wordt een dergelijke
ontkenning van recente informatie niet geaccepteerd, maar bij de provincie wordt dit blijkbaar normaal
gevonden.
De provincie baseert haar conclusies onder meer op een enquête waaruit zou blijken dat een
meerderheid van de inwoners van Nuenen vóór een fusie met Eindhoven zou zijn. Het betreft hier een
niet-aselecte steekproef. Het resultaat van deze enquête is vervolgens door "correcties" tot een aselecte
steekproef omgetoverd met een voor de provincie bruikbaar resultaat. Voor de gedeputeerde blijkbaar
een normale en verdedigbare handelwijze, die elders als volstrekt onacceptabel zou zijn beoordeeld.
De gedeputeerde heeft met haar gevolg enkele bezoeken aan Nuenen c.a. gebracht om de herindeling
"toe te lichten en de wensen van de inwoners op te halen". Op kritische vragen is structureel geen
antwoord gegeven, ook al suggereert het Herindelingsontwerp anders. Zo ontbreekt een antwoord op
de vragen:
-waarom is geen bestuurskrachtonderzoek van Eindhoven uitgevoerd?
-wat is de financiële situatie in Eindhoven?
-waarom wordt niets gedaan met de resultaten van het onderzoek van de Universiteit van Groningen
naar fusies en grootte van gemeenten?
Er wordt de indruk gewekt dat een fusie met Eindhoven positief zou zijn voor Nuenen. Voor de inwoners
van Nuenen levert een fusie op zowat alle punten negatieve of onbekende gevolgen op.
De meerjarenbegroting van Nuenen is op orde. De woonlasten dalen al vier jaar op een rij en voor 2018
wordt verdere vermindering van de woonlasten voorzien. Eindhoven daarentegen laat al vier jaar een
stijging van de woonlasten zien en heeft al aangekondigd dat in 2018 verdere verhogingen zullen worden
doorgevoerd. In communicatie van de provincie naarde inwoners van Nuenen wordt alleen een
vergelijking in woonlasten voor 2018 tussen Eindhoven en Nuenen gemaakt. Daar zijn de aangekondigde
verhoging in Eindhoven en verlaging in Nuenen niet in meegenomen, ook is niet aangegeven dat de
WOZ waarde van de gemiddelde woning in Nuenen 379é hoger ligt dan in Eindhoven. Hiermee wordt het
feítelijke verschil in woonlasten tussen Eindhoven en Nuenen nihil.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft laten uitvoeren. De
bestuurskracht is derhalve onbekend en mag ernstig in twijfel worden getrokken, gezien de resultaten
(te laat ontdekte financiële problemen in het sociale domein, sterk stijgende woonlasten, slepende
dossiers zoals het muziekcentrum, de tweede stad op de criminaliteitslijst, veiligheidsproblematiek, etc.).
Dat er volgens de provincie geen zicht bestaat op toekomstige verbetering van de bestuurskracht bij een
zelfstandig Nuenen is al een bewijs uit het ongerijmde, maar dat een fusie met Eindhoven wel tot een
betere bestuurskracht leidt, is ten tweede male een bewijs uit het ongerijmde. Een bewijsvoering die een
provincie onwaardig zou moeten zijn.
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De samenwerking tussen de gemeenteraad en het college is volgens de provincie ''onvoldoende en er is
geen zicht op verbetering". In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of
met grote meerderheid aangenomen. Dat duidt op een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen de raad en het college. Een groot aantal slepende dossiers zijn in deze periode
opgelost evenals de eerder beschreven financiële problemen. De inwoners van Nuenen hebben meer
vertrouwen in hun politici dan de inwoners van Eindhoven in die van hen. In Nuenen gaat nog ruim 6QY*
van de inwoners stemmen, in Eindhoven is dat minder dan SO'ft.
De afstand van burger tot bestuur is aanzienlijk groter in Eindhoven dan in Nuenen. In Nuenen is er een
raadslid op iedere 1209 inwoners, in Eindhoven is dat een raadslid op iedere 5109 inwoners. Daarnaast is
er in Nuenen een grote angst dat de saamhorigheid, het gezamenlijk de schouders eronder zetten gaat
verdwijnen als er een afstandelijke stadse aansturing komt. De gedeputeerde heeft veel toezeggingen
gedaan naar aanleiding van de door de inwoners van Nuenen ingediende wensen (zoals geen hoogbouw
in de Nuenense kernen; de groene buffers blijven bestaan; de burgerparticipatie en wijk- en dorpsraden
blijven geborgd; als er behoefte is aan een gemeentelijke dependance dan is dat geen probleem;
nabijheid, herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van het bestuur voor de inwoners van Nuenen is
belangrijk).
Deze "toezeggingen" zijn bedrieglijk en het laat zien hoe de provincie c.q. de gedeputeerde om denkt te
kunnen gaan met de inwoners (stemvee). Garantie tot de voordeur. Verordeningen ongedaan maken zijn
bij een nieuwe gekozen gemeenteraad (verkiezingen 2026) niet meer dan een besluit en ook de
gedeputeerde wacht nieuwe verkiezingen (in 2019). Toezeggingen en beloftes van de huidige generatie
politieke bestuurders duren gewoonlijk tot het einde van hun termijn, dan geldt er weer een andere
waarheid of de herinnering is verdwenen. De inwoners van Nuenen verwachten meer van toezeggingen
dan "na mij de zondvloed".
Er mist een visie op de bestuurlijke toekomst van Zuidoost Brabant. Een integrale regionale visie
ontbreekt. Alle eerdere voorstellen daartoe (Huíjbregts en Demmers) worden terzijde gelegd en wordt er
voor een kleinschalige korte termijn actie (geen oplossing!) gekozen. Als deze voorgestelde herindeling
niet past in een totaalvisie toont zowel de provincie als de gedeputeerde een groot gebrek aan
bestuurskracht. Zonder deze totaalvisie moeten wij het herindelingsvoorstel afwijzen, ook al omdat
andere hiervoor genoemde argumenten het herindelingsvoorstel reeds afwijzen.
De Arhi procedure is onzorgvuldig in planning en proces. Het is de bedoeling om het reactietijdvak op het
herindelingsvoorstel uit de vakantieperiodes te houden. Dit is echter door de provincie vol in de vakantie
gepland. De gedeputeerde heeft in totaal vijf keer de inwoners van Nuenen te woord gestaan. Dit lijkt
positief, maar als op vragen geen antwoord wordt gegeven en het aangedragen argument (zwakke
bestuurskracht) geen grond kent, dan is dit "windowdressing". De behoefte tot herindeling moet van
"onderop" komen. Hier is in Nuenen geen sprake van. Er is zelfs een gemanipuleerde enquête nodig om
aan dit criterium lijken te voldoen en dan nog is het een door de provincie opgelegd proces. De
bestaande, succesvolle samenwerking Dommelvallei (Son

