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Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen, opmaken Mncht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samen werken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Zienswijze nerindelingsontwerp samenvoeging
Gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
Provincie Noord-ftrobant
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Wat vindt u van het herindelingsontwerp samenvoeging gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven? (max 1000 tekens)
Het is m.i. een prima ontwerp, waarin waarborgen worden genoemd om ervoor te zorgen dat Nuenen, met haar kerkdorpen:
Gerwen, Nederwetten en Eeneind, hun specifieke kenmerken kunnen behouden.
Een heel goede stap, gericht op de toekomstige ontwikkeling in de regio Oost-Brabant!
Waarom vindt u dat? (max 1000 tekens)
1. De bestuurskracht van de gemeente Nuenen, was en is nog steeds onder het kwalitatieve niveau.
2. Het samenspel tussen college en raad, is ook in de nieuwe samenstelling niet zoals het zou moeten zijn in een goed
functionerend democratisch spel tussen college en raad!
3. Willen wij als regio een woord mee blijven spreken in toekomstige en niet alleen economische ontwikkelingen, dan zal een
gemeenschappelijke organisatie van de gemeentes in het Stedelijk Gebied Eindhoven voorwaarde voor succes zijn.
Heeft u aandachtspunten die u mee wilt geven voor het definitieve herindelingsadvies? (max 1000 tekens)
1. Het is van wezenlijk belang dat bestaande en nieuw in te richten dorps- c q. wijkraden zeggenschap en budget krijgen om
zaken die van invloed zijn op de leefbaarheid van die kernen mede Ínhoud en vorm te geven.
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ZIENSWIJZE BESTUURLIJKE TOEKOMST
GEMEENTE NUENEN C.A.
Al geruime tijd is de toekomst van de gemeente Nuenen C.A. onderwerp van gesprek,
onderzoek, politieke agenda's en ga zo maar even door.

In het kader van de toekomst van de gemeente Nuenen C.A. ben ik, al meerdere járen
van menig dat een fusie met de gemeente Eindhoven de beste optie is, om voorbereid te
zijn op de toekomst. In dit document zal ik mijn argumenten daartoe nader toelichten.

WAAROM EEN BESTUURLIJKE FUSIE MET DE STAD EINDHOVEN?
1. Uit diverse onderzoeken, studies en rapporten wordt keer op keer de conclusie
getrokken dat een zelfstandige gemeente Nuenen géén optie is. Ook het rapport
van de commissie Demmers, De Wil tot Verschil, onderschrijft deze conclusie.
Ook latere onderzoeken naar de bestuurskracht van de gemeente Nuenen geven
aan dat het niet goed zit met de bestuurskracht van de gemeente. Ook en m.n.
wordt qenoemd de ontbrekende goede samenwerking tussen college en raad.
Vaak gaat het niet om net Deiang van ae gemeenscnap en de inwoners van die
gemeenschap, maar om andere belangen en worden de belangen van de inwoners
daarmee geschaad. Voorbeeld: het vorige en huidige college weigert per definitie
met de provincie en de gemeente Eindhoven aan tafel en in gesprek te gaan over
hoe de eventueel te vormen gemeente er uit zou moeten komen zien. De
inwoners van Nuenen zijn daardoor volledig afhankelijk van de visie en bereidheid
van deze partijen als het gaat om de uitvoering van de samenvoeging!
2. Verder werd door de commissie Demmers geadviseerd om een aantal belangrijke
en gemeentegrenzen overstijgende thema's over te dragen naar de
Metropoolregio Eindhoven en/of het Stedelijk Gebied Eindhoven, dus de stad
Eindhoven. Deze overdracht naar de stad Eindhoven heeft als consequentie dat de
burgers van Nuenen, hun democratische invloed op de overgedragen dossiers
verliezen. Bij een ambtelijke fusie met Eindhoven, behouden de burgers van deze
Nuenen, via hun stem bij gemeenteraadsverkiezing, invloed op de besluitvorming,
dus het bestuur van de gemeente. Daarbij kunnen dan dorps- of wijkraden, voor
inspraak en invloed zorgen bij zaken/thema's die van belang zijn voor Nuenen.
3. Naast de in het rapport genoemde zaken: regionale economie en mobiliteit,
wonen, werken, ruimtelijke inrichting en voorzieningen zijn er vast en zeker nog
veel meer zaken en thema's die beter en efficiënter kunnen worden aangepakt in
een grootstedelijk bestuursapparaat, dan dat elke gemeente die zelf dient te
organiseren en haar eigen wiel dient uit te vinden, c.q. draaiende te houden.

4. Eind 2016 heeft de PvdA afd. Nuenen C.A. middels een Rondetafelcafé en een
enquête de mening van inwoners van Nuenen gepeild, met de volgende
resultaten:
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De belangrijkste reden voor het samengaan is de bestuurlijke zwakte van Nuenen.
Veel Nuenenaren hebben geen vertrouwen in het huidige bestuur. Daarnaast zien
velen kansen gezien door herindeling die leidt tot een grootschalige stedelijke
gebied. Verschillende problemen (o.m. door de overheveling van taken naar de
gemeentelijke overheden) kunnen hierdoor beter worden aangepakt.
5. Bij de formatie van het huidige college, dat onlangs is geïnstalleerd, was de
bestuurlijke toekomst het belangrijkste thema en uitgangspunt voor de vorming
van dat college. Uitsluitend partijen die voor zelfstandigheid pleiten werden
uiteindelijk uitgenodigd voorde vorming van een college.
6. De uitslag van de verkiezingen werd door m.n. de tegenstanders van de fusie
uitgelegd alsof de bevolking massaal tegen de fusie zou hebben gestemd. Als je
de cijfers van de uitslag analyseert komt daar een ander beeld uit:

UITSLAG VERKIEZINGEN ALS REFERENDUM
Bestuurlijke Toekomst Nuenen
DATUM: 22-3-2018
PARTIJ

ZELFSTANDIG

STEMMEN 96

W70

3188 28,596

VVD

1675 15,096

Groen Links

1152 10,396

Stemmen

FUSIE
96
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28,596
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Zetels Stemmen
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6
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3

2

PvdA

1113 10,096
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2

D66

1111

9,996
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2

CDA

946

8,596

946

8,596

2

SP

652

5,896

652

5,896

1

De Combinatie

457

4,196

457

4,196

1

Lijst Pijs

446

4,096
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4,096

0

Nuenens Belang

438

3,996

438

3,996

0
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46,996
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Míjn voorstel:
»

De gemeente Nuenen C.A. op zo kort mogelijke termijn middels een bestuurlijke
fusie samenvoegen met de gemeente Eindhoven.

»

Gelijktijdig met bovenstaande traject dienen stappen ondernomen te worden om
te komen tot de (her)inrichting van dorpsraden in Nuenen, Gerwen, Nederwetten
en Eeneind. Deze dorpsraden dienen de inspraak en zeggenschap te krijgen over
zaken die specifiek voor hun dorp van toepassing zijn. Verder dienen deze
dorpsraden een eigen budget te krijgen welk kan worden gebruikt voor specifieke
voorzieningen voor deze dorpskernen. Ook dient de democratische legitimatie van
deze raden gewaarborgd te worden en blijven!
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Adres:
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat eronder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg vooreen zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
Naam
Adres
Woonpla

Aan de Provinciale/Gedeputeerde Staten van Brabant.

i,

30 juni 2018.

Motivatie van een

Geachte Statenleden van Brabant,
Afgelopen september ben ik met mijn (geboren Brabantse) partner in__ i komen wonen.
Al vrij snel kregen we lucht van de op handen zijnde bestuursherindeïing en de discussies
daarover.
Tot dusverre dacht ik: laat ik me maar onthouden van commentaar, er is vast veel aan
voorafgegaan waar we niet bij waren ook al had ik gevoelsmatig natuurlijk wel een 'mening'.
Nu ik inmiddels ruim negen maanden hier woon wil ik toch mijn gevoelsmatige mening op
papier zetten die vind ik tegen allerlei argumenten bestand kan blijven.
Omdat een ieder zijn/haar persoonlijke idee geeft of omgeeft met argumenten, kies ik voor de
bril van de
* die ik ben.
Nu

jaar, ben ik achtereenvolgens
geweest in een
i) en daarna
1). Dat laatste ben ik nog steeds, door
de ontwikkelingen in maatschappij en gezondheidszorg was ik, in
i midden in het dorp
woonachtig, in de volgende praktijk steeds minder gebonden aan wonen ín"het dorp zelf.
Huisartsenpost, overname van zwangerschapszorg door de verloskundige maakten deel van
die ontwikkelingen. Een heel belangrijk deel van het werk, begeleiding van terminale
patiënten, kon ik wel heel goed blijven doen.
De komende járen zal ik in maatschap doorgaan met mijn praktijk in
Maar bij de
verhuizing zocht ik contact met de collega's in
i en vond gelijkdemogelijkheid ook
hier werk te gaan doen. De afgelopen maanden was \k naast
, in de gelegenheid om in
twee verschillende praktijken waar te nemen: iedere woensdag kon ik te voet naar mijn werk
in het
ļ en eens in de twee weken vrijdags in de praktijk in'
Op de huisartsenposten (Deventer, straks Geldrop) zie ik ook andere patiënten maar niets
bekoort mij meer om te werken voor patiënten in dorpspraktijken. Voor mijn idee zie je daar
nog wat meer de familieverbanden door de generaties heen. Ik zie hoe de
dorpsgemeenschappen stand proberen te houden als gemeenschap door sociale instituties, en
vind het spanningsveld tussen dorp en naburige grote stad (aldaar ook het ziekenhuis!) zeer
boeiend.
Alles is aan verandering onderhevig maar laten we behouden wat kan als een soort cultureel
erfgoed. Wij hebben (nu dichtbij de kleinkinderen, jawel in Eindhoven) het als een soort
aankomen op een vakantiebestemming ervaren (voor mijn vrouw was het een mengelinpan
'thuis komen' en 'op vakantie’), voor mij is het nog steeds feest om te wonen in het
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan:
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
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fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,hinwo-

dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
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Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
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Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan. '

Met vriendelijke groet.
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Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan;
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Betreft: herindelingsontwerp Nuenen c.a.
Geachte dames en heren,
De regio Eindhoven vindt langzamerhand als economisch en wetenschappelijk zeer belangrijke regio
meer herkenning en waardering bij onze landelijke overheid. Echter in Europees verband stelt de
stad Eindhoven nog niet veel voor.
Kijken we naar de actuele discussie, dan herkennen wij ons het meest in de weergave van het
ingezonden stuk van de heer H. van der Meijden (inwoner in Nuenen) in de beide plaatselijke huisaan-huis bladen (zie de bijlage), vanwege de aangevoerde argumenten.
Maar wat wij missen in heel de discussie is een visie op iets langere termijn. Wil Eindhoven (nog)
meer 'gezien' worden, dan moet de provincie zich niet beperken tot de annexatie van Nuenen c.a.
door Eindhoven (laten we het maar noemen zoals het feítelijke is), maar de regio volledig herindelen
door het achtereenvolgens toevoegen aan Eindhoven van:
Nuenen in 2020
Son en Breugel in 2022
Geldrop/Mierlo in 2024
Aalst/Waalre in 2026
Best in 2028
Veldhoven in 2030
Oirschot in 2032
en op langere termijn ook de andere plaatsen van de MRE.
Door de schaalvergroting kan 'Eindhoven' o.a.
Brainport verder ontwikkelen
de zaak van Ruimtelijke Ordening beter aansturen (w.o. betere bereikbaarheid)
meer specialistische kennis in huis halen
cultureel zich manifesteren
etc.
Voorwaarde: geef de boven genoemde dorpskernen meer bevoegdheid dan nu de Dorpsraad Acht
(Eindhoven) of de Dorpsraad Nederwetten (Nuenen), die nu nauwelijks iets in de melk te brokkelen
hebben.
Met vriendelijke gro..

Bijlage: 1

'i a t
In deze rubriek neemt de redactie alleen brieven op, die geplaatst kunnen worden
met naom en adres van de inzenders.
Uit de inzending moet duidelijk blijken dat deze bedoeld is voor plaatsing.
De redactie heeft allertijden het recht om de ingezonden brieven in te korten.
Afgelopen weekend heeft het Actiecomité Nuenen Zelfstandig een brief bij alle Nuenense
huishoudens proberen te bezorgen. Een actie waarvoor een flinke inzet van gemotiveerde
vrijwilligers nodig was. Met de brief willen zij Nuenense burgers ondersteunen bij het in
dienen van een zienswijze (bezwaarschrift) tegen de gedwongen fusie met Eindhoven.
Een prima actie waarvoor het comité een compliment verdiend.
Als bijlage was een voorbeeld van een zienswijze toegevoegd. Daarin staan een aantal
goede argumenten die gebruikt kunnen worden. Iedereen kan daar uit kiezen wat bij
hem/haar past. Om de provincie een zo breed mogelijk beeld te geven van de grote diver
siteit aan bezwaren die leven wil ik graag nog een paar mogelijkheden toevoegen:
‘ In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote meer
derheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden onderling en
tussen Raad en College.
- De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
* Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde bestuurskracht
* Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelfgenomen niet voldoende is om ge
meenten, provincies of organisaties beter (e laten functioneren
‘ Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld- NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
- De financiële problemen van de gemeente Nuenen -veroorzaakt doordat de gemeente Eindho
ven hoor afspraken niet nakwam- zijn geheel op eigen kracht opgelost. De meerjarenbegroting
is sluitend. De begroting van 2017 sluit afmet een positief saldo von E 9.000.000,‘ Uit studies van het COELO is ook al diverse malen gebleken dat de financiële positie van een ge
meente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
- Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen en Eind
hoven de gemeente Son en Breug el zal isoleren.
* Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en on
dermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in deze sa
menwerking (Partners+Pröpper 2018)
* De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden. (Partners+Pröpper 2018)
’ De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied uit
evenwicht. (Demmers 2016)
' Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers 2016)
* De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zip onevenwichtig, zowel wát betreft inwoneraantalals ambtelijk. (Partners+Pröpper 2018)
* In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 Inwoners. (Na een fusie zou dat
1:5644 worden)
- Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie haal
den een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
* Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft laten uit
voeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag deze ernstig in twijfel
worden getrokken.
' Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan bestuurskracht.
- Gedeputeerde Staten wil Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de bestuurskracht zo
wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan realiteit om te veronderstellen
dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan verbeteren.
‘ Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meergeld kwijl dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was Eind
hoven 33 procent (een derde) meergeld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Vertrouwend de Nuenense tegenstanders van annexatie hiermee van dienst te zijn ge
weest.
Harrie van der Meijden. Laan ter Gatten 48,5673 BC Nuenen
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

.tiJLfcuAte...Cy... ............................ .........................................