ä

Breugel- Nuenen -Geldrop/Mierlo) wordt

volledig afgebroken.
Conclusie:
Wij tekenen bezwaar aan tegen uw herindelingsontwerp Nuenen c.a.-Eindhoven en verzoeken u
dringend om de Arhi procedure te stoppen, omdat:
- Het herindelingsontwerp een totaalvisie mist op de toekomst van de regio Zuidoost
Pag. 314

Brabant.
- Het herindelingsontwerp is gebaseerd op gecreëerde en ongefundeerde argurenten
- Het proces tot nu toe iedere vorm van democratie mist, waardoor de vervreemding tussen
burger en bestuur weer verder toeneemt.
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Dorpsraad Gerwen

Wijkmacj Eeneînű

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Datum: 5 juli 2018
Betreft: zienswijze herïndelingsoníwerp Nuenen c.a. en Eindhoven namens de Dorpsraden
Nederwetten en Gerwen en de Wijkraad Eeneind

De hierboven genoemde partijen nemen geen standpunt in over het voor of tegen een
mogelijke herindeling zijn. Wei onderschrijven we de visie op de nieuwe gemeente zoais die
omschreven is in het verdiepingsdocument, met name omtrent Wonen (behoud van groen
en het dorpse karakter) en Cultuur en Sport (stimuleren van lokale verenigingsleven).

Het doel van deze gezamenlijke zienswijze is het duidelijk maken van onze wensen na een
eventuele herindeling.

Huidige structuur
De Dorpsraden Nederwetten en Gerwen en de Wijkraad Eeneind hebben medio 2013-2014
gezamenlijk met de gemeente Nuenen c.a. een reglement opgesteld welke van toepassing is
op de volgende gebiedsdelen:
1.

Wijkraad Eeneind
Het gebied omsloten door de A270 (Helmondweg) en de zuidelijke gemeentegrens.

2.

Dorpsraad Nederwetten
Het gebied ten noorden van het kruispunt Soeterbeekseweg-Biekerdìjk en verder
omsloten door de noord-westelijke gemeentegrens en de oostelijke
hoogspanningsleiding.

3

Dorpsraad Gerwen
Het gebied ten noorden van de Hooidonkse beek, ten oosten van de Broekdijk, ten
oosten van de hoogspanningsmast zuid-nootd, ten zuiden Wilhelminakanaal tot aan
gemeentegrens, ten westen van de gemeentegrens tot aan Smits van OyenlaanStíphoutseweg.

Gezamenlijke zienswijze dorpsraden Gerwen en Nederwetten en wijkraad Eeneind

1
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Dorpsraad Gerwer.

Wijkraad Eeneínd

De dorps- of wijkraad behartigt de coüectieve belangen van de inwoners van zijn
gebiedsdeel.
De dorps- of wijkraad is een adviescommissie van het College en heeft uit dien hoofde geen
eigen zelfstandige belangen, zoals bijvoorbeeld bestuursorganen of als zelfstandige
rechtspersonen.

Leden van de dorps- of wijkraad kunnen alleen ingezetenen van het gebiedsdeel zíjn, die de
leeftijd van 18 járen hebben bereikt.
De dorps- of wijkraad bestaat uitten minste 5 en ten hoogste 7 leden, welke worden
gekozen door de ingezeten van het gebiedsdeel, tijdens een officiële verkiezing die
gelijktijdig plaatsvindt met de gemeenteraadsverkiezing. De dorps- en wijkraden worden
officieel beëdigd en geïnstalleerd door de Burgemeester.

De dorps- of wijkraad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het College over
de volgende onderwerpen:
-

de voorbereiding, vaststelling, wijziging en uitvoering van de structuur- en
bestemmingsplannen voor het grondgebied van het gebiedsdeel;

-

de bouw van woningen en de vestiging van bedrijven in het gebiedsdeel;

-

het onderhoud, de verbetering en de aanschaf van eigendommen, die specifiek voor
het gebiedsdeel bestemd zijn, zoals straatverlichting, riolering en wegen;

-

verkeersmaatregelen in het gebiedsdeel;

-

aanleg en onderhoud van speeltoestellen in de wijken;

-

de verbetering, het onderhoud, het schoonhouden van straten, wegen, groenstroken
en plantsoenen binnen het gebiedsdeel;

-

de dorps- of wijkraad woi dt betrokken door de commissie straatnaamgeving ter.
aanzien van straatnamen voor het gebiedsdeel.

Verder kan de dorps- of wijkraad ook over andere onderwerpen advies uitbrengen mits het
een onderwerp betreft dat hun gebiedsdeel aangaat. Op vragen of uitgebrachte adviezen
van de dorps- of wijkraad wordt door het College schríftelijk gereageerd binnen 6 weken na
datum ontvangst.

Gezamenlijke zienswijze dorpsraden Gerwen en Nederwetten en wijkraad Eeneind
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Dorpsraad Gerwen

Wijkraad Eeneind

Wensen t.a.v. toekomstige structuur na eventuele herindeling
De huidige dorpsraden en wijkraad kunnen zich prima vínden in de huidige structuur met
gekozen ieden en laagdrempelig overleg mogelijkheden met ambtenaren en het College, Het
halfjaarlijks overleg met de Burgemeester en de korte lijnen met de ambtenaren en
wethouders worden als zeer nuttig en plezierig ervaren. Het uitvoeren van de taken van de
wijk- en dorpsraden kan alleen maar een succes zijn als dergelijke korte lijnen met
ambtenaren en wethouders ook in de nieuwe gemeente te realiseren en te onderhouden
zijn.

Het is dan ook de uitdrukkelijke wens van de wijk-en dorpsraden van de gemeente Nuenen
c.a. dat een soortgelijke structuur met in achtneming van de mogelijkheden tot
laagdrempelig overleg én een gelijkluidend reglement zal worden ingevoerd na een
eventuele herindeling van de gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven.