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt, Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vr*
Naam
Adres
Woon
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met
grote meerderheid aangenomen. Dit toont een goede samenwerking tussen de
raadsleden onderling en tussen de Raad en College.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De
samenstelling van de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte
alleen kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte dat Nuenen op een
bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat dit cijfer 2 was
werd in het rapport niet onderbouwd. De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde
aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken, door hetzelfde bureau.
Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit. Uit dit onderzoek concludeert
de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet feítelijk
waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van
annexatie door Eindhoven. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als
zelfstandige democratie, zonder daar feítelijke argumenten voor aan te dragen.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Het zelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende
is om gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost.
Bijvoorbeeld: Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen, veroorzaakt doordat de
gemeente Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een
positief saldo van C9.000.000,Uit studies van het COELO is ook al diversen malen gebleken dat de financiële
positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen
Nuenen en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper
2018) en ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is
geconstateerd in deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018).
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge
ontmantelingskosten leiden (Partners+Pröpper 2018).
De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk
gebied uit evenwicht (Demmers 2016).
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel
(Demmers 2016).
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zijr
™..~i
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 201
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In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt.
Nuenen heeft een raadslid op 1210 inwoners. Eindhoven heeft een raadslid op 5111
inwoners. (Na een fusie zou dat 1: 5644 worden).
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tegen
annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft
laten uitvoeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag
deze in twijfel worden getrokken.
Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan
bestuurskracht.
Gedeputeerde Staten willen Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de
bestuurskracht zo wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan
realiteit om te veronderstellen dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan
verbeteren.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest kwijt
geweest per huishouden dan Nuenen.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met
grote meerderheid aangenomen. Dit toont een goede samenwerking tussen de
raadsleden onderling en tussen de Raad en College.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De
samenstelling van de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte
alleen kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte dat Nuenen op een
bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat dit cijfer 2 was
werd in het rapport niet onderbouwd. De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde
aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken, door hetzelfde bureau.
Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit. Uit dit onderzoek concludeert
de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet feitelijk
waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van
annexatie door Eindhoven. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als
zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Het zelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende
is om gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost.
Bijvoorbeeld: Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen, veroorzaakt doordat de
gemeente Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een
positief saldo van C9.000.000,Uit studies van het COELO is ook al diversen malen gebleken dat de financiële
positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen
Nuenen en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper
2018) en ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is
geconstateerd in deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018).
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge
ontmantelingskosten leiden (Partners+Pröpper 2018).
De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk
gebied uit evenwicht (Demmers 2016).
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel
(Demmers 2016).
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zijn nnpvpnwir.htin ™wpI wat hptrpft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 201
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In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt.
Nuenen heeft een raadslid op 1210 inwoners. Eindhoven heeft een raadslid op 5111
inwoners. (Na een fusie zou dat 1: 5644 worden).
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tegen
annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft
laten uitvoeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag
deze in twijfel worden getrokken.
Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan
bestuurskracht.
Gedeputeerde Staten willen Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de
bestuurskracht zo wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan
realiteit om te veronderstellen dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan
verbeteren.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest kwijt
geweest per huishouden dan Nuenen.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met
grote meerderheid aangenomen. Dit toont een goede samenwerking tussen de
raadsleden onderling en tussen de Raad en College.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De
samenstelling van de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte
alleen kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte dat Nuenen op een
bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat dit cijfer 2 was
werd in het rapport niet onderbouwd. De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde
aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken, door hetzelfde bureau.
Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit. Uit dit onderzoek concludeert
de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet feitelijk
waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van
annexatie door Eindhoven. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als
zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Het zelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende
is om gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost.
Bijvoorbeeld: Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen, veroorzaakt doordat de
gemeente Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een
positief saldo van C9.000.000,Uit studies van het COELO is ook al diversen malen gebleken dat de financiële
positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen
Nuenen en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper
2018) en ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is
geconstateerd in deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018).
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge
ontmantelingskosten leiden (Partners+Pröpper 2018).
De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk
gebied uit evenwicht (Demmers 2016).
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel
(Demmers 2016).
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018).
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In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt.
Nuenen heeft een raadslid op 1210 inwoners. Eindhoven heeft een raadslid op 5111
inwoners. (Na een fusie zou dat 1: 5644 worden).
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tegen
annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft
laten uitvoeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag
deze in twijfel worden getrokken.
Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan
bestuurskracht.
Gedeputeerde Staten willen Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de
bestuurskracht zo wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan
realiteit om te veronderstellen dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan
verbeteren.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest kwijt
geweest per huishouden dan Nuenen.
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In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met
grote meerderheid aangenomen. Dit toont een goede samenwerking tussen de
raadsleden onderling en tussen de Raad en College.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De
samenstelling van de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte
alleen kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte dat Nuenen op een
bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat dit cijfer 2 was
werd in het rapport niet onderbouwd. De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde
aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken, door hetzelfde bureau.
Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit. Uit dit onderzoek concludeert
de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet feitelijk
waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen reden ziet, af te zien van
annexatie door Eindhoven. De provincie wil de gemeente Nuenen opheffen als
zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Het zelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende
is om gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost.
Bijvoorbeeld: Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen, veroorzaakt doordat de
gemeente Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een
positief saldo van C9.000.000,Uit studies van het COELO is ook al diversen malen gebleken dat de financiële
positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen
Nuenen en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper
2018) en ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is
geconstateerd in deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018).
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge
ontmantelingskosten leiden (Partners+Pröpper 2018).
De fusie van Nuenen met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk
gebied uit evenwicht (Demmers 2016).
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel
(Demmers 2016).
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen zijn onevenwichtig, zowel waf u-1~'ŵ
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018).
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In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt.
Nuenen heeft een raadslid op 1210 inwoners. Eindhoven heeft een raadslid op 5111
inwoners. (Na een fusie zou dat 1: 5644 worden).
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tegen
annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft
laten uitvoeren. De bestuurskracht is dus niet bekend. Gezien de resultaten mag
deze in twijfel worden getrokken.
Eindhoven heeft grote financiële problemen, veroorzaakt door gebrek aan
bestuurskracht.
Gedeputeerde Staten willen Nuenen samenvoegen met een stad, waarvan de
bestuurskracht zo wankel is, dat er code oranje is afgegeven. Het is een gebrek aan
realiteit om te veronderstellen dat de bestuurskracht van Nuenen hierdoor kan
verbeteren.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest kwijt
geweest per huishouden dan Nuenen.

Met vriendelijke groet,

0 6 JUL 2018
Provincie Noord-Brabant

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen,
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brahant

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Çťtćti 4;

.

^

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

In gekomen
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvalleí en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendel
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor {icc KwUt
fhébl
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.

V

Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Ik ben opgegroeid in Woensel (ooit een mooi dorp) dat al eerder in de geschiedenis werd opgeslokt door
Eindhoven en ben verhuist naar Nuenen om samen met mijn man daar een gezin te stichten. Ik weet dus als
geen ander wat het verschil is tussen het wonen in een stadsdeel en het wonen in een dorp. Datgene wat er de
laatste járen in Woensel en andere stadsdelen is gebeurd is bij uitstek de reden geweest om te verhuizen!
Waarom zou je mensen die bewust kiezen voor de veilige woonomgeving van een dorp
divopzadelen
.stanmet de
iÍĻJ06
problemen van de stad? Nuenen heeft voor ons alles te bieden en daar kan een fusie met Eindhoven alleen
maar in negatieve zin verandering in brengen. Ik ben dan ook erg teleurgesteld dat met een hoog
ondemocratisch gehalte wordt getracht om ons deze fusie (lees opheffing van Nuenen) door de strot te duwen.
Het wordt tijd dat de provincie en GS luisteren naar de bevolking en zich niet laten leiden door de 'one woman
show' van Mevrouw Spierings, die in mijn ogen alleen het eigen belang vooropstelt om zich een plaats te
verschaffen in de geschiedenisboekjes, geheel te koste van de gemeente Nuenen en haar inwoners.
Om nog maar te zwijgen over haar belachelijke argumenten. Het is na de afgelopen verkiezingen toch wel zeer
duidelijk dat niet Nuenen maar Eindhoven last heeft van een versplinterde gemeenteraad en financiële
wantoestanden. Het is nota bene Eindhoven die aan de wieg stond van de financiële problemen in Nuenen
door het schandaal rond de verplichte woningbouw die nu is teruggedraaid.
Laat Nuenen dus met rust! Er is nog geen enkele gemeente beter geworden van een fusie en we hebben
bewust gekozen voor een stad op afstand. Nuenen is prima in staat zelfstandig te blijven en samen met de
andere Dommelvallei gemeenten te bouwen aan een florerende buffer rond de grote stad. We zitten hier in
Nederland toch niet te wachten op toestanden zoals rond Brussel en Parijs!
Hieronder vervolg ik met de vele argumenten waarvoor Mevrouw Spierings tot nu to blind is gebleken:
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:

»
»
*
*
*
»

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie haalden een
ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de coalitie
roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om gemeenten,
provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote meerderheid
aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden onderling en tussen Raad en
College.

«
»

»

«
«
»
»

«
«
«

«
»
«
»
«

»

«

»

Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: Nuenen-West,
Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente Eindhoven
haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De
begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C 9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen laten
belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had gehouden. Eindhoven
is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse malen
gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste stad van
Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer Eindhoven
dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou Eindhoven nu 563.951
inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest. Zonder het annexeren van een
naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende randgemeenten
Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en Eindhoven
de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en ondermijnt
(Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in deze samenwerking
(Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten leiden
(Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied uit
evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers 2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft inwoneraantal
als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen c.a. heeft
1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie zou dat 1:5644
worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van Eindhoven in die
van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de moeite om te gaan
stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent meer geld
kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was Eindhoven 33 procent
(een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen gemeente
laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve! uitkomst) wel om de
oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandige democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie. Vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor het opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt dus niet en er is dus ook geen noodzaak om de gemeente op te heffen en te laten annexeren
door Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht.
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.

Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan níet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier gíng het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.

Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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.
Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvalleî en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet
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Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
'
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriéndelijke groet.
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
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Geacht College,

Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Wij wonen in Nuenen omdat wij niet in Eindhoven wilden wonen. Nuenen is een dorp met eigen
karakteristieke kenmerken. Een mooi dorp met mooie monumenten. Waar onze kinderen beschermd
zijn opgevoed en waar we kunnen genieten van de omliggende natuur.
Uw argument dat Nuenen zichzelf niet kan besturen kloppen niet, aangezien het hier in Nuenen
allemaal goed verloopt. Als Nuenens burger heb ik nergens last van gehad. Bovendien heeft
Eindhoven veel meer financiële schulden en Nuenen doet het nu goed. Dus die schulden van
Eindhoven daar wil ik niet aan mee betalen.
En als laatste: wij wonen in het bijzondere rijksmonument Nune Ville, en dat hoeft echt geen
Eindhoven Ville te heten...

Ik vertel elke dag in mijn rondleidingen aan toeristen en burgers uit

Nuenen, Eindhoven en anderen over het verhaal van Vincent en Margot en over Vincent en Nuenen.
Ook dat Vincent vaak in Eindhoven kwam, maar in de hele wereld is Van Gogh verbonden met de
plaatsnaam Nuenen. Ik denk dat we dat heel goed uitdragen in Nuenen en we er goed mee omgaan.
Eindhoven is daar altijd goed bij te betrekken, maar we hoeven niet door de gemeente Eindhoven
geannexeerd te worden om daarvoor samen het verhaal te vertellen. Samenwerken is prima en
gewenst, maar annexeren niet nodig. Bovendien ben ik Cultuurwetenschapperen heb in mijn
universitaire studie veel over lieux de memoires gelezen. Nuenen is zo'n lieu de memoire
(herinneringsplaats) voor Vincent van Gogh liefhebbers...
Laten we dat koesteren en deze gasten het Nuenen van Vincent van Gogh laten voelen, als u de
brieven leest, zult u dat ook ervaren...

Met vriendelijke groeten.
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan. .
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Achterhaalde argumenten

Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,

ļ
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Betreft: Zienswijze/bezwaarschrift herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Ik stuur U mijn zienswijze/bezwaarschrift, omdat ik bezwaar aanteken tegen uw plan .
Vooreerst maak ik bezwaar tegen het ontbreken - in het onderhavige provinciale
voorstel - van een integrale visie (zowel planologisch als bestuurlijk) op de gewenste
toekomst van (het stedelijk gebied van ĵ Zuidoost- Brabant als totaliteit. Reeds eerder
strandden daardoor provinciale plannen (toen vooral ingegeven door de gemeente
Eindhoven) met betrekking tot opheffing/samenvoeging/annexatie van onder meer
Nuenen c.a.;
In de negentiger járen van de vorige eeuw liep een en ander uiteindelijk stuk bij de
provincie zelf en in 2002 bij Binnenlandse Zaken.
En nu opnieuw (anno 2018 ) is sprake van een verre van integraal voorstel, terwijl
zowel de provinciale Commissie Huijbregts in 2013 als de provinciale Commissie
Demmers in 2016 voorstellen tot zo'n integrale regionale visie hebben aangereikt.
De provincie kiest kennelijk opnieuw voor een incidentele, kleinschalige, korte-termijn
oplossing en dat vind ik uitermate bezwaarlijk.
De huidige plotselinge provinciale haast met betrekking tot opheffing van uitsluitend
Nuenen c.a. komt derhalve over als enerzijds een zoethoudertje voor de gemeente
Eindhoven, welke gemeente zoals bekend bij monde van burgemeester Jorritsma nog
niet zo lang geleden pleitte voor zo mogelijk één (1) gemeente in Z.O.-Brabant en
anders hoogstens vier (4) (hetgeen begrijpelijkerwijs een gruwel voor de provincie
bleek te zijn 3 als anderzijds een streven van (Gedeputeerde Staten van ) de provincie
om maar niet te kort voor de provinciale verkiezingen, in maart volgend jaar, deze hete
Nuenense van Gogh- aardappel te moeten opdissen.
Een (Nuenens) spierinkje derhalve, uitgegooid (door de provincie) om een
( Eindhovense) kabeljauw te vangen !! Wordt bij succes ongetwijfeld vervolgd !
Welke gemeente mag zich dan de volgende spiering noemen ?
Daarnaast maak ik bezwaar tegen de door de provincie aangevoerde motieven voor de
opheffing van de gemeente Nuenen c.a..
Er zou - aldus de provincie - sprake zijn van een gebrekkig politiek-bestuurlijk
samenspel tussen gemeenteraad en college van B.en W., zonder zicht op verbetering in
de toekomst, en er zou eveneens sprake zijn van een gebrekkig samenspel tussen
gemeentebestuur en de samenleving en een gebrek aan maatschappelijk vertrouwen in
het gemeentebestuur.
Het mag als bekend verondersteld worden dat zeker na de overgang van het
monistische in het dualistische bestuursmodel, eind vorige eeuw, er in heel wat
gemeenten in den lande nogal wat bestuurlijke reuring is ontstaan (Aalsmeer, Den
Helder, Brunssum, Hoekse Waard , Landgraaf Bloemendaal. Haaren enz. enz.).
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Die gemeentelijke commotie doet zich nog steeds voor in den lande en zal zeker ook na
de laatste verkiezingen, dit jaar, en beslist ook in Noord-Brabant niet minder
worden .Wat dat betreft verkeert Nuenen dus wellicht niet in goed, maar wel in
uiteebreid eezelschat)!!

Het is een heel mondig volkje in Nuenen en een lastige gemeente kreeg ik in de loop der
járen uit tal van contreien in het land te horen en zo was het en zo is het. Onder meer
begin tachtiger járen waren er al fikse bestuurlijke problemen en in 2002 eindigde
Nuenen de rit met een college zonder één wethouder die in 1998 als zodanig begon.
De financiële problemen keerden overigens in de negentiger járen ten goede, ofschoon
bij de algemene, landelijke malaise, na 2008, weer tijdelijk een dip ontstond . Aan
Vincent van Gogh wordt onder meer door museum Vincentre sinds 2010 volop aandacht
besteed .
Waarom er, aldus de provincie, geen zicht bestaat op toekomstige verbetering is een
argument uit het ongerijmde. Nuenen blijft ongetwijfeld dwèrs ; bewoond door een
actief, assertief volkje. Waarbij toegegeven kan worden dat de toonzetting er de laatste
tien járen niet op vooruit gegaan is, maar ook dat is -met dank aan de sociale media geen typisch Nuenens verschijnsel .En heeft buitendien mede te maken met de
bestuurlijke en politieke versnippering in heel Nederland , een versnippering die
overigens na de laatste gemeenteraadsverkiezingen , dit jaar, in Nuenen c.a.
aanmerkelijk is teruggedrongen .
Ook heeft het in belangrijke mate te maken met het feit, dat bij uittreden uit een fractie
iemand gewoon in de gemeenteraad kan blijven zitten , iets waarvan in Nuenen c.a.
evenals elders gretig gebruik gemaakt wordt.
Waarop het provinciale standpunt over een gebrekkig samenspel tussen
gemeentebestuur en samenleving wordt gebaseerd is vooralsnog eveneens een raadsel.
Het blijkt in ieder geval niet uit de opkomst bij verkiezingen . En ook niet uit het
weliswaar vaak langdradige en vaak erg gedetailleerde, maar uiteindelijk toch veelal
effectieve besluitvormingsproces in de gemeenteraad . Zijn het soms een paar brieven
van zelfbenoemde Nuenense notabelen aan de CdK ,waarop dit provinciale argument
stoelt ? Of is het de ondeugdelijke enquête van de provincie, die de aanleiding vormt tot
die conclusie ?
Tenslotte maak ik bezwaar tegen de weinig democratische en eerder technocratische
handelwijze,waarop de provincie met dit probleem omspringt.
Het is prijzenswaardig dat gedeputeerde Spierings ettelijke malen naar Nuenen (en
Eindhoven) kwam om de kwestie waar het om gaat toe te lichten , maar het gebrek aan
ter zake doende antwoorden op gestelde vragen in die bijeenkomsten was - volgens het
ED, de lokale media en bezoekers - schrijnend te noemen .
De flinkheid ,die de provincie ten opzicht van Nuenen tentoon spreidt, wordt niet alleen
node gemist waar het de regio Zuidoost-Brabant aangaat ,maar gaat daarom ook ten
koste van het democratisch proces.

J

Waarom zo’n haast ? Waarom bij voorbaat stellen, dat de provincie de uitkomst van een
eventueel referendum naast zich neer zal leggen ? Waarom zeggen , zoals mevrouw
Spierings doet, dat Eindhoven de belangen van het Van Gogh gebeuren beter zal
behartigen dan Nuenen ? Heeft Eindhoven daar plotseling financiën voor, terwijl het
juist in de culturele sector drastisch beknibbelt en - om het maar vriendelijk te zeggen geen rijk gevulde gemeentekas heeft ? Op diverse gedeputeerden is in de loop der tijd
tevergeefs een beroep op financiële steun gedaan teneinde Van Gogh te promoten,
maar tevergeefs en alles wat er nu is op dat terrein - en dat is niet weinig gezien ook het
aantrekkend toerisme in de gemeente - heeft Nuenen uiteindelijk zelf opgebracht.
Het zijn op zich tenslotte allemaal belangrijke punten , die de provincie en de gemeente
Eindhoven aanvoeren in hun visie in de herindelingskrant op de nieuw te creëren
gemeente, maar voortschrijdend inzicht - weet U wel - als de samenvoeging eenmaal
een feit is. Na de opheffing van Rosmalen in de 90er járen zouden we het in Brabant
nooit meer zo doen ,weet U nog wel.
Conclusie:
Ik heb bezwaar tegen uw herindelingsontwerp Nuenen c.a.-Eindhoven, omdat:
-uw plan de noodzakelijke potentie mist door het ontbreken van een totaalvisie op de
toekomst van heel (het stedelijk gebied van j Zuidoost- Brabant ;
-bij een toch al te constateren algemeen gevoelde vervreemding tussen burgers en
bestuur - op alle niveaus - in de onderhavige kwestie alleen een raadpleging van de
totale bevolking door met name een gemeentelijk referendum duidelijkheid over de
gevoelens van die inwoners kan verschaffen en U bij voorbaat zegt zo'n raadpleging
naast U neer te leggen;
-uw plan slechts gebaseerd is op enige,weinig valide gelegenheidsargumenten , iets wat
beneden de waardigheid van de provincie zou moeten zijn ten opzicht van een
gemeenschap van zo' 24.000 inwoners,wonend in een gemeente met 700 jaar
gemeenterechten.
Er kunnen m.a.w. best redenen zijn om tot bestuurlijke en/of planologische herindeling
te komen van het (stedelijk) gebied van Zuidoost-Brabant ,maar dan niet op de
kleinschalige, incidentele, nauwelijks onderbouwde, weinig flexibele, onbeholpen,
geenszins democratische maar als dwangmatig gevoelde en tot allerlei
complottheorieën leidende, wijze als nu door de provincie wordt voorgesteld en dreigt
te worden uitgevoerd door middel van alleen de opheffing vamNüenen.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan
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Achterhaalde argumenten

Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
Naai
Adre
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Nuenen, 28 juni 2018
Betreft herindelingsontwerp voor Nuenen ca. en Eindhoven

Geacht College,
Hierbij stuur ik mijn visie over het fusievoorstel en maak ik bezwaar tegen uw plan.
Als trotse Nuenenaar en verantwoordelijk burger is het mijn plicht om voor onze gemeenschap op te
komen. Hoe is het mogelijk dat een gemeenschap die in meerderheid te kennen geeft dat zij zelfstandig
wil blijven, gevraagd wordt om mee te denken over een herindelingsvoorstel? Ik zal proberen om mijn
bezwaren te onderbouwen.
Lokale aangelegenheden kunnen naar mijn overtuiging het best lokaal worden behandeld omdat er dan
rechtstreeks kan worden ingegaan op plaatselijke issues. Ik ben ervan overtuigd dat de persoonlijke
betrokkenheid van gemeentebestuursleden groter is in een kleine gemeenschap dan in een grote. De
consequenties van bestuurlijke daden zijn eerder zichtbaar, in positieve en in negatieve zin. Fuseren
betekent samenvoegen en dat leidt tot opschalen van de beleidstaken met als consequentie: één groter
bestuur en één langere agenda. Wat doet dat met de menselijke maat en de beoordeling van de 'kleine'
lokale kwesties? Lokale zaken komen in een ander perspectief te staan en dat heeft hoe dan ook
consequenties voor de behandeling ervan. Het opgaan in een grote gemeente is onomkeerbaar en wat
mij betreft ONWENSELIJK!
Annexeren heeft iets barbaars; zoiets kun je nooit elegant doen. Fuseren onder dwang op grond van
oude rapporten heeft bovendien iets 'fouts' zeker in de wetenschap dat Nuenen haar begroting
inmiddels alweer enkele járen op orde heeft Uit de recente gemeenteverkiezingen kunnen we opmaken
dat de meerderheid van de Nuenense bevolking NIET geannexeerd wil worden. Wanneer komt het
moment dat doordringt dat 'de wil van de Nuenense bevolking', gerespecteerd wil worden. Mensen
hebben gekozen om in een dorp te wonen en ikzelf ben daar één van. Geboren in een dorp, ik heb
geprobeerd te aarden in een stad om uiteindelijk tot het inzicht te komen dat ik geen stadsmens ben en
ook niet zal worden. Ik hoop dat Provincie Noord Brabant beseft dat een meerderheid van een
Brabantse gemeente, in een democratie, niet zonder meer mag worden genegeerd.
Inmiddels is de situatie en het inzicht veranderd en weten we dat Eindhoven er zelf financieel helemaal
niet zo goed voor staat Ook weten we dat Son Bí Breugel niet met Eindhoven wil fuseren. Ik geloof in
samenwerkingverbanden tussen de dorpen die tot de Dommelvallei behoren. Het lijkt mij dan ook
verstandig om de fusievoorstellen met Eindhoven te stoppen en de focus te verleggen naar de
randstedelijke samenwerkingsverbanden.
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Geacht college,
Ik stuur u deze zienswijze, omdat ik bezwaar heb tegen uw plan om Nuenen c a. bij Eindhoven te
voegen.
Nuenen is groot genoeg om zelfstandig te functioneren Samen met Gerwen en Nederwetten is het
een hechte gemeente met veel verenigingen, die buitengewoon actief zijn. Mensen kennen elkaar en
hebben met elkaar te maken. Ik woon zelf nu ruim vier jaar hier en heb daarvoor 40 jaar in
Eindhoven gewoond. Het nog steeds dorpse karakter (in positieve zin!) bevalt me uitstekend.
Ik ben uit Eindhoven weggegaan om verschillende redenen. Zeker een van de redenen was de
duidelijke toename van criminaliteit in mijn directe woonomgeving. Hier was vanuit de gemeente
veel te weinig aandacht voor. De verloedering ging steeds verder. Eindhoven heeft bovendien
weinig te bieden als het gaat om de zorgverlening voor mensen, die aan huis zijn gebonden wegens
ziekte en/of ouderdom. In een kleinere gemeenschap zijn veel meer vanzelfsprekende contacten en
is alles persoonlijker en daarom ook beter. Van een bestuurlijk onvermogen (de argumentatie om te
herindelen) heb ik als bewoner nooit iets gemerkt.
Mijn bezwaar is ook gebaseerd op de ongelijkheid van de twee fuserende gemeentes. Eindhoven zal
Nuenen opslokken en het hele speciale karakter van dit dorp zal op den duur verdwijnen
Nuenen is een dorp met een bijzondere geschiedenis en heeft veel aantrekkingskracht (van Gogh!)
op ook buitenlandse toeristen, die met name het typisch Brabants-dorpse karakter roemen.
Eindhoven zal zijn bestuurlijke problemen proberen op te lossen ten koste van dit alles. Een fusie
levert alleen Eindhoven wat op, Nuenen en de Nuenenaren zijn de klos en de andere omliggende
gemeenten (zoals Son en Breughel) hebben het nakijken.
Een fusie is niet nodig, maakt meer stuk dan het oplost en is teveel een politieke keuze, waar
bepaalde partijen zich nu helaas aan gecommitteerd hebben Het lijkt meer op een truc om
Eindhoven groot te maken.
Mensen moeten elkaar helpen, gemeentes moeten elkaar helpen, maar deze manier van herindelen
is onverstandig en roept veel onbegrip en zelfs boosheid op bij de sterk betrokken inwoners van
Nuenen c.a.
Hopelijk wordt het plan ingetrokken en niet ten '-oer gelegd. Er zijn andere manieren om
samenwerking te realiseren.
Met vriend'
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
fv/lû* wria »-i
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Nuenen, 25 juni 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,

Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
De meerderheid van de inwoners van Nuenen ziet Nuenen het liefst blijvend zelfstandig.
Alleen weten de meesten waarschijnlijk niet goed hoe. Ook ik heb geen pasklare
antwoorden. Ik heb alleen nog geen feitelijke argumenten gezien en gehoord waarom
Nuenen niet zelfstandig zou kunnen zijn. Wat hier gebeurt klopt niet. Het lijkt mij een zeer
slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde,
terwijl wèl onderbouwde onderzoeken het tegendeel bewijzen. Daarom vind ik het niet meer
dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van Nuenen met
Eindhoven, niet door kan gaan.
Als slecht bestuur, weinig daadkracht c.q. toekomstige bestuurskracht een reden zouden
zijn, dan kan men vrijwel alle gemeenten in Nederland wel opdoeken (inclusief Eindhoven).
Er is volgens mij geen gemeente te vinden waar het niet met regelmaat rommelt of fout gaat
Ja, er zaten in Nuenen veel te veel partijen in een kleine raad. Gelukkig is dat na de laatste
verkiezingen minder geworden. Maar dat is ook een landelijke trend. Kijk alleen al naar het
enorme aantal partijen dat meedoet aan landelijke verkiezingen. Ook elders treedt meer
versplintering op. Dat heeft volgens mij meer te maken met ons democratisch kiesstelsel.
Misschien zou daar eerder iets aan gedaan moeten worden.
En ja, we zullen moeten samenwerken met betrekking tot overkoepelende regionale
voorzieningen. Ik wil als inwoner van dit prachtige dorp ook best bijdragen aan een stukje
voorzieningenniveau datje nu eenmaal niet in elke kleine(re) gemeente kunt verwezenlijken
Ik ben niet tegen verandering en vooruitgang. Maar niet iedere verandering is vooruitgang.
Het afdwingen van deze voorgenomen annexatie op basis van achterhaalde argumenten
staat me tegen. Als Son en Breugel zelfstandig kan blijven, kan Nuenen dat ook.
Nu wordt gedaan alsof de annexatie van Nuenen de oplossing is. Dit betekent nog lang geen
einde aan moeizaam bestuurlijk overleg met overige randgemeenten. Dat blijft nog járen
duren op deze manier (tot alle gemeenten stuk voor stuk zijn ingelijfd?). Dus is het alles of
niks. Grootschaligheid kent echt niet alleen maar voordelen. De kosten zijn niet per definitie
lager en de afstand tot de burger juist groter.
Intussen is het argument om alleen door annexatie en schaalvergroting aan de regeringstafel
te kunnen zitten in Den Haag ook achterhaald. Regio Zuidoost-Brabant I Brainport (als
samenwerkende regio) zit inmiddels aan tafel in Den Haag. Het kan dus wel. Bovendien
heeft Helmond de automotive en food campus, Veldhoven heeft ASML en Nuenen staat

wereldwijd bekend om al wat bewaard is gebleven van Van Gogh. Dus waarom is niet in de
eerste plaats gekozen voor een samengaan met Helmond en/of Veldhoven als het gaat om
concurrentie met internationale vestigingsplaatsen?
Naar mijn mening komt een echte oplossing pas in zicht wanneer er bestuurd zou kunnen
worden zoals in het bedrijfsleven in plaats van via de ambtelijke weg. De overheid in het
algemeen zorgt zelf voor stroperigheid in plaats van bestuurskracht. Dat ligt niet aan de
gemeente Nuenen of de samenwerkingsverbanden die zijn ontstaan. Een meer
bedrijfsmatige aanpak is nodig om de concurrentieslag met andere vestigingsregio's
wereldwijd aan te kunnen en slagvaardiger en efficiënter kunnen zijn.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen
draagvlak, noch een noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat
slechts één dorp uit de regionale samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk
Gebied) geplukt wordt. Nu alleen Nuenen inlijven schiet zijn doel volledig voorbij.
Er was geen echt open overleg.
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier
zorgvuldige procedures voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de
betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle
mogelijkheden om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens
initiatiefnemer de provincie om de zwakke bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke
oplossingen zijn dan:
o de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht
heeft gedaan);
o taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de
gemeente al eerder had gedaan);
o fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als
fusie nodig was, dat dat met Son en Breugel was;
o een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist. Maar de
provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen c.a. door
Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was. De provincie heeft hier
willens en wetens een procedurefout gemaakt, waardoor deze annexatiepoging gestopt moet
worden.
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
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Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niette fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendeliike eroet.

CV

1

.
c

In gekomen

0 6 JUL 2018

I Provincie Noord-Brabant

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

ŭszjtf

/P

Datum:.2..
~ ?O
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

y^ ^Jĩ-Z-é* / -Z

Geacht College,

mill Mill IIIII INI
4385120

DIV.STAN KÜÔŐ
^4?^,

Ik stuur u mijn zienswijze omddat iķ?bezwsŕar heb tegen uw plan. /yĵ/yy

y
y
* S'
S
....
........................................................................
.
y...
yy^.^.y....
... fŕ!
...... ^ s/
..... y..ćJL.y.Zíjy^..Çfa^^.jUt^eá!T?zr...

...............

....................................... ..............................................................................................................
J
r j/yy ć-*4Ś2y-í

Er was geen echt open overleg
f
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wėl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
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Geacht College,
Het herindelingsproces verloopt in mijn ogen op basis van onjuistheden en aannames.
Een zelfstandige gemeente hef je niet zomaar op, daar heb je steekhoudende
zwaargevende argumenten voor nodig.
Natuurlijk is er een periode geweest waarin de gemeenteraad van Nuenen c.a. niet
overliep van daadkracht en saamhorigheid waardoor ze regelmatig negatief de media
haalde.
De laatste járen echter is Nuenen weer stabiel, is het aantal fracties kleiner en heeft de
coalitie een ruime meerderheid. Dankzij het krachtige bestuur van deze coalitie zijn in de
periode 2015-2018 de financiën en reserves weer op orde gebracht.
Nuenen c.a. zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Dit is het persoonlijke oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar
medewerkers. Er zou volgens hen geen zicht zijn op verbetering.
Dit persoonlijke oordeel echter wordt weerlegd door het meest recente rapport van
Onderzoeks- en Adviesbureau Partners 4- Pröpper uit Vught van 8 januari 2018, dat een
compleet ander beeld laat zien: namelijk juist wel een verbetering.
Daarnaast is het een bekend gegeven dat in grotere gemeenten raadsleden, volksver
tegenwoordigers, minder benaderbaar zijn voor burgers.
In Nuenen c.a. zijn 19 raadsleden, dus: 1 op 1200 inwoners.
In Eindhoven zijn 45 raadsleden, dus: 1 op 5000 inwoners.
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier
zorgvuldige procedures voor. Eén ervan is, dat er vooraf 'open overleg' is tussen de
betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen
c.a.. Een 'open overleg' betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en
dat alle mogelijkheden om dit probleem op te lossen, mogelijk zijn.
Het gaat hier volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke bestuurskracht van
Nuenen.
Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (heeft de gemeente reeds gerealiseerd);
- taken overdragen aan een andere gemeente of een samenwerkingsverband aangaan
(heeft de gemeente reeds gerealiseerd);
- fuseren met een gemeente naar keus (de Nuenense raad heeft al eerder aangegeven,
dat indien fusie nodig was, Son en Breugel daarbij de voorkeur had);
- een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden 'open' bespreken, dat is een 'open overleg' zoals de wet dit
vereist.
De provincie echter stelde al vooraf, dat alleen een annexatie van de gemeente Nuenen
door Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier in mijn ogen een procedurefout gemaakt.
Daarom verzoek ik u het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven nietig te
verklaren.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
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Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden. 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vi............
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
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De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd. ^
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan
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Er was geen echt open overleg
ŕ’Vur»
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
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Nuenen moei groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst, Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Ingekomen

0 6 JUL 2018
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum: 27 juni 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Provincie Noord-Brabant

I Hllli llllf lil lllll lil i Iffllll HU |!||
4385130

DIV.STAN
KiJôĉ

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
1. Door dit plan worden de conclusies uit het rapport Demmers volledig overboord gegooid: zelfstandige,
sterke gemeenten in de regio Eindhoven met overdracht van een aantal taken naar een democratisch
regiobestuur. Een mogelijke samenvoeging met Son en Breugel is nog steeds een optie.
2. Bestuurskracht Nuenen is op orde, bestuurskracht Eindhoven is niet onderzocht, doch gezien de
huidige berichtgeving op zijn minst twijfelachtig.
3. Uit diverse onderzoeken blijkt dat samenvoegen van een kleinere gemeente met een grote gemeente
over het algemeen geen financieel voordeel, doch eerder nadeel oplevert.
4. Eindhoven heeft 2 x zo veel ambtenaren per inwoner als Nuenen, dus samenvoeging zal
efficiencyverlies opleveren.
5. Het huidige politieke klimaat vraagt om een beleid om het bestuur dichter bij de burger te brengen. In
het huidige ontwerp wordt voor Nuenen de tegenovergestelde weg bewandelt.
6. Bij een samenvoeging van 2 partijen ga je uit van een positief resultaat voor beide partijen, en dus een
positief eindresultaat. Hier is slechts sprake van uitsluitend voordelen voor Eindhoven en nadelen voor
Nuenen.
7. Nuenen is groot en sterk genoeg om op eigen kracht zelfstandig te zijn en blijven. Samenwerking in de
regio en met de stad Eindhoven is een noodzaak voor alle gemeenten rondom Eindhoven.
8. Ik pleit voor een ambitieus Brainport Eindhoven gedragen door de stad Eindhoven met omringende
zelfstandige gemeenten. Bij voorkeur met een democratisch gekozen centraal bestuur.
9. Meer onderbouwing in onderstaande argumenten.
Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....

Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente,
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelìjk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);

-

fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was.
dat dat dan met Son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan Is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd,
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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.
Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blíjven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.

Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt'
dt.
Daarom graag vernietiging van het herindel'1
Met vriendelü1'

Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
De...Nuenense...ouderen,...gehandicapten...en...chronisch...zieken...zullen...zwaar...gestraft...worden
dankzij...het...rampzalige...W.M.O....beleid...van...de...gemeente...Eindhoven...de...afgelopen...jaren...

Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
*

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen,
Gerwen en Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad
Eindhoven.

«

Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen
annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.

*

De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De
samenstelling van de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.

»

Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht

*

Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende
is om gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren

*

In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met
grote meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de
raadsleden onderling en tussen Raad en College.

*

Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld:
Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.

»

De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de
gemeente Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een
positief saldo van C 9.000.000,-

m

Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de
problemen laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het

1

convenant had gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
*

Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al
diverse malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt
door een fusie of herindeling.

»

Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2
onveiligste stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.

»

Eindhoven heeft grote financiële problemen.

»

Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan.
Wanneer Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou
realiseren, dan zou Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad
van Nederland zijn geweest. Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook
trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem bij het bouwen van nieuwe woningen.

*

In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de
omliggende randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?

*

Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen
Nuenen c.a. en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.

*

Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018)
en ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is
geconstateerd in deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)

»

De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge
ontmantelingskosten leiden (Partners+Pröpper 2018)

*

De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk
gebied uit evenwicht (Demmers 2016)

»

Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel
(Demmers 2016)

*

De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat
betreft inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)

«

In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt.
Nuenen c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111
inwoners (na een fusie zou dat 1:5644 worden)

»

Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners
van Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven
neemt nog de moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de
stembus.