Hoogachtend,

voorzitter Dorpsraad Gerwen

voorzitter Dorosraad Nederwetten

voorzitter Wijkraad Eeneino

Hilde Thoonen

Igor Paulussen

Gezamenlijke zienswijze dorpsraden Gerwen en Nederwetten en wijkraad Eeneind
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Zienswijze naar aanleiding van Herindelinesontwerp Nuenen

Op 11 april tijdens de bijeenkomst in het Klooster heb ik persoonlijk een verzoek overhandigd aan de
Gedeputeerde om te zorgen dat, bij een eventuele herindeling met de Gemeente Eindhoven, de
uitvoering van het sociale domein in Nuenen tenminste behouden blijft.
De conclusie van ons verzoek luidde:

"De door de Provincie voorgestelde fusie met Eindhoven lijkt mij voor Nuenen in het sociale domein
negatief te gaan uitpakken. En dat kan toch niet de bedoeling zijn van de Provincie. Wij vragen de
Provincie met klem er op toe te zien dat die relatief goede voorzieningen voor de inwoners van Nuenen
c.a. minimaal behouden blijven en zo mogelijk verbeteren.
Kortom wij als A5D willen de opzet en organisatie van het sociaal domein behouden en niet
overschakelen naar het model van Eindhoven. Ons model werkt goed voor Nuenen. “
Verzoek 1. In het herindelingsontwerp herkennen wij onvoldoende ons verzoek. Ik vraag u om ons
verzoek beter te verwoorden en te verwerken in de komende stukken en nota's.
Bij een tweetal paragrafen wil ik nog een kanttekening maken, vergezeld van een verzoek en een
suggestie.
5.3 Sociaal domein
Positief is het expliciet benoemen van overeenkomsten en verschillen. Positief is dat de mogelijkheid
wordt genoemd enige tijd het verschil tussen Nuenen en Eindhoven in stand te houden. Maar dat
moet dan wel met verordeningen en budgetten mogelijk worden gemaakt. In uw herindelings
ontwerp wordt gesteld dat de problemen in Eindhoven met de budgetten In het sociale domein zijn
opgelost. De berichtgeving vanuit Eindhoven over de blijvende overschrijding van de zorgbudgetten
lijken deze aanname niet te onderbouwen.
Verzoek 2: In het herindelingsontwerp is onvoldoende concreet gemaakt dat de kwaliteit en de
kwantiteit van de huidige uitvoering in het sociaal domein in Nuenen tenminste wordt gegarandeerd,
ik verzoek u concreter te garanderen dat de uitvoering in het sociaal domein tenminste hetzelfde
niveau houdt als in de huidige Nuenense situatie.
5.7 Regionale samenwerking
Er komt een onzeker overgangsperiode. Past vrij laat wordt bekend of de voorgenomen herindeling
wel of niet doorgaat. Toch moet de Gemeente Nuenen in 2020 afspraken maken en contracten sluiten
voor 2021. Moeten die afspraken worden gemaakt samen met Eindhoven, of met deelgenoten in de
Dienst Dommelvallei (Son&Breugei en Geldrop-Mierio)? De herindelingsnota dwingt de Gemeente die
afspraken te maken alsof de herindeling doorgaat. Maar als de herindeling niet doorgaat, dan zijn er
geen afspraken en contracten voor 2021. Dat lijkt dan een daad van onbehoorlijk bestuur voor de
inwoners van Nuenen.
Verzoek 3: Adviseer duidelijker welke werkwijze de Gemeente Nuenen moet volgen in 2020 om in
2021, zowel in het geval de herindeling doorgaat als dat deze niet doorgaat, tot een goede uitvoering
van het sociale domein te kunnen komen. Dit advies raakt ook de gemeente Eindhoven, maar in nog
sterkere mate de gemeenten Geldrop-Mierio en Son en Breugel en de dienst Dommelvallei.
Suggestie: Om die onzekere periode in 2020 te vermijden, kan nu al worden besloten dat voor 2021
de regelgeving voor en uitvoering van het sociale domein voorde inwoners van Nuenen gelijk blijft
aan de situatie van 2020, ook na een eventuele herindeling. Dan weten ook de gemeenten Eindhoven,
Geldrop-Mierio en Son en Breugel nu al waar zij tot en met 2021 aan toe zijn.

IUPvdA
NEDERLANDn
STERKEŖ&ŞOCIALĘŖ

MENU.

Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC's-Hertogenbosch

Nuenen, 5 juli 2018

Betreft:

Zienswijze ten aanzien van het Heríndelingsontwerp tot samenvoeging van de
gemeenten Nuenen c.a, en Eindhoven.

Geacht college,
Hierbij informeren wij u over de zienswijze van de PvdA Nuenen over het heriridelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
De PvdA is het eens met uw voornemen tot samenvoeging, omdat
-

de schaal van Nuenen en die van andere randgemeenten te klein is om in de toekomst
zelfstandig belangrijke taken (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bedrijfsterreinen,
sociaal domein, op taļļgebied van gebieden uit te voeren, mobiliteit, etc.) uit te voeren. De
noodzaak om in regionaal verband samenwerking (in een wirwar van verbanden) te zoeken
om taken uit te voeren, daarvan afhankelijk te zijn en waarbij de democratische controle op
afstand wordt gezet achten wij onwenselijk. De burger komt hierdoor op steeds grotere
afstand te staan;

-

een groter Eindhoven is noodzakelijk om meer financiële slagkracht te krijgen, meer zaken
vanuit een sterker en professioneler bestuurscentrum te regelen, zo ook meer invloed op
gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden te krijgen en haar centrumpositie in een van
de belangrijkste nationale en internationale economische centra te versterken;

-

de PvdA een samenvoeging van Nuenen met Eindhoven als opmaat wenst voor nieuwe fusies
met andere randgemeenten, waardoor een nog grotere bestuurs- en financiële slagkracht
van een sterke gemeente Eindhoven mogelíjk wordt;

-

een fusie als boven genoemd een einde dient in te luiden van gemeenschappelijke
regelingen, waardoor de democratische legitimiteit van het publieke bestuur wordt
versterkt.

De PvdA is van mening dat het besluit van GS geen schoonheidsprijs verdient Het was beter geweest
wanneer het besluit was ingekaderd door argumenten als hierboven genoemd. Met u zijn wij van
mening dat de bestuurlijke voorgeschiedenis van Nuenen voor u een begrijpelijke aanleiding is
geweest om tot een noodzakelijk ingrijpen te komen. Het besluit is tegen deze achtergrond niet
onzorgvuldig, doch had beter gemotiveerd kunnen worden. Uw besluit is overigens een logische stap
in een langdurig proces dat door de gemeente Nuenen c.a. zelf werd ingezet. De gemeente besloot
immers eerderte willen fuseren met Son en Breugel en Geidrop-Mierlo.