*

Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per
huishouden dan Nuenen.
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»

Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de
eigen gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best
wel positieve I uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten

Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten
voor nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht.
Ook dat is democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban,
zeker geen reden voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd.
Het aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde.
Dat is te danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder
zouden kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten
annexeren door Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van
toekomstige bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van
Binnenlandse Zaken heeft te gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen
inzicht geeft in de toekomstige bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen
wettelijke eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar
bestuur en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente
raadsleden, volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000
inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk
voor gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere
gemeenten in de regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen,
dat heet ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een
provincie een van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten
van de gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke bestuiten
zijn geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover
blijven beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer
bouwgrond voor haar inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
3

Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spielings en haar medewerkers, dat er
geen zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door
het meest recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld
laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a.
vanwege een niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de
Gedeputeerde, terwijl wèl onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het
tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie
van Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige
procedures voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn
dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle
mogelijkheden om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de
provincie, om de zwakke bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
«

de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft
gedaan;

»

taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente
al eerder had gedaan);

*

fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie
nodig was, dat dat dan met son en Breugel was;

#

een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door
Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie
poging gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige
herindeling, annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen
van langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem
laten verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
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Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is
gebeurd. Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen
kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2
op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk
onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten
onderzoeken, door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze
onderbouwt niet feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke
oplossingen, beter op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente
Nuenen de wens geúit om samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zíj zelfstandig willen blijven, maar met de
kanttekening dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de
provincie gedwongen worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor
Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van
Nuenen een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat
ook wel met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
» Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
*

Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch
een noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de
regionale samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontw«»~ voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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ik star uii mnvįjjm zienswijze omdat ňk bezwaair heb tegen uw plan.

Democratie ós een belangrijk goed ín Nederland. Daar hebben we in hei verteder» hard voor gestreden en
waarom is juist de gedeputeerde van Democraten 66 die met een ondemocratisch besluit verder wil. De
gemeenteraad van Nuenen heeft in meerderheid uitgesproken NIET bij Eindhoven te willen; geen fusie met
Eindhoven. En toch wil u Nuenen verplichten om met Eindhoven samen te gaan. Waarom? Er ligt een
democratisch genomen raadsbesluit en u negeert dit!
U voert redenen op die weinig hout snijden. Financieel is de gemeente Nuenen gezond en in Eindhoven is het
een puinhoop. Dat in het verleden Nuenen er slecht voor stond heeft met name te maken met het feit dat we
vanuit Eindhoven en de provincie een bouwopdracht kregen. We hebben grond aangekocht en toen kwam de
recessie. Dat bracht ons ín zeer zwaar weer waarbij we geen steun kregen vanuit Eindhoven of de provincie.
Nee, bij Eeneind west trok Eindhoven en Geldrop zich mooi terug en bleven wij met alles achter. Door krachtig
bestuur hebben we dit uiteindelijk weten op te lossen en staan we er nu goed voor.
Aan Bor afspraken heeft Nuenen zich keurig gehouden anders zou er een boete komen. Andere gemeente die
niet voldaan hebben aan de Bor afspraken hebben echter toch geen boete gekregen. Dat wij door die bor
afspraken mede ook in financiële problemen zijn gekomen is natuurlijk voor u niet van belang of toch wel?
Het advies vanuit het rapport van commissie Demmers is nu verre van uw plan. Er is in uw huidige opstelling
nog maar weinig van over. Vaart u nu uw eigen koers.
Of leest u te veel het Eindhovens Dagblad? Ja, als je die krant leest is het echt kommer en kwel in Nuenen.
Helaas schrijft deze krant alleen maar negatief over Nuenen, met vaak grote, dramatische koppen.
Positief behaalde zaken worden klein of zelfs niet gepubliceerd of enigszins zo verdraaid dat het geen positief
nieuws lijkt. Ik weet dat er hier met de redactie van het Ed over is gesproken en ze hebben aangegeven dat zij
vinden dat Nuenen bij Eindhoven moet en daarom ook zo schrijven. Inderdaad; absurd, maar wel een feit!
Baseert u daar uw beeld van Nuenen op? Waarop dan wel?
Het gaat erg slecht met Eindhoven. Nuenen doet het financieel goed, burgers geven een goed cijfer aan de
gemeente (natuurlijk zijn er ook klachten, maar blijf je houden). Afvalverwerking gaat uitstekend, sociaal
domein loopt prima (daar schreef ED dus dan onlangs weer niets over!) en noem maar op.
Geen enkele reden om te fuseren.
U baseert zich op het verleden, een bestuurskrachtonderzoek, wat toen inderdaad niet goed was. Maar het
laatste bestuurskrachtonderzoeksrapport was wel positief. Waarom negeert u dit?
Geen vertrouwen? Weet u dat afgelopen 4 jaar de meeste raadsvoorstellen unaniem zijn aangenomen.
Vergadering duurde soms lang en was er soms een flinke discussie, maar uiteindelijk zijn enorm veel
raadsvoorstellen unaniem aangenomen. Ik meen zelfs ruim 90 96. Informeert u maar eens bij de gemeente
Nuenen over exact dit aantal. Graag hoor ik van u hoe dit nu precies zit en wat u daarvan vindt!
Ik wil in een dorp wonen waar de afstand tot het bestuur nog klein is. Dat kun je van Eindhoven niet zeggen.
In de lande zie je dat grootschaligheid, fusies vaak veel meer kosten dan dat het oplevert, de afstand te groot
wordt en overzicht verdwijnt. Fiasco's zijn het en men gaat vaker weer opsplitsen in kleine stukje.

ì-

Als er van onderaf besluiten komen dan heb ik daar meer vertrouwen in. Denk aan het Rijnlands model. Dat
werkt veel beter dan een anglo-amerikaans model of bent u het hier niet mee eens? We leven in een
democratisch land en niet in een dictatuur!
Luister naar de bevolking van Nuenen en niet naar Eindhoven of het Eindhovens Dagblad.
Als u nu veel bezwaarschriften krijgt, trekt u dan uw besluit in? Waarom wel /niet? Zegt dit dan niet veel meer
dan uw inspraakavonden of uw enquête díe klein en absoluut niet representatief was. Graag uw reactie
hierop!
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
»
«
*
*
»
»

«
*

*

»

»
»
«

«
*
*

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen ca., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zích als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen ca. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
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De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1:5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus,
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht, laat dat in Nuenen....
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de

regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou níet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Prōpper d d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
- een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden

De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord. Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 ais
zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
- Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uít de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommeivallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen ca. en Eindhoven
Ik zie graag uw reactie tpppmnoH

Bas Smouter
Molvense Erven 19
5672 HH Nuenen
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ZIENSWIJZE HERINDELINGSONTWERP TOT SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN
NUENEN C.A. EN EINDHOVEN

Geacht college,
Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het herindelingsontwerp
tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (hierna verder ook te noemen:
het ontwerp) vastgesteld.

Ik teken bezwaar aan tegen de voorgenomen herindeling om de volgende redenen:
1. Het oordeel dat de zelfstandige gemeente Nuenen geen optie is voor een duurzame ver
sterking van de bestuurskracht van de gemeente in regionaal perspectief wordt op geen en
kele wijze onderbouwd.
Bovendien is het zo dat de gemeente op goede gronden deelneemt aan allerlei samenwer
kingsverbanden en dus zeker niet zoals u hier suggereert los staat van haar omgeving.
2. Vanuit de commissie Demmers, het rapport waaraan u zo graag refereert, is sterk geadvi
seerd tot een visie te komen op de bestuurlijke toekomst van de regio.
Tot op dit moment faalt de provincie hierin volledig terwijl allerlei kansen voor het oprapen
liggen zoals verdere structurering van de Stedelijke Regio en bevordering van de samen
werking binnen bijvoorbeeld het MRE
3. Het oordeel dat er geen goed en constructief bestuurlijk-politiek samenspel is tussen de
raad en B en W en dat er geen uitzicht is dat dit in de toekomst beter zal worden, is uit de
lucht gegrepen, gezocht, en eveneens niet onderbouwd, maar wat nog ernstiger is: het is
inmiddels achterhaald.
Dit was al niet in de vorige periode en al helemaal nu niet omdat er een stabiele meerder
heid is gevormd als coalitie en daaruit voortvloeiend een college dat het voorgenomen ambi
tieuze beleid kan uitvoeren.
- Waarom baseert u zich in uw fusiebesluit op achterhaalde gegevens en weigert u de
nieuwe positieve ontwikkelingen onder ogen te zien?
- Hoe komt u erbij nu reeds een oordeel te geven over de toekomst?
4. Het verdwijnen van het samenwerkingsverband in de Dommelvallei zal zowel organisato
risch, financieel en personeelsmatig tot grote problemen en dito kosten leiden. Bovendien
verzwakt het juist de bestuurskracht in de regio als dit samenwerkingsverband genoodzaakt
wordt zich op te heffen.
5. U geeft aan dat de financiële situatie van Nuenen een punt van zorg is.
Dat wordt niet onderbouwd. Logisch. Het is volledig onjuist. U bent er naar ik mag aanne
men van op de hoogte dat Nuenen al sinds enkele járen een sluitende begroting heeft.
Nuenen heeft haar financiën op orde. Hoe anders is dat in de gemeente Eindhoven.
6. U wenst niet in te gaan op de situatie bij de potentiële fusiepartner.
Wij weten beiden hoe het deze gemeente nu gaat.

'De uitholling van uw weerstandsvermogen heeft zich in een dermate hoog tempo voorge
daan, dat u ingrijpende maatregelen zult moeten nemen om hier een halt aan toe te roepen.

De aangekondigde ombuigingen in het sociaal domein zullen hier een grote bijdrage aan
moeten leveren, maar ze volstaan niet om binnen afzienbare tijd het weerstandsvermogen
weer op het oude niveau terug te kunnen brengen. Bovendien bevat uw begroting nog an
dere risico's die het weerstandsvermogen kunnen bedreigen. Bij toetsing van uw begroting
2019 zullen wij daarom ook extra aandacht besteden aan de ontwikkeling van uw weer
standsvermogen. Een verdere ingrijpende verslechtering van uw reservepositie zal kunnen
meewegen bij de bepaling van de vorm van toezicht voor het begrotingsjaar 2019".
Zowel organisatorisch, financieel, en qua bestuurlijk samenspel waarbij niemand verant
woordelijkheid neemt is het dramatisch. U bent ook hier vast bekend met de situatie.
Zonder verbetering volgt immers financieel toezicht blijkt uit uw brief.
Ik vind het onverantwoord dat u Nuenen daaraan wenst bloot te stellen. Daarnaast is het
van groot belang voor de regio om de bestuurskracht van Eindhoven fundamenteel te doen
beoordelen middels een onafhankelijk onderzoek. Tot nu toe is Eindhoven niet op uw ver
zoek ingegaan. Wellicht volgen daaruit nog goede aanbevelingen die ook voor de regio van
nut kunnen zijn.
7. Nuenen neemt haar verantwoordelijkheid op een aantal belangrijke dossiers en toont daar
mee bestuurskracht.
U kent o.a. de dossiers woningbouw, van Gogh, sporthal Hongerman, scholenspreidingsplan, Kafi, sociaal domein, villagemarketing.....
8. Hoge lasten voor de bewoners.
Dat laatste is voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente Eindhoven eerst aan de ande
re gemeenten in het SGE vroegen om veel en snel extra woningen te bouwen, Nuenen daar
actief mee aan de slag is gegaan, onder meer door gronden aan te kopen. Opvolgend wilde
Eindhoven dat de woningbouw buiten Eindhoven tenminste getemporiseerd zou worden
omdat Eindhoven eindelijk tot het inzicht was gekomen dat het beter was eerst de leegstand
en oude fabriekspanden en dergelijke te gaan benutten voor vervangende woningbouw. Dit
had natuurlijk flink verlies van geraamde opbrengsten uit verkoop van bouwgrond voor de
andere gemeenten tot gevolg.
9. Bestuurskracht.
U bent bekend met de documentatie en de onderzoeksrapporten hierover.
Ik verzoek u vriendelijk deze in uw oordeel te betrekken en de conclusies niet langer te ne
geren. Uw huidige mening is louter een niet onderbouwde stellingname.
10. Ik twijfel ernstig aan het draagvlak bij de burgers van Nuenen. Het zou u sieren als u het
referendum mede in het licht van de verkiezingen van volgend jaar serieus te nemen en niet
bij voorbaat af te wijzen.
11 Toch nog een opmerking over de vereiste duurzaamheid. Duurzaamheid komt tot stand als
er een gedragen visie aan een herindeling ten grondslag ligt.
De onderzoeken die de provincie Noord-Brabant in de afgelopen periode heeft laten ver
richten hebben tot doel gehad, kort gezegd: de duurzaamheid van het regionale bestuur in
de provincie te onderzoeken en daar waar dat nodig was, oplossingen voor tekortkomingen
aan te dragen. Het ging dan ook over “Krachtig bestuur in Brabant”
In alle studies werden de oplossingen gezocht in versterking van de samenwerking. Deels
werden grootschalige herindelingen en/of takenoverdracht aan de centrum gemeenten voor
ZO-Brabant als oplossingen voor het ontbreken van duurzame regionale bestuursproblemen
bedacht of voorgesteld.
Kennelijk hebben GS voorstellen voor grootschalige herindelingen op de schaal van ZOBrabant, dus van 21 gemeenten, niet aangedurfd. Ook een beperktere oplossing voor aan
gedragen tekortkomingen in besluitvormingsprocessen op de schaal van het stedelijk ge
bied Eindhoven met negen gemeenten was kennelijk een stap te ver. Zelfs het samenvoe2

gen van drie of vier gemeenten( Eindhoven, Waalre, Nuenen en Son en Breugel) heeft het
bij GS niet gehaald.
GS hebben bij hun keuze voor het samenvoegen van de gemeenten Eindhoven en Nuenen
dan ook niet de regionale bestuurbaarheid op het oog gehad. Wat er voor ZO-Brabant over
bleef van alle ambities was alleen het opheffen van Nuenen c.a. als zelfstandige gemeente
en annexatie door Eindhoven.
Dat niet iedereen meende dat het daar voor een ruim aantal járen bij blijven kon, dus dat de
oplossing duurzaam was en kon voorkomen dat de gemeente Eindhoven+Nuenen binnen
afzienbare termijn opnieuw bij herindelingsperikelen betrokken zou worden, blijkt wel uit de
spontane reactie van de burgemeester van Eindhoven toen de definitieve beslissing van GS
om Eindhoven en Nuenen samen te voegen, bekend werd gemaakt. Hij verklaarde tegen
over de pers desgevraagd: "dat is de eerste stap", op naar de volgende” of woorden van ge
lijke strekking.
12. Tot slot wil ik u erop wijzen dat de manier waarop u met de inwoners van Nuenen communi
ceert mij ernstig tegen de borst stuit. U doet het voorkomen alsof uw plannen om tot een fu
sie te komen al definitief zijn. Daarmee zet u de inwoners op het verkeerde been.
Daarnaast baseert u zich op oude rapporten die door de werkelijkheid al lang zijn ingehaald.
De nieuwe feiten negeert u categorisch. Zo maakt u van de waarheid een spelletje en ver
wordt uw bestuurskunst tot je reinste demagogie.
Conclusie:
argumenten van de provincie v.w.b. Nuenen zijn gezocht, niet onderbouwd en niet actu
eel;
u gaat geheel voorbij aan de verbeterde positie van de gemeente Nuenen voor wat betreft
financiën en bestuurskracht;
noch het belang van de regio, noch het belang van Nuenen is uitgangspunt;
gezien de huidige organisatorische en financiële problematiek is het onduidelijk of het
belang van Eindhoven gediend is met een groter areaal;
mijn advies is de ARHI procedure te stoppen en de regio de kans te bieden zichzelf in het
huidige, organische, tempo door te ontwikkelen;
steun van de provincie is daarbij van harte welkom.
Ik reken op een inhoudelijk antwoord

zienswijze.

Hoogachtend,

Nuenen, 4 juli 2018
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Betreft:

ZIENSWIJZE HERINDELINGSONTWERP TOT SAMENVOEGING VAN DE GEMEENTEN
NUENEN C.A. EN EINDHOVEN

Gedeputeerde Staten (GS) van Noord-Brabant hebben op 15 mei 2018 het
herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven (hierna
verder ook te noemen: het ontwerp) vastgesteld.