Het maatschappelijk draagvlak voor een fusie wordt door U voldoende onderDouwti. Wij verwijzen
hierbij naar eerdere peilingen die in Nuenen plaats vonden en een peiling door het Eindhovens
Dagblad.
Ons oordeel over de huidige bestuurskracht is dat deze wat lijkt te verbeteren, Voor het eerst sinds
járen is het resultaat positief. Voor een belangrijk deel is dit resultaat het gevolg van wettelijke
voorschriften met betrekking tot de inrichting van de jaarrekening. Dit aspect is voor de PvdA echter
geen reden tot veel optimisme gezien het bestuurlijke verleden van onze gemeente. De weigering
van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo te besluiten tot een fusie met Nuenen is in dit
kader tekenend.
De gemeenteraadsverkiezingen van 2İ maarf van dit joar laten een evenwichtig beeld zien. De vooren tegenstanders van een fusie zijn ųua grootte vergelijkbaar De keuze van de kiezers op partijen die
tegen een fusie zijn, is naar ons oordeel zeker mede bepaald door een stroom aan desinformatie
over met name de rol en gesuggereerd belang van Eindhoven. En dit terwijl niet Eindhoven om een
fusie vroeg maar deze werd besloten door GS.
Naar het ooraeel van de PvdA zijn er voldoende waar borgen genoemd in het herinrichtingsontwerp
om de nadelige gevolgen van de fusie voor de Dienst Dommelvallei op te lossen.
De PvdA is verder van oordeel dat een duidelijke visie en daar bij behorende tijdsplanning van de
Provincie Noord-Brabant op de bestuurlijke toekomst van Eindhoven en de randgemeenten van
Eindhoven noodzakelijk is. Een heldere visie zou het draagvlak voor een fusie in Nuenen zeker
vergroot hebben.
De PvdA acht het van groot belang dat de eigenheid van de gemeente Nuenen c,a. in de meest ruime
zin geborgd wordt in duidelijke afspraken met Eindhoven. Het is van groot belang dat de
gemeenteraden van Nuenen en Eindhoven daarbij intensief betrokken worden. In dit kader noemen
wij het onverkort in stand houden van de bestaande en nieuw te vormen dorps- en wijkraden met
budgetrecht in onze gemeente.
Wij spreken verder de wens uit dat in het adressenbestand van Nuenen de woonplaatsaanduiding

Nuenen moet blijven in plaats van Eindhoven.
De PvdA Nuenen spreekt de wens uit dat Gd in de aanloop naar het recent besloten referendum de
Nuenense burgers goed blijft informeren over het nog te doorlopen traject, waarin met name wordt
ingegaan op de noodzaak van een fusie voor de burgers van Nuenen en de scao Eindnoven, Geef
daarbij een bestuurlijke toekomstvisie aan voor deze belangrijke Brabantse en Nederlandse regio.
Betrek - informeer zoals nu nog niet het geval was - de Nuenense politieke groeperingen die
voorstander zijn van een fusie bij uw besluitvorming en stappen in het vervolgproces.
Hoogachtend,
namens de PvdA Nuenen,
Jan Wesenbeek, fractievoorzitter.
secretanaatpydariuenen@onsnet.nu
www.nuenen.pvda.nl
İan.wesenbeek@Rmail.com

Nuenen c.a.

Provincie Noord Brabant
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
E-mail: herindelingnueneti@brabant,nl
Nuenen, 9 juli 2017
Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp samenvoeging van de gemeente Nnenen c.a. en Eindhoven
Geacht college,
De fractie van de VVD Nuenen maakt graag gebruik van de door u geboden gelegenheid om een
zienswijze in te dienen op het door u vastgestelde herindelingsontwerp.
Een zienswijze van de gemeenteraad moet een nuchter afgewogen stuk zijn, waarin conform de
feítelijke situatie binnen de Raad van Nuenen zowel aan de voors als aan detegens wordt recht
gedaan en deze feítelijk en genuanceerd worden weergegeven. De concept zienswijze van de
Nuenense gemeenteraad is een zienswijze van de coalitie. Daarin is de zienswijze van dc VVD fractie
op het herindelingsontwerp niet meegenomen. Daarom kiezen wij ervoor onze eigen zienswijze in te
dienen.
De Fractie van de VVD laat zich in haar opvattingen over de voorgenomen samenvoeging van de
gemeente Nuenen met Eindhoven vooral leiden door het resultaat, dat door die fusie voor het
huidige Nuenen c.a. en zijn bewoners, ín de nabije toekomst per saldo, verwacht mag worden,
Dat wil zeggen, dat we ons nadrukkelijk niet laten leiden door de al dan niet terechte, dan wel
onterechte opvattingen en gevoelens, zowel rationele als emotionele, over het fusieproces als
zodanig, de oorzaak en aanleiding ervan.
De stellige overtuiging dat een gemeente als het huidige Nuenen c.a. zeker in de toekomst, niet in
staat is om de vele steeds complexer wordende vraagstukken van sodaa[-maatschappelijke,
financiële en economische aard het hoofd te blijven bieden, ten einde de dienstverlening aan zijn
burgers te kunnen blijven continueren, heeft er toe geleid, dat we -waar deze gelegenheid zich thans
voordoet-van harte kunnen instemmen met de voorgenomen fusie van Nuenen met de Gemeente
Eindhoven.
Dat de Provincie heeft ingegrepen en de regie nam over de herindeling/fusie van Nuenen c.a. met
Eindhoven, vía de start van de Arhì procedure, is voor de VVD Nuenen begrijpelijk!
De Provincie handelt geheel en zeer nauwkeurig volgens de wet Arhi door alle stappen zorgvuldig te
doorlopen.
De Raad van Nuenen heeft het profiel (wensenlijst Nuenen c.a.) vastgesteld. Het
verdiepingsdocument (antwoord van Eindhoven op het profiel) is níet door de Raad van Nuenen
vastgesteld.
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Tijdens het totstandkomingsproces van het herindelingsontwerp is door de gemeente Eindhoven
herbevestigd dat deze gemeente het verdíepingsdocument en de daarin verwoorde uitgangspunten
voor alle thema's buitengewoon serieus neemt. Wij gaan ervan uit dat atdus in hoge mate sprake is
van overeenstemming over de genoemde thema's.
De WD Nuenen neemt de visie V3n de Provincie, op de nieuw te vormen gemeente, vrijwel 1 op 1
over uit het herindelingsontwerp.
Wij delen deze visie in zeer hoge mate. Deze komt tegemoet aan de wensen en inzichten die door
onze inwoners op diverse bijeenkomsten zijn ingebracht en die wij ook tot de onze hebben gemaakt
voorzover dat vanaf het begin al niet het geval was.
Wel wil de WD fractie op enkele punten extra de nadruk leggen, die voor ons van groot belang zijn
binnen de nieuw te vormen gemeente.
Primaire thema's:

1) Wonen
2) Sociaal Domein
3) Cultuur en Sport
4) Mobiliteit en infrastructuur
5) Democratie, bestuur en participatie
6) Onderwijs
7) Bibliotheek
8) Veiligheid
9) Economie en werkgelegenheid
1) Wonen
De woonvisie van Nuenen stuit aan op de woonvisie van Eindhoven.
Wel is belangrijk dat we zo snel mogelijk afstemming vinden met Eindhoven en de Provincie
over de wensen en de soort bouw in de nieuw te vormen gemeente, en wanneer dit
gerealiseerd kan worden, op basis van de huidige bestemmingsplannen.

2) Sociaal Domein
Nuenen heeft een goed functionerend Sociaal Domein, waar binnen het CMD een belangrijke
rol vervult. Het is belangrijk dat in stand te houden voor Nuenen. Daarom is het nodig met
Eindhoven overeen te komen en vast te leggen dat het CMD voor Nuenen behouden blijft, en
dat het CMD tezamen met de benodigde ambtenaren voor het Sociaal Domein gehuisvest
worden op een centrale plaats in Nuenen (mogelijk op de nu voorziene locatie). Deze locatie
kan bijv, uitgebreid worden, voor gemeentelijke dienstverlening, met de loketdienst zoals we
die nu in Nuenen kennen (Burgerlijke Stand etc.}.

3) Cultuur en Sport
Het is van belang om het Nuenense verenigingsleven te ondersteunen richting de fusie.
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Subsidieregels en accorrmnodatiebeleid dienen daartoe goed onderzocht te worden en
geprobeerd moet worden tenminste de organisatorische en vooral ook financiële situatie van
onze verenigingen niet te laten verslechteren en indien mogelijk te verbeteren.
Accommodaties die we veilig willen stellen dienen we op korte termijn vast te stellen en
waar nodig daarvoor plannen op te stellen die voor de toekomst de gebruiksmogelijkheden
garanderen.
In het bijzonder denken we hierbij aan: Nieuwbouw voor Sporthal De Hongerman, Gymzaal
Gerwen onderbrengen in Stichting D'n Heuvel en losmaken van de school, Sca Nuenen-Zuid,
Huisartsenpost Nuenen-Zuid, en de buitensport accommodaties etc. Ook voor Het Klooster
moet een goede oplossing gevonden worden, Te denken valt aan pri vatiseren.
Hierbij wil de VVD Nuenen maximaal "Right to Challenge" ( = Het recht om de gemeente uit
ìe dagen taken efficiënter en goedkoper door inwoners te laten doen) toepassen en daartoe
tijdig eert passende verordening īn het leven roepen welke ook door Eindhoven wordt
ondersteund.
4)

Mobiliteit en infrastructuur
We willen overeenstemming bereiken met Eindhoven en de Provincie over
voorkeursoplossingen voor probleemgebieden in en rond Nuenen c.a. binnen het
bereikbaarheidsakkoord.
Te denken valt aan:
-

Verkeer buiten de bebouwde kom van Nuenen door het realiseren van een
"Kleine Ruiť;

-

Waar nodig blauwe zones; niet betaald parkeren;
Bereikbaarheid Eeneind voor de aanwonenden en de daar gevestigde bedrijven
door een tunnel onder het spoor op de Collse Hoefdijk;

5)

-

Openstellen Soeterbeek;

-

Een innovatieve oplossing voorde geluidshinder en fîjnstof op de A270.

Democratie, bestuur en participatie
In de Eindhovense Visie op regionale bestuurskracht zet Eindhoven in op twee
parallelle en gelijktijdige bewegingen:
-

Schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht, en

-

Borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op verschillende niveaus
van de gemeenschappen.

De WD wil overeenkomen en vastleggen met Eindhoven dat de betreffende
verordening m.b.t, het continueren en bet voortbestaan van dorps -en wijkraden
gecontinueerd wordt.
We willen tijdig met Eindhoven overeenkomen hoe met personeel wordt
omgegaan, Ook ten áánzien van de Nuenense werknemers bij de Dienst
Pommelvalleī Zij moeten een gelijke behandeling krijgen als het overige Nuenense
Personeel.
We willen om mogelijke projecten m.b t. tot burgerparticipatie te stimuleren een
verordening Right to Challenge invoeren.
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6)

Onderwijs
De VVD wil overeenkomen met Eindhoven dat de huidige spreiding van scholen in Nuenen,
Gerwen en Nederwetten gehandhaafd blijft. Dat er geen scholen zullen verdwijnen in
Gerwen en NederwetLen, ook niet als zij onder her minimum leerlingenaantal zijn of komen.

7)

Bibliotheek
We wíllen overeenkomen met Eindhoven dat in Nuenen een bibliotheek blijft en
onderzoeken en vervolgens afspreken waar die gehuisvest zal worden; bij voorkeur op een
centrale locatie in Nuenen, met voldoende parkeermogelijkheid.

8)

Veiligheid
Uit het profiel van Nuenen c.a. blijkt expliciet de onwenselijkheid van eventuele vestiging van
coffeeshops in Nuenen. Daarnaast is in de gemeente Nuenen slechts één
seksinrichting/escortbedrijf toegestaan Ook is de gemeente Nuenen zeer terughoudend met
het toestaan van speelgelegenheden (zijnde gokhalien/casľno'sį.
Wij willen overeenkomen met Eindhoven dat er geen wijziging komt in het 'okale beleid in
Nuenen t.a.v. Coffeeshops, sexinrichtingen etc.

9)

Economie en werkgelegenheid
In de nieuw ie vormen gemeente moet aandacht zijn voor werkgelegenheid voor de
Nuenenaren en voor het ontwikkelen van bedrijventerreinen m Nuenen.

Het standpunt van de VVD Nuenen is duidelijk:
-

Nuenen c.a. kan niet zelfstandig blijven;

-

Een fusie van Nuenen met Son en Breugel is slechts een opstap naar uiteindelijk samengaan
van meerdere gemeenten in de regio met Eindhoven, en bovendien met aan de orde;

-

De VVD heeft voorkeur voor een fusie met Eindhoven;
Niet meepraten en meewerken over het beste voor de toekomst van Nuenen is je
kop in het zand steken;
Er wordt over Nuenen gepraat i.p.v. met Nuenen;

-

De VVD fractie wil constructief meewerken!