Om hierna te noemen redenen teken ik bezwaar aan tegen de voorgenomen herindeling:
1.
Het oordeel dat de zelfstandige gemeente Nuenen geen optie is voor een duurzame
versterking van de bestuurskracht van de gemeente in regionaal perspectief wordt op geen
enkele wijze onderbouwd.
Bovendien is het zo dat de gemeente op goede gronden deelneemt aan allerlei
samenwerkingsverbanden en dus zeker niet zoals u hier suggereert los staat van haar
omgeving.
2.
Het oordeel dat er geen goed en constructief bestuurlijk-politiek samenspel is tussen
de raad en B en W en dat er geen uitzicht is dat dit in de toekomst beter zal worden is uit de
lucht gegrepen, gezocht, en eveneens niet onderbouwd.
Dit was al niet in de vorige periode en al helemaal nu niet omdat er een stabiele meerderheid
is gevormd als coalitie en daaruit voortvloeiend een college dat het voorgenomen ambitieuze
beleid kan uitvoeren.
Hoe komt u erbij nu reeds een oordeel te geven over de toekomst?
3.
Vanuit de commissie Demmers, het rapport waaraan u zo graag refereert, is sterk
geadviseerd tot een visie te komen op de bestuurlijke toekomst van de regio.
Tot op dit moment faalt de provincie hierin volledig terwijl allerlei kansen voor het oprapen
liggen zoals verdere structurering van de Stedelijke Regio en bevordering van de
samenwerking binnen bijvoorbeeld het MRE.
4.
Het verdwijnen van het samenwerkingsverband in de Dommelvallei zal zowel
organisatorisch, financieel en personeelsmatig tot grote problemen en dito kosten leiden.
5.
U geeft aan dat de financiële situatie van Nuenen een punt van zorg is.
Dat wordt niet onderbouwd. Logisch. Het is volledig onjuist. U kent vast de publicaties
hierover. De cijfers zijn uiteraard ook bij u bekend.
6.
Eindhoven heeft zich als partner niet erg collegiaal opgesteld in het verleden.
Van een toekomstige Raad hoeven wij niet meer te verwachten. De huidige toezeggingen
zijn niet meer dan een “schaduw in de wind”. Niemand kan hierover garanties afgeven.
7.
Machtsconcentratie leidt tot narcistisch gedrag en een applauscultuur.
Vanuit het recente verleden is dat zelfs binnen het bestuur van Eindhoven gebleken.
Miljoenenverliezen waren het gevolg.
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8.
U wenst niet in te gaan op de situatie bij de potentiële fusiepartner
Wij weten beide hoe het deze gemeente nu gaat.
Een citaat uit uw eigen brief hierover:

'De uitholling van uw weerstandsvermogen heeft zich in een dermate hoog tempo
voorgedaan, dat u ingrijpende maatregelen zult moeten nemen om hier een halt aan toe te
roepen. De aangekondigde ombuigingen in het sociaal domein zullen hier een grote bijdrage
aan moeten leveren, maar ze volstaan niet om binnen afzienbare tijd het
weerstandsvermogen weer op het oude niveau terug te kunnen brengen. Bovendien bevat
uw begroting nog andere risico’s die het weerstandsvermogen kunnen bedreigen. Bij
toetsing van uw begroting 2019 zullen wij daarom ook extra aandacht besteden aan de
ontwikkeling van uw weerstandsvermogen. Een verdere ingrijpende verslechtering van uw
reservepositie zal kunnen meewegen bij de bepaling van de vorm van toezicht voor het
begrotingsjaar 2019".
Zowel organisatorisch, financieel, en qua bestuurlijk samenspel waarbij niemand
verantwoordelijkheid neemt is het dramatisch. U bent ook hier bekend met de situatie.
Zonder verbetering volgt immers financieel toezicht blijkt uit uw brief.
Ik vind het onverantwoord dat u Nuenen daaraan wenst bloot te stellen. Daarnaast is het van
groot belang voor de regio om de bestuurskracht van Eindhoven fundamenteel te doen
beoordelen middels een onafhankelijk onderzoek. Tot nu toe is Eindhoven niet op uw
verzoek ingegaan. Wellicht volgen daaruit nog goede aanbevelingen die ook voor de regio
van nut kunnen zijn
Bent u bereid dit nogmaals te entameren?
9.
Nuenen neemt haar verantwoordelijkheid op een aantal belangrijke dossiers en toont
daarmee bestuurskracht.
U kent o.a. de dossiers woningbouw, van Gogh, sporthal Hongerman,
scholenspreidingsplan, Kafi, sociaal domein, villagemarketing.....
10.

Dank voor de, meer realistische, positieve vermeldingen in hoofdstuk 3.

11.
Hoge lasten voor de bewoners.
Dat laatste is voornamelijk veroorzaakt doordat de gemeente Eindhoven eerst aan de andere
gemeenten in het SGE vroegen om veel en snel extra woningen te bouwen, Nuenen daar
actief mee aan de slag is gegaan, onder meer door gronden aan te kopen. Opvolgend wilde
Eindhoven dat de woningbouw buiten Eindhoven tenminste getemporiseerd zou worden
omdat Eindhoven eindelijk tot het inzicht was gekomen dat het beter was eerst de leegstand
en oude fabriekspanden en dergelijke te gaan benutten voor vervangende woningbouw. Dit
had natuurlijk flink verlies van geraamde opbrengsten uit verkoop van bouwgrond voor de
andere gemeenten tot gevolg. Zo ook voor Nuenen, die inmiddels, zoals u weet, zich degelijk
heeft hersteld.
11.
Bestuurskracht.
U bent bekend met de recente documentatie en de onderzoeksrapporten hierover.
Ik verzoek u vriendelijk deze in uw oordeel te betrekken en de conclusies niet langer te
negeren. Uw huidige mening is louter een niet onderbouwde stellingname.
12.
De toetsing aan het huidige beleidskader en het regeerakkoord laat ik aan
specialisten over.
De wens om een proces met onderlinge overeenstemming te belopen wordt in ieder geval
genegeerd.
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Ik twijfel ernstig aan het draagvlak bij de burgers en de overige vormen van draagvlak zoals
genoemd in de beleidskaders en het zou u sieren het a.s. referendum mede in het licht van
de verkiezingen van volgend jaar serieus te nemen en niet bij voorbaat af te wijzen.
Toch nog een opmerking over de eveneens vereiste duurzaamheid. Duurzaamheid komt tot
stand als er een gedragen visie aan een herindeling ten grondslag ligt.
De onderzoeken die de provincie Noord-Brabant in de afgelopen periode hebben laten
verrichten hebben tot doei gehad, kort gezegd: de duurzaamheid van het regionale bestuur
in de provincie te onderzoeken en daar waar dat nodig was, oplossingen voor
tekortkomingen aan te dragen. Het ging dan ook over “Krachtig bestuur in Brabant”
In alle studies werden de oplossingen gezocht in versterking van de samenwerking. Deels
werden grootschalige herindelingen en/of takenoverdracht aan de centrum gemeenten voor
ZO-Brabant als oplossingen voor het ontbreken van duurzame regionale bestuursproblemen
bedacht of voorgesteld.
Kennelijk hebben GS voorstellen voor grootschalige herindelingen op de schaal van ZOBrabant, dus van 21 gemeenten, niet aangedurfd. Ook een beperktere oplossing voor
aangedragen tekortkomingen in besluitvormingsprocessen op de schaal van het stedelijk
gebied Eindhoven met negen gemeenten was kennelijk een stap te ver. Zelfs het
samenvoegen van drie of vier gemeenten( Eindhoven, Waalre, Nuenen en Son en Breugel)
heeft het bij GS niet gehaald.
GS hebben bij hun keuze voor het samenvoegen van de gemeenten Eindhoven en Nuenen
dan ook niet de regionale bestuurbaarheid op het oog gehad. Wat er voor ZO-Brabant
overbleef van alle ambities was alleen het opheffen van Nuenen c.a. als zelfstandige
gemeente en annexatie door Eindhoven.
Dat niet iedereen meende dat het daar voor een ruim aantal járen bij blijven kon, dus dat de
oplossing duurzaam was en kon voorkomen dat de gemeente Eindhoven+Nuenen binnen
afzienbare termijn opnieuw bij herindelingsperikelen betrokken zou worden, blijkt wel uit de
spontane reactie van de burgemeester van Eindhoven toen de definitieve beslissing van GS
om Eindhoven en Nuenen samen te voegen bekend werd gemaakt. Hij verklaarde tegenover
de pers desgevraagd: “dat is de eerste stap”, op naar de volgende” of woorden van gelijke
strekking.
Ook t.a.v. de duurzaamheidseis faalt deze kortzichtige oplossing.

Conclusie:
- argumenten van de provincie v.w.b. Nuenen zijn gezocht, niet onderbouwd en niet
actueel;
- nog het belang van de regio, nog het belang van Nuenen is uitgangspunt;
- het is onduidelijk of het belang van Eindhoven gediend is met een groter areaal
gezien de huidige organisatorische en financiële problematiek;
- advies moet luiden de arhi procedure te stoppen en de regio de kans te bieden
zichzelf in het huidige, organische, tempo door te ontwikkelen;
- steun van de provincie is daarbij van harte welkom.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Ik wil dat Nuenen Nuenen blijft en heb tot nu toe geen enkele goede reden gehoord of gelezen waarom we bij
Eindhoven zouden moeten. Ik ben in Nuenen, een mooi dorp aan de rand van Eindhoven komen wonen en ben
bewust niet naar Eindhoven gegaan. Het dorpse karakter, korte afstand met bestuur, overzichtelijkheid etc.,
spreken mij aan. Hoe kan straks een raadslid een juist besluit nemen over zo'n groot stuk gebied? Weet u hoe
het er in Nuenen echt aan toe gaat? Of baseert u uw visie op het Eindhovens Dagblad. Deze krant is geen
objectieve krant en schrijft betreft Nuenen altijd over een half of helemaal leeg glas, ipv half vol!
Baseert u uw visie op rapporten? Heel goed, maar dan neem ik aan toch wel over de laatste versies!? Volgens
mij niet. Waarom neemt u het laatste bestuurskrachtonderzoeksrapport niet ter hand? Omdat dit te positief is?
Geen vertrouwen in de bestuurskracht? Nuenen bestaat al honderden járen en kan ook nog honderden járen
zelfstandig verder zoals het er nu voorstaat.
Laatst stond er een mooi stuk in de krant wat op volgende neerkomt: een leerkracht zegt tegen ouders dat hun
kind nu, dit jaar blijft zitten omdat het een paar jaar geleden een slecht rapport had. Nu ging het wel goed,
maar een paar geleden niet. Daarom nu blijven zitten. ZIET u dit al voor zich! Dat gebeurt er mijn inziens nu
ook met uw plan. Of ziet u dit anders? Graag uw reactie hierop!
Er zijn natuurlijk up en downs, maar de gemeente is al weer een aantal jaar uit die down.
Ik heb het volste vertrouwen in het gemeentebestuur van Nuenen, maar niet dat van Eindhoven met het intern
gerommel daar bij de ambtenaren, de enorme financiële problemen en het achterstallig onderhoud in de
wijken.
De ozb mag dan wat hoger zijn in Nuenen, maar de kwaliteit is er dan ook naar! Daar betaal ik graag wat meer
voor!
Kortom Tegen fusie! En zeker niet van bovenaf opgelegd! Dit is toch geen democratie!!!!!
Ik heb gehoord dat er een referendum komt. Dat is straks, mits een goede opkomst, heel duidelijk, net zoals
verkiezingen. Bent u bereid om bij een bepaalde uitkomst uw plannen om Eindhoven met Nuenen te laten
fuseren van tafel te vegen? Zo ja, bij welk percentage en zo nee waarom niet- Waarom vindt u een
democratisch geluid, een duidelijke uitspraak van de bevolking dan niet waardevol?

Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
»
«
»

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.

Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. ín de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Prōpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen ca. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.

»

*

Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen —
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.

Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spieríngs en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelījk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus. zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugei was;
- een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 bestuurskrachtprobieem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.

De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak. haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
- Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
- Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Graag zie ik een reactie op mijn schrijve tegemoet.
Met vriendelijke groet.
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriende'"'—
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Nuenen, 3 juli 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht college,
Wij sturen U hierbij onze zienswijze omdat wij bezwaar hebben tegen Uw plan.
Onze bezwaren zijn de volgende:
1.
2.

Te grote machtsconcentratie neergelegd bij 1 gemeente in de regio, nml: Eindhoven
Compleet verschillende karakters en denkwijzen tussen Eindhoven en Nuenen

3.

Slechte en steeds slechter wordende financiële positie van Eindhoven

4.

Papieren commitments, die geen duidelijke houdbaarheidsdatum hebben

5.

Tendentieuze, slechte en zelfs foutieve voorlichting, leidend tot desinteresse en afhaken van
de burger

6.

Voorbijgaan aan huidige herstelde bestuurskracht van Nuenen

7.

Bij voorbaat voorbijgaan aan de wens van de burger c.q. referendum

8.

Te grote afstand van de burger tot de gemeenteambtenaren en gemeentebestuurders in een
te grote gemeente.

Ad 1. Enkele sterke randgemeenten kunnen ervoor zorgen dat de balans in het politieke spel in deze
regio gehandhaafd blijft. Wie de macht heeft wordt er onherroepelijk in negatieve zin door besmet.
Zo is het nu eenmaal in iedere organisatie. Laten de randgemeenten van Eindhoven zich samen
verenigen in 1 of 2 levensvatbare gemeenten, waardoor een gezonde en werkbare constructie
ontstaat om de problemen in deze regio op een doordachte wijze aan te pakken en samen op te
trekken met Eindhoven. Zo blijft iedere burger zich herkennen in zijn/haar gemeente.
Ad 2. Eindhoven denkt logischerwijs vooral economisch vanuitzijn Brainportpositie, de
randgemeenten denken meer aan het welzijn van de burger en de natuur. Ook daarin dient balans te
blijven. De economie kan niet alleen maar doorslag geven in de beslissingen. Een andere manier van
denken over welvaart en welzijn is tegenwoordig meer dan ooit geboden. We verkwanselen
tegenwoordig moeder Aarde door alleen maar economisch te denken. Erg kortzichtig. Dit vraagt om
een andere instelling.
Ad 3. Steeds meer berichten over Eindhovens slechte financiële positie komen naar buiten. Hoeveel
gaan er nog meer komen? Nuenen daarentegen heeft bewezen zijn vroegere slechte (te wijten aan
Eindhoven c.q. de regio) positie te kunnen herstellen. Bij Eindhoven moet dat nog maar blijken.
Ad 4. Commitments, die nu misschien wel oprecht gemeend zijn, maar direct de prullenbak ingaan
als politieke of financiële belangen opduiken die er tegenin gaan. Dit verschijnsel doet zich in de
politiek continu voor, vandaar ook de magere interesse en geringe vertrouwen van de burger in de
politiek.
Beloftes worden in de praktijk gebruikt als ruilwaar.
Ad 5. De voorlichting door de provincie is zeer tendentieus, men doet aan wishful thinking, stelt
zaken voor als onomkeerbaar en ontneemt zo de burger nog de moed om te protesteren.

1

Deze herindeling leeft niet of nauwelijks bij de inwoners van Eindhoven, wel bij de burger uit
Nuenen, want die voelt zich bedreigd in zijn woonomgeving. De inloopavond, georganiseerd door de
provincie in Eindhoven, was nauwelijks bezocht, door ondergetekenden feitelijk geconstateerd.
Ad 6. Momenteel is de bestuurskracht van Nuenen in prima staat, men is nu zelfs des te meer
verenigd door de wens om niet samen te gaan met Eindhoven. Indien er sprake moet zijn van een
fusie dan met andere omringende gemeenten, die qua karakter en denkwijze wel bij Nuenen passen.
Het is als een huwelijk. Partners moeten bij elkaar passen, anders loopt het mis. Eindhoven wordt
een gedwongen partner voor Nuenen en dat werkt dus niet. De zwakkere (hier Nuenen) zal zonder
twijfel op de langere duur worden ondergesneeuwd.
Ad 7: Bij voorbaat wordt vanuit bepaalde politieke hoek al aangekondigd, dat een referendum er niet
toe doet. De wens van B en W en de gemeenteraad wordt ook zonder meer terzijde geschoven. En
komt er een nee tegen de herindeling, dan zal dat geen invloed hebben. Dat geeft de burger een
complete demotivatie om te stemmen. Dit is zeer ondemocratisch.
Ad 8: Ondanks goed bedoelde wijkraden etc. worden de lijnen van de gewone burger naar de
gemeente toe vele malen langer. Een te grote gemeente vraagt teveel organisatie. Er ontstaan dan
weer meerdere lagen in de dagelijkse praktijk.
Grote gemeenten zijn dan ook duurder uit om hun eigen organisatie in stand te houden.
Bureaucratie gaat nog meer heersen.
Het gaat dan meer om de organisatie zelf dan om de gewone burger.
Conclusie:
Het zou de provinciale politiek sieren als men, naast de op eigenbelang gebaseerde en voornamelijk
economische motiveringen van enkele machtige partijen in dit politieke spel, een objectieve goed
doortimmerde toekomstvisie zou lanceren, waarin alle partijen zich in deze regio kunnen blijven
herkennen.
Wij zijn járen geleden in Nuenen gaan wonen, omdat het karakter van deze gemeente ons
aanspreekt en bij ons past, in voor- en tegenspoed. We respecteren de identiteit van Eindhoven,
maar verwachten ook dat Eindhoven die van Nuenen respecteert op gelijkwaardige voet. Samen
optrekken met ieder zijn eigen inbreng is prima, maar geen gedwongen huwelijk, daar heerst nooit
respect.
Is deze herindeling eigenlijk wel in het voordeel van Eindhoven zelf? De regio is zeker niet gebaat bij
1 enkele machthebber. Dan is iedere balans zoek. Eindhoven heeft een krachtig klankbord nodig om
een waarachtig, groots Brainport te worden. Dat noodzakelijke klankbord kunnen 1 of 2 sterke
randgemeenten Eindhoven geven. Samen sterk. Dus Eindhoven heeft juist belang bij een
vernieuwde brede visie vanuit de provincie.
Het is net zoals in de natuur, diversiteit overleeft, monocultuur sterft.
Daarom, als het mooie en karakteristieke Nuenen verdwijnt in het monotone zwarte gat van de grote
stad Eindhoven, is dat de provincie zeker te verwijten. Dit kan nooit de bedoeling zijn van Uw college.
Daarom wensen wij dat dit herindelingsph*"

oor Nuenen c.a. en Eindhoven wordt vernietigd.