Afsluitend willen wij u nog meegeven dat liet dorpse karakter van Nuenen behouden moet blijven.
De lasten voor de huidige inwoners van Nuenen niet hoger moeten worden na de fusie met
Eindhoven. Er een dependance van het gemeentehuis moet komen met een loketfunctie voor
paspoorten en rijbewijzen e.a.
Last but not least: de naam Nuenen mag niet verdwijnen. Wij zijn trots op de naam Nuenen en het
daarbij behorende in de regio, en internationaal, herkenbare erfgoed van Vincent van Gogh.
Tot zover onze zienswijze,
Gaby Scholder, Hans Spijkerman, Judith Tesser

Fractie VVD Nuenen c.a.
Telnr. (0) 6 53 37 67 04
e-mail: gaby.scholder@onsnet.nu
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Dieptepunt van bestuurskracht van Nuenen
De Nuenen-, e gemeenteraad stelde in november 2017 drie miljoen euro beschikbaar voor renovatie van
de woonwagenlocaties Bosweg in Gerwen en Kremersbos in Nuenen. In het raadsvoorstel van het
college van B. en W. werd aan de raad het bestaan van een rapport verzwegen dat de grond onder de
locatie Bosweg ernstig verontreinigd is. Het ín oktober 2017 opgesteld rapport werd pas op 29 mei
2018 aan de Sint in Gerwen bekend gemaakt en op 31 mei 2018 aan de gemeenteraad van Nuenen
Ruim 7 maanden later! Wederom een gebrek aan samenwerking tussen B. en W. en gemeenteraad,
waar de provincie al zo vaak op heeft gewezen. Weer een gebrek aan bestuurskracht! Waarom werd
dil rapport pas op 31 mei officieel naar buiten gebracht? W70 wethouder Jansen wist het al in oktober
2017 en het is met aannemelijk dat Stultiens, *oen nog fractievoorzitter van W70, van het bestaan van
dit vernietigend rapport met zeer grote financiële gevolgen voor de gemeente Nuenen, niet op de
hoogte was. Bodemsanering gaat vele miljoenen euro extra kosten. Deze komen nog bovenop de al
gereserveerde dríe miljoen. W aarom die verzwijging? Kwam het niet in hun kraam te pas of paste het
niet in de verkiezingsflyer van W70 waarin gesteld werd dat Nuenen alles financieel op orde had?
Misleiding van de kiezer?
Fven terug in de geschiedenis en wat verder van belang is Per 1 maart 1999 is de Woonwagenwet
ingetrokken. Daarmee is natuurliik geen eind gekomen aan de noodzaak om aandacht te besteden aan
het wonen in woonwagens en standplaats. In tegendeel. Primair de gemeenten, maar ook de
corporaties zijn verantwoordelijk voor het vervullen van díe woonwens. Net zoals ze dat zijn voor de
woonwens van andere inwoners en woningzoekenden. Bron : Circulaire ministerie van
Volkshuisvesting,Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14.2.2002. Wat deed de gemeente
hiermee? Fnkeîe voorbeelden in chronologische volgorde: 1 .Oktober 2004 voor Sinti in Klooster
voorlichtingsavond. Geen keuze tussen woonwagens oí stenen woningen.2. op 1 oktober 2009 zijn de
projecten Bosweg en Kremersbos door vaststelling van dc begroting 2010 door de raad geprìoríteerd.
Bij de behandeling van de begroting 2011 worden Hiervoor voorbereidingskredieten beschikbaar
gesteld. 3.Raad van Ţ'5 december 2010: integraal p anhu investing Sinti vaststellen en het college
opdracht geven het plan huisvesting Sinti nader uit te werken m een ontwikkehvoorstel en
kredietaanvraag voor de uitvoering van de revitalisering van de woonwagenlocaties Bosweg en
kremersbos en deze medio 20] 1 ter besluitvorming aan de laad voor te leggen.4.Raadsbesluit
november 2017 renovatieplannen locaties Bosweg en Kremersbos met spoed afwikkelen en
uivoeren.5. Raad 31 mei 2018 : de grond onder het woonwagenkamp Bosweg in Gerwen blijkt ernstig
verontreinigd. Dat is gebleken uit een alarmerend rapport van oktober 2017 waar de raad niks van
wist.6. Raad 5 juli 2018: Voor de rest van 2018 anderhalve ton extra beschikbaar stellen voor o.a.2
projectleiders die de verhoudingen met de Sinti in betere banen moeten leiden. In het najaar 2018 wil
de raad beslissen wat er moet gebeuren met de bodemverontreiniging onder de woonwagenlocatie aan
de Bosweg. Wederom v/orden de Sinti aan het lijntje gehouden! Wederom rekken en trekken.
Conclusie: Tussen 2004 en 2018 zeg maar in 14 jaar tijd is de gemeente er niet in geslaagd om een
definitieve beslissing te nemen ten aanzien van renovatie en sanering van de Sinti locaties. Daarmee is
de bestuurskracht van Nuenen op een absoluut dieptepunt beland.
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Betreft: Zienswijze ondernemingsraad Gemeente Eindhoven over herindelingsontwerp
Nuenen c.a. en Eindhoven.
Geachte sialenleden

De ondernemingsraad van de gemeente Eindhoven (hierna OR-Ehv) vraagt voor het
volgende uw welwiller.de aai idacht.
De OR-Ehv maakt bl] deze gebruik om haar Jenswijze aan u kenbaar te maken over het
horindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven dat onlangs door u îs vastgesteld
De OR-Ehv stelt zich allereerst op het standpunt dat een herindeling van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven een politieke afweging îs De OR-Ehv doet derhalve hierover
geen uitspraak.
De reden dal de OR-Ehv gebruik wil maken om een zienswijze kenbaar te maken is
geborgd h de missie en visie van de OR-Ehv op medezeggenschap
De OR-Ehv heeft ais uitgangspunt dat medezeggenschap zo diep mogelijk in de
organisatie plaatsvindt, in de haarvaten van de organisatie. Medezeggenschap vindt ai in
het primaire werkproces plaats, waarin medewerkers als deskundigen betrokken worden
bij veranderingen in de organisatie. De OR-Ehv stimuleert dit bij site processen waar
personeel bij betrokken Is en pakt de formele rol op momenten dat dit nodig is Oe OREhv doet di' door zo zichtbaar mogelijk te zijn, zoveel mogelijk te luisteren naar collega's
en daarbij zeE het goede voorbeeld te gever.
Dit uitgangspunt geldt ook en ís essentieel voor het henna elings proces zoals door u îs
ingezet. De OR-Ehv benadrukt dat medewerkers in een vroeg stadium moeten worden
meegenomen in dit proces en aís een serieuze partij worden gezien. Medewerkers
moeten op voorhand helderheid en duidelijkheid krijgen over de gevolgen die er voo.
hen zįjn als een herindeling onafwendbaar blijkt. Zorgvuldigheid en voldoende
waarborgen zijn hierbij belangrijke Sleutelwoorden. Het borgen van hun
medezeggenschap is het meest belangrijke racht dat medewerkers hebben dat
verankerd is in de Wet op de Ondernemingsraad. De OR-Ehv bewaakt dit recht zowel op
formele als op informele wijze
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De DosíťtDneririį wan alle bij een herindeling betrokken partijen verdient daarbij aandacht,
of dit nu gaat nm personeel verbonden aan de beide gemeenten of daaraan verwante
dienstverlenende; Instanties. De OR-Eriv waard over die positionering opdat een ieder het
werk blijft doen wat thans wordt gedaan
De OR-Ehv volgt het herin de tingsproces met volle belangstelling en ziet er op toe dat,
indíén van toepassing, bijtijds het betreffende personeel hierbij geïnformeerd en
betrokken wordt. Dit met als doel dat al het personeel met plezier en geïnvolveerdhe'h
kan blijven werken voor een gemeentelijke overheid. Geen enkel personeelslid is
namelijk gebaat bij een proces waarbij onduidelijkheid de overhand heeft en
medezeggenschap achterwege blijft. Tijdig en adequaat anticiperen is een opgave
waarvore de OR-Ehv met kracht pleit.
De OR-Ehv vindt het vanzelfsprekend dat zij als n “oezeggenschnps-orgaan aan de
vóórkant wordt betrokken en geraadpleegd waarbij de OR-Ehv ervoor zorgdraagt dat de
medewerkers die door de herindeling geraaid worden, beschermd worden în Hun werk
en rechtspositie
De OR-Ehv gaat er van uit dat Gedeputeerde Stalen in het herindelìngsproces
bovenstaands pleitbezorging waarborgt.

Namens de Ondernemingsraad gemeente Eindhoven,

Nlw. L Korfker
Voorzitter OR

Drsi/O.M. van' Gerwen

Secretaris OR

Verzonden per e-mail aan* herindeling nuenen@brabanl.nl op IQ juli 2018
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Zienswijze herindelingsontwerp 15 mei 2018
Gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven

Geachte college,
Wij hebben kennisgenomen van het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeente
Nuenen c.a, en de gemeente Eindhoven. Via dit schrijven maken wij onze zienswijze en
bezwaren kenbaar.
De politieke partij Combinatie Nuenen c.a. heeft vooral haar bedenkingen bij wat nu de
werkelijke aanleiding en motieven zijn geweest van Gedeputeerde Staten van Moord-Brabant
om over de gaan tot de Arhî procedure.
Als het alleen maar gaat over de samenwerking tussen het college en de raad van de
gemeente Nuenen c.a, dan is dat een erg zwak argument
Dit kan op andere manieren opgelost worden en hierín kan de Commissaris van de Koning
sturing geven.
Wat ons ook nog steeds verbaast is dat de Gemeente Eindhoven geen bestuurskrachtonderzoek heeft laten uītvoeren en dat de Gedeputeerde Staten dat ook niet nodig vindt.
Dit ís, naar onze stellige mening, meten met twee mater,. U gaat ervan uit dat het allemaal in
orde is in Eindhoven, Wij zijn daarvan zeker niet overtuigd. Maar meten is weten en de inwo
ners van Nuenen c.e hebben het recht om te weten hoe het er ín hun (mogelīĵk toekomstige )
gemeente aan toe gaat,
De gegevens die ten grondslag tiggen aan het herindelingsontwerp zijn niet meer actueel; Het
lijkt ons toch verstandig en recht doen aar de waarheid hier rekening mee te houaen omdat er
de laatste járen in beide yemeenten nogal wat zaken zíjn gewijzigd; Er is vooruitgang in dt
bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a, en er is een duidelijke verbetering van haar
financiële situatie.
De toenemend slechte financiële situatie van Eindhoven in de laatste járen zou bij Nuenen
onmiddellijk hebben geleid tot financieel toezicht; blijkbaar vindt de provincie dit niet nodig bij
Eindhoven.
Het onlangs nog vastgesteld toenemend ziekteverzuim onder ambtenaren in Eindhoven kan
toch geen teken zijn van bestuurskracht.
Een gemeente die de problemen in Nuenen zou moeten oplossen, al zouden die er al zijn, zou
rust en kracht moeten uitstralen.
Naar onze mening is een herbeoordeling van beide gemeenten dan ook op zijn plaats,
Vooral onze aanpak bij het CMD blijkt te werken terwijl dat in Eindhoven uit de hand loopt en
er op korte termijn ook nog geen oplossing in zicht is. Dit is een van de voorbeelden waaruit
blijkt dat kleinschaligheid wel degelijk werkt

In uw herindelingsontwerp wordt op pagina 49 geschreven dat Eindhoven de door haar om
schreven uitgangspunten in tiet verdiepingsdocument nog eens herhaalt. Dit is een reactie
geweest van de gemeente Eindhoven op het profiel dat de gemeenteraad van Nuenen c.a.
eerder zelf heeft vastgesteld. Hierop valt natuurlijk weinig op- of aan te merken; Echter wat
wij absoluut missen zijn de garanties. Voor welke periode gaat dit allemaal gelden 10 jaar,
20 jaar? Het is van belang voor de inwoners van Nuenen c.a. om hierover duidelijkheid te
krijgen.
Wij missen in het herindelingsontwerp de toezeggingen over belangrijke zaken zoals behoud
van leefbaarheid en eigenheid van de kernen van Nuenen binnen de eventueel nieuw te
vormen gemeente.
Als wij kíjken naar de laatste annexatie van Acht door de gemeente Eindhoven was een van de
belangrijkste afspraken hierbij was dat er een dorpsraad Acht zou komen. Deze is er gekomen
maar na het aantreden van een níeuw college In 2014 werd haar het adviesrecht ontnomen
daaruit blijkt dat gemeente Eindhoven geen waarde hecht aan de belangen van haar inwoners.
Burgerparticipatie hebben wij in Nuenen hoog in het vaandel staan, dus vandaar dan ook onze
dorps-en wijkraden. Er zal daarom ook voor een eventueel nieuw te vormen gemeente een
nieuwe verordening gemaakt worden waarbij wij ervan uitgaan dat deze voor de hele nieuw te
vormen gemeente zal gelden. Zo wordt het dan ook weer voor Acht mogelijk een eigen wijk
raad op te richten. Wat wij hier echter missen is een beschrijving van de bevoegdheden van
deze wijkraden want dat is wel degelijk van belang. Zijn zij alleen maar adviesorganen of krij
gen zij ook bevoegdheden?
Verder wordt er in het herindelingsontwerp geschreven dat Eindhoven al ervaring heeft met
samenvoeging van gemeenten omdat Eindhoven is ontstaan door samenvoeging van een
aantal kleinere gemeenten. Ook geeft u aan dat bijvoorbeeld Gestel en Acht hun eigen
karakter hebben behouden. Wij delen deze mening niet. Wat de gemeente Eindhoven naar
onze mening is vergeten is dat inwoners ook behoefte hebben aan leefruimte en openbaar
groen. Van de oude kernen ís weinig herkenbaars meer over. Pleinen waar vroeger markten,
kermissen en activiteiten werden gehouden zijn parkeerterreinen geworden.
In het herindelingsontwerp gaat u ook in op de samenwerking in het stedelijk gebied. Wij delen
uw mening niet. Wíj zien wel degelijk een samenwerking ontstaan op diverse terreinen.
Wij verwachten dat er op termijn wel een nieuwe vorm zal worden gevonden om ook een in
vulling te geven aan een nieuwe bestuursvorm voor deze samenwerking waardoor wel degelijk
taken en bevoegdheden zouden kunnen worden overgedragen. Door de gemeente Nuenen c.a.
nu te dwingen tot een samenvoeging met de gemeente Eindhoven wordt haar deze kans ont
nomen.
De gemeente Nuenen c.a. kent een heel divers verenigingsleven met veel enthousiaste
vrijwilligers en een goed subsidiebeleid. Wij vrezen voor het voortbestaan van deze vereni
gingen in de nieuw te vormen gemeente, als wíj kijken naar het huidige subsidiebeleid van de
gemeente Eindhoven.
Een samenvoegen van de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel behoort volgens u niet
meer tot de mogelijkheden. Wij zijn nog steeds van mening dat dit wel degelijk tot de moge
lijkheden behoort als u beide gemeenten nog de tíjd en ruimte geeft om hier met elkaar over
te praten.
Naar de mening van de Combinatie Nuenen c.a. kan er alleen maar sprake zijn van een fusie
tussen twee gemeenten als deze door beiden gedragen wordt. Dit ìs thans niet het geval en
een fusie van Eindhoven met Nuenen c.a. is dan niet in het belang van de inwoners van
Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Wij verzoeken u om onze zienswijze te betrekken in de verdere besluitvorming.
Met vriendelijke groet,
Combinatie Nuenen c.a.