Met vriendelük® "" '
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
*
»
»
»
»
»

*
*

»

«

»
»
«
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Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna 3Üe raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 58% van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
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Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 600Zo naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur

en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven

een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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.
Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
- een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriéndelijke groet.
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
^
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht van de gemee nte Nuenen.
Bestuurskracht is echter en variërende kwaliteit. Wethouders en raadsleden worden elke 4 jaar deels
vervangen, en de coalitie is dan ook teíkens anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren,
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het v/eer 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan de gemeente Nuenen c.a. op te
heffen en te laten fuseren met de gemeente Eindhoven.
Allereerst maak ik bezwaar tegen het ontbreken in het herindelingsontwerp van een totale
integrale bestuurlijke en planologische visie op de gewenste toekomst van het stedelijk gebied van
Zuid-Oost Brabant. De logica waarom alleen de gemeente Nuenen c.a. moet worden opgeheven en
bij de gemeente Eindhoven moet worden gevoegd en de overige randgemeenten kunnen blijven
functioneren, ontgaat mij ten enenmale.
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:

»
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Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van
de coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld:
Nuenen-West, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en Het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
doen belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is derhalve onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op
rem bíj het bouwen van nieuwe woningen.
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a.
en Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
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Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1 : 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen ín hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 600Zo naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen c.a. Eindhoven is per huishouden ruim 8
procent meer geld kwijt dan Nuenen c.a. Als Eindhoven Nuenen c.a. niet met de grond had
laten zitten was Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden
dan Nuenen c.a.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. dit (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Gezien het bovenstaande ben ik van mening dat het 'Herindelingsontwerp tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven' bij een ontwerp moet blijven en NIET door Provinciale
Staten moet worden vastgesteld.
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Nuenen is groot genoeg voor een zellstandiġe-aemocratie
C( c"'-Cv‘v
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijrrvoor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
jé ^ís tŕ y^i- Xe*
*
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelíike ernet

Bijlage 29 juni 2018 (

Provincie Noord-Br.,
t.a.v. Herindeling Nuenen

Hierbij mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Ik ben geboren in Eindhoven.
74 jaar oud en woon inmiddels 50 jaar in de geweldige gemeente Nuenen C.A.
Dit was toen al een bewuste keuze.
Ik ben al 57 jaar actief als bestuurder in het verenigingsleven, waarbij regelmatig contact met het
college noodzakelijk is.
Het overleg in al die járen is als zeer begripvol en naar grote tevredenheid verlopen.
Van de onenigheid en te weinig daadkracht zoals door u wordt omschreven heb ik niets
ondervonden.
Ik maak me grote zorgen om de gedwongen annexatie met Eindhoven.
a.
b.
c.
d.

Eindhoven heeft zijn financiën niet op orde.
De ouderen zorg is een puinhoop en heeft elk jaar miljoenen te kort.
Als Nuenen toegevoegd gaat worden komen daar nog eens ca. 12000 ouderen bij.
Direct contact gemeenteraad en B&W
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Geacht College,

Bij deze wil ik bezwaar maken tegen de voorgenomen herindeling van Nuenen en Eindhoven. Ik vind een
belangrijke voorwaarde hiervoor dat een bewezen meerderheid van de inwoners van Nuenen hier
voorstander van is. Dat is democratie! Er zijn wel peilingen geweest, maar er is géén definitief
referendum of stemming geweest, zodat iedere inwoner van Nuenen zijn/haar stem heeft kunnen
uitbrengen. Geen eerlijk proces dus! Want als de inwoners er toch meerendeels op tegen zijn en dus wel
als zelfstandige gemeente Nuenen verder willen, is er zeker nog een bestaansrecht voor onze gemeente
en daarmee zijn er zeker ook capabele Nuenenaren en een capabele burgemeester te vinden om samen
deze gemeente te besturen. En vervolgens wellicht op een ander moment wel samen te gaan met een
andere gemeente of andere gemeenten.
Want, als we dan toch (gedwongen) zouden moeten gaan herindelen, dan moeten we m.i. kijken naar
een fundamenteel betere oplossing, zoals bijvoorbeeld een regiobestuur zou kunnen zijn. Alles beter op
elkaar afgestemd. Maar deze relatief kleine eenzijdige ingreep voelt niet goed anno 20181!
Daarnaast was er geen echt open overleg, waardoor ook andere opties onbesproken zijn gebleven. Is dit
procedureel wel juist? Naar mijn mening moeten we dit alles werkelijk democratisch doen en niet onder
dwang.
Ik hoop dat u mee wilt werken aan een uitvoerbaar en duidelijk democratisch proces!

Vriendeliike groeten.
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo’n netwerk probeert te lichten.
Met vriéndelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat ĩs geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuimgmğēñ, is'ėr wel meer werk voor '
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet.
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus ís dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau, Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,

Naa
Adrt
Woo

lncjekomen

I

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

0 6 JUL 2018

Provincie Noord-Brabant

Datum: .jÂZJĩí^10 ^
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

1ĥ9Ĥ
iniiiiiiiiniiniiliii
4385158
DIV.STAN kk)o ö

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

.. {.t. ì'lC.^ĽS.

'S.. c. A...... Ĵ.s.

Á.

Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
* ,,riendeiijke groet,
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gemeente
De annexerende parijen bezweren ook dat dal zo blijft ais zi.i hun zin krijger. Maar politieke besluiten ŗjig«‘d»g tot ze vervangen wordt door een voigend besluit.
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Toekomst visie achterhaald.

Nuener- zou niet tenge» zelfstandig kunne.' blijven, vanwege routen uit het verleden
- ţft s eer persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spiering* en haar medewerkers, dat er geen
zient zou bestaan op verbetering n ae toekomst. D»t oer sooniijKe oo'deel wordt weerlegd door net meest
rerantŕ rapport van Parrnprs*0T.opor ri d 8 januari 2Üİ8, dat een compleet ander beeld aar zien
unielij* luist v.e een verbetering
npf j :; mi. een zee» s echte zaak, warmee» ren gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a vanwege een
mei o- dcfbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terw. wė
O'ide houw -re onderzoeken zoals in hm «eder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij ín 2019 opnieuw de balans wilier, opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen,
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blíjven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn iwaatwegende^en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden sn de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
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Draagvlak

*

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen .....
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

ü JÜL l

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:
..................
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn, Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt loor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:.......................
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op h- van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan ga?'

Met vriendelijke gn~

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Eindhoven zit diep in de schulden en heeft een zeer slecht bestuur dat hoeft Nuenen toch niet op te
lossen en Eindhovens dagblad geeft vaak een negatief beeld over Nuenen dat niet op waarheid
berust. Uit onderzoek blijkt dat het merendeel van de fusies mislukt en de bureaucratie toeneemt.
Grootschaligheid leidt tot minder betrokkenheid onder inwoners en er komen hogere kosten. Er zijn
door een fusie geen korte lijntjes meer naar de gemeente. Nuenens dorpskarakter verdwijnt en er
gaan te veel huizen gebouwd worden. Nuenen is de laatste járen prima gaan besturen, dat kan geen
reden zijn.

Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhovpn niet door kan gaan.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord,
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,

10 JUL V»
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,

Naar
Adre.
Wool

1 ū

lil!

4385555
DIV STAN

koois

b.'ţyj

.

ju',

n:

. ļCOftf fìr

2 j9

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

Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Bijgaand sturen wij u onze zienswijze omdat we ernstig bezwaar hebben tegen uw plan om Nuenen niet als
zelfstandige gemeente voort te laten bestaan maar samen te voegen met Eindhoven.
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
*

«
«
«
«
*

»
*

»

»

«
«

Door een herindeling zullen de woonkernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten op gaan in de
stad Eindhoven. Er is beslist geen sprake van gelijkwaardige gemeenten en dat doet onrecht
aan Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Er is onvoldoende draagvlak voor een herindeling. Annexatie was het belangrijkste
verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie geeft vertrouwen in prettige samenwerking en dus daadkracht.
Uit het rapport van Partners + Pröpper uit 2018 blijkt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster. Hieruit blijkt daadkracht!
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en daarmee Nuenen c.a. in de
problemen gebracht. Daarmee toonde Eindhoven zich een onbetrouwbare partner. Dit terwijl
Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had gehouden.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.

*

*
*
*

*
»
*
*
«

»

*

*

Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners + Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vinden wij ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van
toekomstige bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken

heeft te gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in NuenenM
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren, waaronder wij, willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende
kwaliteiten van de gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen worden door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt ons een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;

-

taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Oe bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.

De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samen'n***n (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Bijgaand sturen wij u onze zienswijze omdat we ernstig bezwaar hebben tegen uw plan om Nuenen niet als
zelfstandige gemeente voort te laten bestaan maar samen te voegen met Eindhoven.
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lij'ven:

«

*
«
*
»
*

»
*

«

*

«
»

Door een herindeling zullen de woonkernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten op gaan in de
stad Eindhoven. Er is beslist geen sprake van gelijkwaardige gemeenten en dat doet onrecht
aan Nuenen, Gerwen en Nederwetten.
Er is onvoldoende draagvlak voor een herindeling. Annexatie was het belangrijkste
verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie geeft vertrouwen in prettige samenwerking en dus daadkracht.
Uit het rapport van Partners + Pröpper uit 2018 blijkt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht.
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster. Hieruit blijkt daadkracht!
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken níet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,Eindhoven heeft ín het verleden haar afspraken gebroken en daarmee Nuenen c.a. in de
problemen gebracht. Daarmee toonde Eindhoven zich een onbetrouwbare partner. Dit terwijl
Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had gehouden.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.
Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
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Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners + Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vinden wij ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van
toekomstige bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken

heeft te gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenenl!
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren, waaronder wij, willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende
kwaliteiten van de gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen worden door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zíen:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt ons een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vinden wij het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen ín overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;

-

taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Ml deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peĩi

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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.
Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.

De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
- Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Datum: ...
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a, en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdatjķ bezwaar heb tegen uw plan. i .
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Datum:
Betreft: zienswijze hdrindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
-

de bestuurskracht verbeteren m Nuenen zelf (zoels de gemeente ook op eigen kracht heeft gpdaan;

-

taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan):
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

-

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Naam:
Adres:
Woonplaa

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheei van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet.
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t.a.v. Herindeling Nuenen
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw herindelingsplan.
Het voornaamste argument om Nuenen bij Eindhoven te voegen is blijkbaar het gebrek aan bestuurskracht in
Nuenen. Hierin is echter de laatste járen veel verbetering gekomen, zie ook het rapport van Partners+Pröpper
uit 2018. Jammer dat de provincie dit rapport niet mee wil nemen in haar besluitvorming. Een groot aantal
reeds lang lopende zaken zijn intussen opgelost. Daarnaast vraag ik mij af of de bestuurskracht in Eindhoven
wel zo groot is. De tekorten in het sociale domein in Einshoven zijn al járen bekend, maar groeien nog steeds
verder door. Dat is geen teken van goed en daadkrachtig bestuur. Nuenen zelfheeft intussen een begroting
met een positief saldo. Eindhoven raakt daar steeds verder van af.
Een van de andere punten waar wij ons zorgen over maken is het behoud van het landelijk karakter van
Nuenen. Ook al onderschrijft Eindhoven nu de punten daarover in het Verdiepingsdocument, dan nog kunnen
Eindhovense politici daar over een paar jaar heel anders over denken. Toezeggingen van politici zijn helaas
weinig waard. Bij een zelfstandige gemeente Nuenen is dat risico veel kleiner.
Daarnaast is de samenvoeging een grote achteruitgang voor de lokale democratie. Het idee om bestuurd te
worden door onbekende raadsleden en wethouders is niet aantrekkelijk. Gezien de opkomst bij de
gemeenteraadsverkiezingen werkt de lokale democratie in Nuenen veel beter dan in Eindhoven.
Zoals vele grote steden steekt Eindhoven vooral geld in het centrum. Hoe vaak is het Catharinaplein de laatste
járen al op de schop geweest? Voor verafgelegen buitenwijken, zoals Nuenen zou worden, is er dan geen geld
meer.
Bovendien vind ik dat de resultaten van een door de provincie gehouden enquête verkeerd geïnterpreteerd
worden. Volgens die enquête is 6196 voor een fusie. Bij de keuze voor een fusiepartner kiest 5296 voor
Eindhoven en 4096 voor Son en Breugel. Bij deze vraag ging men dus uit van een fusie. Maar als 6196 voor een
fusie is, en 5296 daarvan kiest voor Eindhoven, dan is een kleine 3296 voor fusie met Eindhoven. Daarnaast
begrijp ik niet waarom de provincie over deze belangrijke zaak geen echt referendum kan houden. Dan kan
iedereen in Nuenen zijn mening geven. Gelukkig gaat de gemeente Nuenen dat nu zelf organiseren. De laatste
gemeenteraadsverkiezingen lieten een grote winst zien voor de partijen die tegen een fusie zijn.
Tenslotte vond ik de herindelingskrant zeer misleidend. Die krant suggereerde dat het besluit al gevallen was
en dat Nuenen op 1 jan 2021 zou ophouden te bestaan. Aangezien dat besluit niet alleen door de provincie
genomen wordt, is dat een kwalijke suggestie. Daarnaast vinden wij het voortdurend praten over "fusie"
volstrekte onzin. Een gemeente kan niet fuseren met een andere gemeente die 10 keer zoveel inwoners heeft.
Dat is gewoon een annexatie. Durf dat woord dan ook gewoon te gebruiken.
Om bovenstaande redenen verzoek ik u het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven te
vernietigen.

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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^ Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Naam:
Adres:
Woonplĩ

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum: .ÅÅ~.Íí?.~2jD. lô*
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil gH
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Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Met •"•iendelijke groet.
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t.a.v. Herindeling Nuenen
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Ik stuur u mijn zienswijze omdąt ik bezwaar heb tegen uw plan.
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Het kan zijn dat Nuenen het slecht deed en nog doet. Maar de eerste onvoldoende is opgehaald en
men heeft weer een beter gemiddelde bereikt. Het zou goed zijn als de Provincie het tweede
onderzoek naast het eerste zou leggen en zou constateren dat het beter gaat en voor wat henzelf
betreft zou het goed zijn hun huiswerk beter te maken en te horen en zien dat Nuenen best de kans
moet krijgen zich nog meer te verbeteren en het zou geweldig zijn als Eindhoven van de Gemeente
ook eens een berisping zou krijgen voor schuld en wanorde en niet in plaats daarvan beloond wordt
door annexatie van Nuenen, wat overigens het gros van de Nuenenaren niet wil!!

center en variėicnoe Kwaliteit. Wethouders en raadsleden worden elke 4 jaar deels
vervangen, en de coalitie is dan ook telkens anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit,
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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.

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

,

VtttkrMhć Û.Åií'Áf.K/k'!*......

Qndçs.lQ.çÅ.jA..MU.lļĄck(^S.Ÿĩ...d(xŕ..JĥĆ:..Z.ţ.iï...df^JkcQ^Àİ‘^..J^AnCánfe..iS.mļĆ.ĄQ.ŗ(Zt' èejújtirć/e.
^Ķ.Éy.w.tnM.M...:^Ãlvċŭ.Åţ.U..P.'Lte..Lc?!]Á..yfAçM.dçA..sm..ŵh2Ç.,.Wī‘r)ï.ţ.àÁ?..2ļĹĹbŗŭò.f:.ţft.- ^Óatu/cé/*
toy e-e-n ,aeimettife zí/W^ŵtv;, die iel/ŗf*0/ewcv) halt cn fĩTcŕ over ee*j Jfatdiŕra-cJiLf.‘«ļ It-sćuAr,
^sclŗpj

ń ic.1 i/üļpr y)cc(!f\ Z 'Anèe&ettŴeel he/ Zóu Oť,ie

^.«cro/í al/een

mq«S

nnetel. \ leïn/fra

De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
-1
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Met vrier

Naam:
Adres:
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Datum: 20-6-2018
Betreft zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geachte College,
ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Er was geen echt open overleg.
ik woon in een dorp omdat ik dat wil en niet in een stad waar je een nummer bent.
In het verleden heeft Nuenen fouten gemaakt maar nu gaat het veel beter.
De gemeente Nuenen moet zelfstandig blijven en niet bij Eindhoven gevoegd worden.
Het open overleg betekent dat er tussen de provincie en de gemeenten Nuenen en Eindhoven
overleg is over een probleem en dat alle mogelijkheden op te lossen, mogelijk zijn.
Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren, dat heeft de gemeente gedaan.
- taken overdragen aan een andere gemeente of en samenwerkingsverband aangaan wat de
gemeente al eerder heeft gedaan.
- fuseren met een gemeente naar keus, de gemeente Nuenen gaf aan dat dan bij Son en Breugel
te willen.
- een bestuurlijke oplossing voor alle andere randgemeenten samen te vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
De provincie stelde vooraf al een annexatie te willen met Nuenen en Eindhoven, een voor haar
gewenste en aanvaardbare oplossing.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie
poging gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet.