TyG.M.P.M. Schoenmakers
Z voorzitter

M.F.W. Donkers-van Galen
fractievoorzitter

Secretariaat; De Haverkamp 6, 5674 PT NUENEN
rekeningnummer: NL67INGB0004239945

GROEN
LINKS
GELDROPMIERLO

EN OMGEVING

Mierlo, 8 juli 2018
Onderwerp: herindeling gemeente Nuenen c.a.

Geachte leden van de Provinciale Staten,

Graag geven wij onze zienswijze ten aanzien van uw voorgenomen plannen tot herindeling van de
gemeente Nuenen Deze is dat wij herindeling GEEN goed plan vinden, Onze argumentatie daarvoor
is de volgende:
- Er is geen noodzaak tot herindeling van de gemeente Nuenen. De gemeente is financieel gezond en
de politieke verhoudingen, die in het verleden slecht waren en vaak leidden tot bestuurlijk
onvermogen, zíjn zeker sinds de vorige gemeenteraadsverkiezingen (2014) sterk verbeterd,
De gemeente Nuenen heeft samen met de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo een
goede verstandhouding en heeft dit vertaald een gezamenlijk uitvoeringsorgaan, de dienst
Dommelvallei Deze is operationeel sinds 1 januari 2014 en functioneert goed. Zou de gemeente
Nuenen samengaan met de gemeente Eindhoven, dan hebben drie gemeenten er een flink probleem
bij: alle hedrijfsvoeringstaken dienen weer opnieuw belegd te worden
Ons belangrijkste argument is dat de gemeente Nuenen, net als de gemeente Son en Breugel en de
gemeente Geldrop-Mierlo, samen met zes andere gemeenten het Stedelijk Gebied Eindhoven
vormen. Een samenwerkingsvorm die al vanaf 2005 opereert en steeds meer resultaten gaat
opleveren.
Zie bijvoorbeeld de Evaluatie Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven die door Bureau
Berenschot in 2017 is uitgevoerd.
Zie ook: AFSPRAKENKADER WONEN 2017, Aantrekkelijke woonmilieus in Stedelijk Gebied Eindhoven,
oktober 2017
Onze visie is dat in deze jarenlange samenwerking er een goed evenwicht is ontstaan tussen
enerzijds de steden Eindhoven en Helmond en anderzijds de randgemeenten. Eindhoven heeft als
grootste gemeente een groot belang; de andere gemeenten stellen hun belangen daaitegenover of
daarnaast. Samen komen ze er uit en boeken ze flinke voortgang, met name op het gebied van
wonen en werken. Ga je nu Nuenen uit dat evenwicht halen en bij Eindhoven onderbrengen, dan is
dat voor iedereen zeer nadelig en zelfs schadelijk: de samenwerking in het Stedelijk Gebied
Eindhoven er: de bestuurlijke verhoudingen raken in grote disbalans en het risico bestaat dat de
samenwerking geheel ontwricht raakt En dat raakt precies een van de criteria uit het advies van uw
commissie Demmers:

"Evenwichtige regionale verhoudingen: Dit criterium houdt in dat een oplossing voor Nuenen
moet passen binnen het gewenste toekomstperspectief voor het Stedetijk Gebied en de
Metropoolregio Eindhoven. De commissie zal niet adviseren over een oplossing die op zich goed
kan zijn voor Nuenen, maor die voor andere gemeenten of voor de regio nieuwe problemen
met zich mee zal brengen.

- Het vreemde is dat u de gemeente Nuenen isoleert daar waar het gaat om haar functioneren, zowel
zelfstandig als als partner in het Stedelijk Gebied. Het adviesrapport van uw commissie Demmers
doet dat niet: dat kijkt naar het functioneren van het Stedelijk Gebied als geheel:

Voor het gewenste toekomstperspectief voor het Stedelijk Gebied heeft de commissie een model voor
ogen, waarbij de stad Eindhoven wordt omringd door voldoende krachtige, kleinere gemeenten, die
een aantal 'zware' token, bevoegdheden en middelen op de terreinen van wonen, werken, ruimtelijke
inrichting (inclusief bedrijventerreinen) en voorzieningen (inclusief de daarbij behorende financiële
risico's) overdragen aan een bestuursautoriteit op het niveau van het Stedelijk Gebied.
Vreemd genoeg komt u hierop niet terug: het lijkt alsof u sec de gemeente Nuenen wilt herindelen
en het Stedelijk Gebied verder buiten beschouwing laat.
Uít deze argumenten zult u kunnen begrijpen dat wij als Bestuur van de Afdeling GroenLinks GeldropMierlo en omgeving vinden dat het apart benaderen van de gemeente Nuenen en het samenvoegen
met de gemeente Eindhoven een onnodige, nutteloze en zelfs heilloze actie is.

Namens het bestuur,
Mw. A.J.E. Christophersen, voorzitter.