Onwmtiu Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus S0151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum: 26 juni 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

iniiiniiiiiniiniiiiiii
4385567

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

230

DIV.STAN
íü-joPj

Allereerst vind ik het zeer bezwaarlijk dat er op basis van een achterhaald onderzoek een onomkeerbaar besluit wordt genomen.
De politieke en financiële status is volgens latere onderzoeken al lang geen reden meer tot fusie.
En het argument dat het in de toekomst nooit wat zou kunnen worden (vrij geciteerd van Mevr. Spierings) raakt natuurlijk kant nog
wal.
Mijns inziens is het beter om in deze wat geduld te betrachten, zodat als op termijn voor een fusie van de gemeente Nuenen
gekozen wordt, gemeente Son en Breugel er wel positiever instaat.
De fusie met Eindhoven heeft nl. geen draagkracht (zie het stemgedrag van de Nuenenaren), en het getuigd niet van een
overkoepelende visie (waarom wel Nuenen, en niet de andere randgemeenten).
Ook, en dat is een zeer zwaarwegend argument voor mijn bezwaar, is het zo dat in mijn ogen een zo ongeljike grootte van de
fusiepartners alleen kans heeft als het overgrote deel van de kleinste partner achter de fusie staat.
Als dat niet zo is (en dat blijkt dus nu) zal er altijd een scheve verdeling ontstaan waar de minderheid onterecht te weinig
zeggenschap heeft, terwijl ze wel een sterke eigen mening en identiteit hebben. Dit kan later voor grote wrijving gaan zorgen.
Een andere nadeel dat ik zie is dat de afstand van de politiek tot de burger (letterlijk en figuurlijk) groter wordt, zeker als je de
verhoudingen van het inwoneraantal tot het aantal raadsleden van de beide fusiepartners vergelijkt.
Een van de redenen om voor eindhoven te kiezen was volgens Mevr. Spierings dat Nuenenaren al heel erg op Eindhoven
georienteerd waren. Dit is in mijn ogen een te eenzijdig belicht argument, want de meeste Nuenenaren zijn mijns inziens alleen op
werkgebied en een enkel recreatief uitstapje op Eindhoven gericht.
De ander kant van de medaille (wonen, politiek, en saamhorigheidsgevoel) blijft toch echt binnen Nuenen.
Want hier kom je bij de plaatselijke evenementen toch de lokale politici tegen waar je eens een ontspannen, vrijblijvend gesprek
mee kan yoeren.
Dat zie ik de politici van de nieuw te vormen gemeenten niet doen.
En zeker als er steeds meer taken naar de gemeenten gaan, is het natuurlijk belangrijk om korte lijntjes te hebben naar de mensen
die de beslissingen nemen.
Belangrijker is het om de bestaande samenwerkingsverbanden te intensiveren in plaats van ze af te knippen (daar gaat vast nog een
flinke kapitaalvernietiging mee gepaard) door een fusie met Eindhoven.
Verder blijft natuurlijk de financiële status van de beide fusiepartners een issue. Wij hebben (ondanks een groot gat door niet
nagekomen afspraken van Eindhoven) eindelijk onze financiën op orde, en nu zouden we gefuseerd gaan worden met een 10 keer
zo grote gemeente met financiële problemen. Daar gaat onder de streep natuurlijk nooit een positief resultaat uitkomen.
Daarbij komt nog dat veel statistieken (ik noem bijvoorbeeld misdaad of onveiligheid) per gemeente gepubliceerd worden.
En uiteindelijk wordt de burger er ook per gemeente op afgerekend (bijvoorbeeld door verzekeringspremies), dat wordt dus ook
weer iets wat we maar moeten slikken.
Een ander argument tegen deze fusie (eigenlijk meer een annexatie) is dat de wettelijke procedures niet goed zijn gevolgd, er is
namelijk geen zuiver open overleg geweest, waar alle mogelijkheden onpartijdig worden besproken.
Volgens de provincie stond al vast dat alleen de annexatie van Nuenen een oplossing zou zijn, andere opties (bv. taken overdragen
aan andere gemeenten, samenwerkingsverbanden opzetten en intensiveren) kwamen niet ter sprake.
Dit alleen zou eigenlijk al genoeg reden moeten zijn om dit proces per direct te stoppen.
Samenvattend dus:

De voor^estelde fusie is gebaseerd op achterhaalde of verkeerd belichte feiten, geeft geen noemenswaardige vooruitgang voor de
geņeje regio, onroreeKt visie, neett zwaar reilende nadelen en is onomkeerbaar.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendeliike eroeten.

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

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
______________ _____
.
.
.
.
___
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan V 'isch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven ***-*
gaan.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Een gedegen enquête door de provincie? Mijn Echtgenoot een brief sturen die 40 jaar dood is?
Nuenen is een dorp wat een dorp moet blijven zonder toevoeging gezien de culturele erfgoed door
Vincent van Gogh.
Was zeer kwetsend en onzorgvuldig om mijn overleden man bij een "representatieve enquête" te gebruiken.
En nog aan te geven hoe goed deze was?
Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:

*
*
»
»
»
»

*
*

*

*

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,*
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.

*
*
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Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde SS1**; van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..

In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.

Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met Son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke eroer
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Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
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De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.

(j

Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet.
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, dáár zijn zwaarwegendè/en kloppende argumenten voord?
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 203.8, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum: 03-07-2018.
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
y De manier waarop de provincie zich presenteert op diverse bijeenkomsten in Nuenen getuigt niet van
een democratische inspraakprocedure. Men verkondigt oude argumenten en zienswijzen die
achterhaald zijn en gemakkelijk weersproken kunnen worden en luistert niet naar nieuwe inzichten en
inspanningen verricht door de gemeente(raad).
> Bij een samenvoeging van Eindhoven/Nuenen zullen de verhoudingen totaal anders/verkeerd komen
liggen: Qua inwonertal heeft Nuenen ong. 10ÍŬ van de inwoners van Eindhoven: in 2017 22.900 voor
Nuenen en 226.900 voor Eindhoven. Eindhoven heeft 46 raadsleden en Nuenen 19 raadsleden. Bij
samenvoeging zal Nuenen slecht vertegenwoordigd zijn in de gemeenteraad: als het 10% wil halen
komt men op 4 à 5 zetels, en als men op basis van inwonertal vertegenwoordigd wil zijn, dan is er 1
zetel per 5644 inwoners en komt Nuenen slechts uit op 49ž. Een totaal scheve verhouding.
> Nuenen heeft 2 zelfstandige uitgaven van een lokale krant: "Rond de Linde" en "De Nuenense krant"
die berichten van lokale activiteiten en evenementen. We moeten er niet aan denken bericht te
worden met een Groot Eindhoven dat meer een reclameblad is dan een informatieve krant.

NUENEN IS ZELFSTANDIG,
KAN ZELFSTANDIG BLIJVEN,
MOET ZELFSTANDIG BLIJVEN!!!
ZIE HIERVOOR VERDER ONDERSTAANDE ARGUMENTEN

Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:

y Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
y Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
> De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
y Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
> Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
y In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
y Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.

>

De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,-

y

Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.

^

>

Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
V- Eindhoven heeft grote financiële problemen.
> Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
> In 2010 woonde 5834 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
y Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
> Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
y De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
y De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
y Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
^ In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
>

>

>

Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6036 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is

democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.

Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerdergenoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met Son en Breugel was;
- een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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DIV.STAN KPOÖ

Hierbij stuur ik u mede namens mijn man onze zienswijze omdat wij bezwaar hebben tegen uw plan
zoals beschreven in het herindelingsontwerp Nuenen c.a. En Eindhoven.

Mijn man en ik (werkzaam geweest aan resp. de Tu/e en de huidige Avans Hogeschool en beiden
actieve bestuurders geweest van diverse instellingen) zijn ervaringsdeskundigen op gebied van fusie
en herindeling. Steeds opnieuw dezelfde rampzalige gevolgen: chaos bij nieuw aangetreden bestuur,
vergroting aantal managers, af/doorschuiven van verantwoordelijkheden, energievretende
onduidelijkheid, verlies van betrokkenheid van werknemers zowel met de organisatie als onderling.
Ellende! Behalve voor de ambitieuze politicus/ca die de fusie tot stand heeft weten te brengen en
voor de bestuurders die hun status verhoogd zien door de vergroting van schaal en aantal
“onderdanen”.
Naast dit persoonlijke maar ernstige bezwaar tegen het voornemen tot herindeling: deze herindeling
van Nuenen bij Eindhoven is volstrekt onlogisch, willekeurig en ongefundeerd.
Waarom alleen Nuenen bij Eindhoven voegen en niet de andere omliggende gemeenten?
Dan kan in één klap alles veranderen in plaats van te wachten op de onvermijdelijke volgende
herindelingsgolf met herhaling van alle ellende van procedures, inspraakrondes, bezwaren
enzovoort enzovoort.
En dan kan meteen de gemeente Eindhoven worden opgeheven en overgaan in een geheel nieuwe
gemeente! Na nieuwe verkiezingen van burgemeester en raad.

Met
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Provincie Noord-Brabant
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Datum: 29 juni2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan. Samenvattend kan ik stellen dat:
1. Een fusie met Eindhoven: lees: annexatie de korte, direkte lijnen naar Gemeente en haar
medewerkers (incl. openstelling loket van 5 dagen!) zal gaan verdwijnen, hetgeen de betrokkenheid
van burgers zal doen afnemen. De afstand naar Eindhoven zal in de praktijk meer dan 10 km. zijn!!!
2. Dit zal een verlies van dorpse identiteit en daarmee de sociale controle in dorpssfeer te zien geven.
3. Bekende voorbeelden hiervan zijn Rosmalen bij Den Bosch sinds 10 jaar en m.n. Prinsenbeek dat 20
jaar geleden door Breda werd geannexeerd. Deze inwoners hebben een eigen dorpsraad opgericht om
nog enigszins invloed op het gemeentebeleid te doen gelden. De inwoners zij er niet gelukkig mee!!!
4. Het zal evident blijken dat de Provincie Noord-Brabant NOCH de Gemeente Eindhoven de inwoners
van NUENEN garanties zal kunnen geven hoe Nuenen er in de toekomst zal gaan uitzien. Intenties zijn
mooi, echter de werkelijkheid zal qua politiek beleid in 10 of 20 jaar geheel anders kunnen uitpakken.
Derhalve zijn in dit kader NOOIT uitspraken NU gedaan in de toekomst te GARANDEREN,waarvan akte.

Argumenten om de Gemeente Nuenen c.a. niet bij de Gemeente Eindhoven in te lijven:
»
«
«
«
«
*

*
*

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de Gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de Gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,Eindhoven is in het verleden haar afspraken niet nagekomen en heeft daardoor de Gemeente
Nuenen c.a. in de problemen gebracht. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het
convenant had gehouden. Eindhoven is als partner onbetrouwbaar gebleken.

*

Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.

«

Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen, die men door annexatie van een welvarend dorp
als Nuenen graag wil oplossen. De OZB van alle WOZ woningen in Nuenen kan een welkome
bijdrage leveren. Tegelijk wordt de Nuenense grond bouwrijp gemaakt om het woningtekort
van Gemeente Eindhoven te compenseren en daarmee nog meer Gemeentebelastingen
binnen te halen. Het dorpse karakter zal daardoor verdwijnen in conglomeraat Eindhoven.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners tellen en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven tijdens de
woningbouwcrisis in 2010 zelf op de rem bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5856 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende, groene
randgemeenten als Waalre, Son en Nuenen. Waarom? Omdat het in het drukke Eindhoven zo
fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnd (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018).
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018).
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016).
Bovendíen blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016).
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018).
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners; Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)

*

*

*

*
»

»
*
«
»
*

»

*

*

Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6056 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de positieve! uitkomst
wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op. Daar zijn zwaarwegende en correcte argumenten voor nodig,
echter de argumenten van de provincie Noord-Brabant kloppen niet.
Ja, er was in het verleden een periode met veel onenigheid in en weinig daadkracht door de Gemeenteraad van
Nuenen. Ook dát is democratie. Vaak doen Volksvertegenwoordigers hun uiterste best voor hun achterban. Dit
impliceert zéker geen reden voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente als Nuenen.

Vanaf begin 2015 ging het snel steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het aantal
fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid in de Gemeenteraad.
De financiën en reserves van de zelfstandige Gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, goed op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Met andere woorden: het argument van de Provincie Noord-Brabant dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat
ze niet zelfstandig verder zouden kunnen is niet correct en daarmee is dit geen valide argument om de
Gemeente Nuenen op te heffen en te laten annexeren door de Gemeente Eindhoven.
Voorts vind ik ,als saillant onderdeel van deze zienswijze, het uiterst belangrijk dat ook het argument over
twijfel aan de toekomstige bestuurskracht niet serieus genomen kan worden. Volgens de bestuurskrachtregels
van Binnenlandse Zaken kan worden afgeleid dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen
inzicht geeft in de toekomstige bestuurskracht. Laat dat in Nuenen, dat zich zal bewijzen zelfstandig te kunnen
opereren I
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen díe liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca. 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie één
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft. Dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente. De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke
besluiten zijn geldig tot ze vervangen worden door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners. Ook voor een groene gemeente Nuenen moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw A. Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wél
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven niet kan doorgaan.

Er was geen echt open overleg.

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar. De wet verplicht zorgvuldige procedures hier
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg” betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan).
- taken overdragen aan een andere gemeente of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan).
dat indien het onontkoombaar en beslist noodzakelijk was om te fuseren met een Gemeente naar
voorkeur, dat dan de keuze op Son en Breugel zou vallen, waarvoor de Nuenense Gemeenteraad zich al
eerder uitsprak.
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken....dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van enkel de Gemeente Nuenen door Gemeente
Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedurefout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de Provincie Noord-Brabant, tot onvrijwillige
herindeling, lees: annexatie van Nuenen door Gemeente Eindhoven is de zwakke bestuurskracht van de
Gemeente Nuenen.
Bestuurskracht is echter een variërende kwaliteit. Wethouders en gemeenteraadsleden worden elke 4 jaar
deels vervangen en de coalitie is dan ook telkens anders van samenstelling, op basis van ook elke 4 jaar een
nieuw coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de Gemeente Nuenen door het wederom aanvullen van de financiële reserves en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de Provincie wil en graag ziet gebeuren!
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De Gemeente Nuenen heeft met dezelfde aanpak door hetzelfde bureau haar bestuurskracht nog eens laten
onderzoeken. Daar kwam inderdaad een hogere score voor bestuurskracht uit.
Uit dít onderzoek concludeert ook de Provincie Noord-Brabant dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze
onderbouwt niet feítelijk waarom ze in die verbetering in bestuurskracht geen dan wel onvoldoende reden ziet
af te zien van annexatie door de Gemeente Eindhoven.
Dat is onzorgvuldig handelen van de Provincie Noord-Brabant. De Provincie wil de Gemeente Nuenen opheffen
als zelfstandige democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen. Zonder wettelijke
argumentatie kan en mag dit NIET GEBEUREN.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen beter
op te pakken. Zo ook de Gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Gemeente Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig wil blijven, maar met de
kanttekening dat zij ín 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de Provincie
gedwongen worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is, maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of
samengaan met Son en Breugel. Dit zal ook uit het resultaat van het aangekondigd referendum blijkenl
De Provincie gaat er TEN ONRECHTE van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan dat ook
wel met Eindhoven willen. Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Dit omdat slechts één dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom verzoek ik u om vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven.
- * '-••iondelijke groet,
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht bestuur van de Stichting Actiecomité Nuenen C.A. Zelfstandig,

prov : ' ,' .crC'-Lv. afrsnt
Hartelijk dank voor het zenden van de brief waarin u mij vraagt of ik vind dat Nuenen zelfstandig

J

moet blijven. JA NATUURLIJK. Waarom hierover geef ik u de onderstaande motivaties:
Nu hebben we korte lijnen naar Burgemeester en Wethouders en de raadsleden toe. Je kunt ze
mailen, bellen voor een afspraak en ze zijn zeer geïnteresseerd in het wel en wee van de burgers en
denken met je mee. Bijvoorbeeld:
Wij hadden en hebben nog steeds te maken met een overdosis berkenpollen allergie in onze wijk.
Hierdoor is zeer lang, intensief gecommuniceerd en meegedacht vooral door de wethouder en
bepaalde dorpse politieke partijen. Hierdoor is een bomen beleidsplan ontwikkeld samen met de
burgers van Nuenen (burger participatie). Tenslotte is er nu een mooi nieuw groen plan ontstaan
wat komend najaar uitgevoerd zou kunnen worden. Echter De Provincie moet er nu zijn zeggenschap
over uit spreken want het gaat meer dan E50.000,00 kosten. Dat betekent stagnatie.
Daarnaast worden de tarieven van de OZB in Eindhoven naar boven bijgesteld i.v.m. het gigantische
tekort waarmee de overheid in Eindhoven zit. Mogen wij voor opdraaien. En de milieu belasting gaat
toch ook flink omhoog en wat denk je ervan als je wilt verbouwen ? De legeskosten zijn in verhouding
met Nuenen torenhoog. Wij gaan er niet alleen financieel op achteruit maar ook op politiek gebied.
Wie zijn die mensen in Eindhoven die dan over ons gaan beslissen? En wat Vincentre betreft; dat
moet niet veel groot schaliger worden. Dat ontwricht ons dorpse karakter. Als hier duizenden
mensen komen worden de Nuenenaren onder de voet gelopen. Dat is nooit de intentie geweest van
Van Gogh zelf. Wij willen geen 2e Volendam worden.
Er wordt beloofd : geen hoogbouw, het dorpse karakter zal blijven en voor je paspoort hoefje niet
naar Eindhoven. Hoe lang houdt deze belofte gestand? Garanties zeg ik maar -wat artsen vertellentot de deur- bij een of andere geruststelling bij een ernstige ziekte. Kijk maar naar Acht zij moeten nu
ook hun paspoort in Eindhoven Centrum gaan regelen.
Ik heb geen enkel vertrouwen in een toekomst samen met Eindhoven. Wel moeten we blijven samen
werken om kosten te drukken en initiatieven te ontplooien, maar daar hebben we geen fusie voor
nodig.
Nuenen moet voor de Nuenenaren blijven.
Ik heb de indruk dat Eindhoven aast op onze grond want waarom specifiek kiest men voor Nuenen?
Waarom niet voor een andere gemeente? Men grijpt dan terug op 6 jaar geleden dat hier toen
wantoestanden op financieel gebied waren. Zij zijn opgelost.
Ik heb een suggestie voor Mevr. Spiering(s). Waarom zoekt ze geen baan in Den Haag? Misschien kan
ze darteen kabeljauw vangen, stop daar je enereie in maar blijf van Nuenen af.
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
bestuurskracht.
Nuenen
îsUrurskracht. Laat dat in Nuenen....
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
Naam
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendeliike ernet
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son pn Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriéndelijke groet,
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugei, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugei aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugei door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugei.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugei willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,

»

' Mijn zienswijze

»

Nuenen 29 juni 2018

*

Bezwaar tegen zienswijze samenvoegen Nuenen bij Eindhoven

»

10 jaar geleden kwam Eindhoven op blote knietjes aan Nuenen vragen om hulp bij stadsuitbreiding.
Nuenen heeft zich toen solidair opgesteld en grond aangekocht.

«

Toen kwam de crisis en bleef Nuenen zitten met grote schulden en met Eindhoven als buurman die
zei "eigen schuld, dikke bult. Had je maar voor jezelf moeten kiezen."

»

De provincie neemt deze zienswijze over en stelt eveneens dat dit een opstelling van Nuenens
'onvoldoende bestuurskracht’ is.

»

Het wordt tijd dat Eindhoven voldoende bestuurskracht/durf toont en de provincie de waarheid over
deze onverkwikkelijke periode vertelt.

»

De beste oplossing is nog steeds een stap voor stap naar elkaar toegroeien van de randgemeenten,
met, nadat het vertrouwen in Eindhoven hersteld is, een herevaluatie. Een periode van minimaal 10
jaar is hier echt wel voor nodig na alles wat er inmiddels gepasseerd is.

Provincie Noord-Brabant
ta.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch

• •v r

Datum:
O'
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a, en Eindhoven
2SI
Geacht College,

4385954
div.stan

Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

KUõ6

C?.IÌvÄ^w^......4ļ....ĄÇ?hţaĘ^...UJĉeİ
Si-jQ-*—■o^ēl^Ç'í?

tĉ-f

.

Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet.
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Financiën
Het herindelingsontwerp is gebaseerd op een oud rapport wat is uitgebracht.
Door de economische crisis was de financiële situatie slecht mede door het feit dat Eindhoven hun
toezeggingen over huizenbouw niet konden/wilden nakomen. Hierdoor is de gemeente in zwaar weer
gekomen. Inmiddels in 2018 is de financiële situatie van Nuenen met een overschot van ca 6 9 mln.
(2017) een stuk beter.
Bestuurskracht
De bestuurskracht is een stuk beter geworden door een kleiner aantal fracties en een coalitie met een
grote meerderheid. Er is samenwerking op ambtelijk gebied met Son en Breugel in het verband
Dommel vallei.
Fusie met Eindhoven betekent dat de afstand van de burger in Nuenen tot de politiek groter wordt. Dit
is in tegenstrijd met wat de politiek altijd roept n.1. dat de politiek dichter bij de burgers moet komen
en dat het vertrouwen van de burgers in de politiek hersteld moet worden. Dit gebeurt met het voorstel
in zijn huidige vorm zeker niet. De laatste verkiezingsuitslag in Nuenen heeft m.i. duidelijk gemaakt
dat een zeer groot deel van de inwoners tegen een fusie met Eindhoven is. De grote winnaars waren
die partijen die voor een zelfstandig Nuenen zijn. Door in een grotere gemeente op te gaan wordt de
afstand burger-gemeente naar mijn mening alleen maar groter, de kosten nemen zeker niet af en de
vertegenwoordigers zijn minder toegankelijk.
Door de samenwerking in de “Dommel val lei” te intensiveren, kunnen de taken die het rijk in het kader
van bezuinigingen naar de gemeentes doorschuift adequaat opgepakt worden. Gemiddeld zijn er ca 30
samenwerkingsverbanden.
Toekomstvisie van de provincie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden. Het is me niet
duidelijk waarom de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dit standpunt nog steeds
huldigen. Zoals ik al geschreven heb, is er de afgelopen járen veel verbeterd, wat ondersteund wordt
door het meest recente rapport van Paraiers* Pröpper d.d. 8 januari 2018. Dit rapport laat een
compleet ander beeld laat zien: namelijk juist wel een verbetering. Naar mijn mening moet dit rapport
meewegen bij de te nemen beslissing van Provinciale Staten. Daarom vind ik het niet meer dan logisch
dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van Nuenen met Eindhoven, niet door
kan gaan.

1

Overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige
procedures voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn
dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen. Het “open overleg” betekent dat deze
partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden om een probleem op te lossen,
mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke bestuurskracht van
Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- De bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- Taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al
eerder had gedaan in het verband “Dommelvallei”).
- Fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat wanneer er
gefuseerd moet worden, dir een een fusie met Son en Breugel moet zijn, mede gezien de huidige
samenwerking in de ' Dommelvallei”.
- Een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist Maar de provincie
stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven een voor
haar gewenste en aanvaardbare oplossing was. Dit in mijn ogen geen overleg maar dwang van boven
af en ondemocratisch.
De provincie heeft naar mijn mening hier willens en wetens een procedurefout gemaakt, waardoor
deze annexatie poging gestopt moet worden.

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen,
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít
om samen te gaan met een andere gemeente als voortzetting van een bestaand samenwerkingsverband.
De voorkeur ging daarom uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld
werd. hi eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met
de kanttekening dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de
provincie gedwongen worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Noch voor Son en Breugel noch voor Nuenen is een samengaan met Eindhoven geen optie.
Ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen een
minderheid voor samengaan met Eindhoven is, een meerderheid is voor of zelfstandig blijven of
samengaan met Son en Breugel. De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en
Breugel willen samengaan, dat ook wel met Eindhoven willen. Samengaan met Eindhoven is dan ook
een ongewenste keuze:
- Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
- Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

2

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch
een noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de
regionale samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Concluderend zie ik geen toegevoegde waarde voor het fuseren van Nuenen met Eindhoven. Het
standpunt van mevrouw Spierings is gebaseerd op een oud rapport en zij weigert het nieuwe rapport
van Partners -t- Propper van 2018 mee te wegen in haar beslissing. Hiermede doet ze de naam van haar
partij D66 ( Democraten 66) geen eer aan en laadt ze de verdenking op zich dat er een andere agenda
is en dat Eindhoven perse geholpen moet worden om groter te groeien zodat er meer gelden vanuit
Den Haag naar Eindhoven komen.
Daarom verzoek ik u het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven te vernietigen.
Met vriendelijke groet.
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,

'I o JUL ĩr :
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:

. C'JÇOrt-ţiŗsbñnt

2sy
\8

Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

4385959
div.stan

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
ZĴ&II3

....../U\ćU.(*dĹ..... ................

....... kkCŵ-t:......... .wu±c-.c4^-ìä^\:vJl(LvJİ..-........................................................................................
...........................................................................Ív/S.................................................................................. íŵd.s^*Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvo'
ig van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder gen'
het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat
lend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan -
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan ;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
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Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het ga« om het vinden vanfaraatschappelijke oplossingen, beťer
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat eronder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
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5200 MC ‘s-Hertogenbosch
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
^
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
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Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingso

i. en Eindhoven
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
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Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
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Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo’n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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^lAjAAoJ^cLL^İ Å* Uj-s-^ŵ . y/U-ULlAÄAEr was geen echt open overleg ,VVuo^
SbJĽ^
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
- taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provinciejieeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestoptwfíoet wordenX
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

^A/S JP

f\Z AVA? ^Y

7

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de /b)#śjr/?/?*
gemeente.
yg&tfsZZ.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
ZZ
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
/yy/?/?j//
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar Je Je?/?a
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven. í//V dAu?

A'

s7?ĺ?eb ëeA?Ç
Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.

iPy?A?ċ?tyJeA?
/y?^ /Ĺ Z A?AS J

Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen j. . y /(/Zt
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
y
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien: ÍZ)U űĹ A? Z
A'
namelijk juist wel een verbetering.
pjŨP/S/A/C' ĉ ļť/A
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een úešòĉA
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl AZ?Ã /ŷfê! A AĹĊ
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
y/J.J Į/rf/S
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie1 van
j t.
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
/ZĉsZĉ/^Az/ZZ/J f/7û Č Az A) Ai1Ì/&
/VA?#A /A/ALuSŜČAJ 14/ĉ/rČ/y bte/J
Met vriendelijke groet,
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Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
yayUoadUĩc
o^.cic
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Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
\cLu.g İ-*
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.

Ta: aL d. ctJr 'ua.

Toekomst visie achterhaald.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wél
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
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 zelfstandige
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 vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feítelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feítelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vrie
Naam
Adres
Woonpl

Ben het totaal niet eens dat Nuenen bij Eindhoven wordt gevoegd. De reden daarvan is dat ik tot mijn 25 jaar in
Eindhoven heb gewoond en expliciet in een Randgemeente ben gaan wonen voor het landelijke en gemoedelijke van een
dorp. Hier kan ik vriendschappelijk en gemoedelijk met wethouder omgaan en kan ze elk moment van de dag spreken als
dat nodig is. Ook het verkrijgen van de diverse vergunningen is in de ze gemeente makkelijker om dat ik dit persoonlijk
met de bevoegde ambtenaar kan bespreken is mij in Eindhoven nog nooit gelukt Ook ben ik Bang en niet zonder redenen
Eindhoven is een in mijn ogen onbetrouwbare partner, dat hier binnen een aantal járen het dorpse gaat verdwijnen en dat
er ook hoogbouw zal plaats vinden wat ik zeker niet wil.
Daarnaast is de gemeente Eindhoven al járen financieel niet op orde en heeft er de laatste tiental járen een financieel-potje
van gemaakt Daarentegen heeft Nuenen al weer geruime tijd zijn financiële-zaken op orde. Daarnaast hoef ik hier geen
uren te wachten in het gemeentehuis om daar zaken af te handelen zoals dat in Eindhoven wel het geval is, Weet dit uit
ervaring. Ook voor de gehandicapte en zorgbehoevende Is het hier vele malen beter en makkelijker te regelen en is er veel
meer hulp en hulpmiddelen vergoedinn-mnveJiifâ.
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
r
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Ben het totaal nieteens dat Nuenen bij Eindhoven wordt gevoegd. De reden daarvan is dat ik tot mijn 25 jaar in
Eindhoven heb gewoond en expliciet in een Randgemeente ben gaan wonen voor het landelijke en gemoedelijke van een
dorp. Hier kan ik vriendschappelijk en gemoedelijk met wethouder omgaan en kan ze elk moment van de dag spreken als
dat nodig is. Ook het verkrijgen van de diverse vergunningen is in de ze gemeente makkelijker om dat ik dit persoonlijk
met de bevoegde ambtenaar kan bespreken is mij in Eindhoven nog nooit gelukt Ook ben ik Bang en niet zonder redenen
Eindhoven is een in mijn ogen onbetrouwbare partner, dat hier binnen een aantal járen het dorpse gaat verdwijnen en dat
er ook hoogbouw zal plaats vinden wat ik zeker niet wil.
Daarnaast is de gemeente Eindhoven al járen financieel niet op orde en hee^er^de laatste tiental járen een fìnancieel-potje
van gemaakt Daarentegen heeft Nuenen al weer geruime tijd zijn fìnanciële-zaķeņ/op orde. Daarnaast hoef ik hier geen
uren te wachten in het gemeentehuis om daar zaken af te handelen zoals flat in/ Eindhoven wel het geval is. Weet dit uit
ervaring. Ook voor de gehandicapte en zorgbehoevende is het hier vele tnalĒb beter en makkelìjker te regelen en is er veel
meer hulp en hulpmiddelen vergoeding mogelijk.
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Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geuít om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

1. Zorgvuldig en politiek verantwoord Provinciaal Bestuur
eist inachtneming rapport Partner&Pröpper 2018;
2. Dit rapport beschrijft o.a. dat schaalvergroting op zichzelf
genomen niet voldoende is om gemeenten, provincies
of organisaties beter te laten functioneren;
3. Unieke Nuenense, Gerwense, Nederwettense en Eeneindse
belangen, identiteit Ä cultuur dreigen verloren te gaan in de
massaliteit van Eindhoven;
4. Uit contacten met Nuenense inwoners blijkt gebrek aan
draagvlak voor samenvoeging met Eindhoven, een niet
onbelangrijk democratisch gegeven;
5. Tegen deze achtergrond moet een onomkeerbaar besluit van
GS en/of PS achterwege blijven totdat de uitslag bekend is
van het dit najaar te houden referendum;
6. Dit ontbrekend draagvlak kwam o.a. tot uiting in de uitslag
van recente raadsverkiezingen;
7. Nuenen was in het verleden al (financieel) slachtoffer van
de zwakke Eindhovense bestuurskracht, dit mag geen
tweede keer gebeuren;
8. Slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 zijn
opgelost. Bijvoorbeeld: Nuenen-West, Luistruik, Helpt
Elkander, Coppelmans en het Klooster;
9. Eerdere herindelingen elders in Nederland (o.a. Groningen)
hebben grote beroering en onvrede veroorzaakt bij de
getroffen bewoners.

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor nodig
Maar de argumenten van de provincie kloppen niet
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden voor
opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het aantal
fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dal ook het argument van toekomstige

bestuurskracht onderuit gehaald wordt Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te gelden
dat de afhandeling van de 3 WMO-lransities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige bestuurskracht.
Laat dat in Nuenett.....

Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter op
te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om samen te
gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen worden
tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen een
minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dal ook we!
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
- Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
- Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet
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Betreft: Mijn zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
De provincie heeft door haar handelen rond de aanleg van de Noordoost Corridor (in de volksmond
De Ruit genoemdjin onze directe omgeving al compleet mijn respect en vertrouwen verspeeld. Ik zie
nu weer dezelfde arrogantie terug bij het doordrukken van de fusie van Nuenen met Eindhoven
Het ligt wat mij betreft simpel: als Nuenen bij Eindhoven wordt gevoegd, waar houdt het dan op?
Vervolgens ook Waalre, Veldhoven, Geldrop en Son S Breugel toevoegen met dezelfde niet valide
argumenten? Een mega-stad ontstaat, metro-pool Eindhoven. Het dorpse karakter is dan inmiddels
wel helemaal vernietigd. Het leven is goed in het Brabantse land... nou dan echt niet meer, daarvoor
zijn wij niet in Nederwetten (gem. Nuenen) gaan wonen.
Als de provincie dit echt zo graag wil doordrukken, dan stel ik het volgende stappenplan voor:
»

Eindhoven vergroten met Nuenen en vervolgens de andere gemeentes zoals genoemd

*

Idem zelfde vergrotingen voor Tilburg, Den Bosch en Bergen op Zoom — Roosendaal

*

De vier ontstane grote steden kunnen vervolgens zelfstandig opereren

*

Functie provincie Noord-Brabant is overbodig geworden en kan worden opgeheven

Gechargeerd ? Kan zijn, maar wellicht een wake-up call voor de provincie bestuurders als mevrouw
Spierings dat zij de aansluiting met het volk (de kiezers) compleet zijn kwijt geraakt. Ik ben geboren
Zeeuw en kwam lang geleden naar deze provincie vanwege de technische sector (die nu Brainport
wordt genoemd) maar zal me met dergelijke provincie bestuurders ook echt nooit Brabander gaan
voelen, een nuchter feit!

Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:

*
«
«
«

Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht

Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.
Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2
onveiligste stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Juist Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu al de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 58% van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
In datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 60% naar de stembus.

Achterhaalde argumenten

Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten
voor nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen
wettelijke eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het
openbaar bestuur en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere
gemeente raadsleden, volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000
inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk
voor gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere
gemeenten in de regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen,
dat heet ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een
provincie een van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten
van de gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zij hun zin krijgen. Maar politieke
besluiten zijn geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers
daarover blijven beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer
bouwgrond voor haar inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat
er geen zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd
door het meest recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander
beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a.
vanwege een niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de
Gedeputeerde, terwijl wèl onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerdergenoemde rapport, het
tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen
fusie van Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.

Er was geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige
procedures voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier
zijn dat de provincie en de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle
mogelijkheden om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de
provincie, om de zwakke bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
-

de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft
gedaan;

-

taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente
al eerder had gedaan);

-

fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie
nodig was, dat dat dan met son en Breugel was;

-

een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door
Eindhoven een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie
poging gestopt moet worden.

De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige
herindeling, annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en het
oplossen van langlopende hoofdpijndossiers. Dat zijn feitelijke constateringen die het
bestuurskrachtprobleem laten verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongen herindeling zoals de
provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is
gebeurd. Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen
kwalitatieve beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2
op een schaal van 1 tot 5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk
onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten
onderzoeken, door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze
onderbouwt niet feitelijk 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 zelfstandige
democratie, zonder daar feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze manier géén sprake zijn van de gemeente Nuenen opheffen.
Draagvlak

Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke
oplossingen, beter op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente
Nuenen de wens geuít om samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de
kanttekening dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de
provincie gedwongen worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor
Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van
Nuenen een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat
ook wel met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
-

Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.

-

Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.

Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak,
noch een noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de
regionale samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Datum: 28-06-2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Annexeren van gemeentes is geen oplossing en dient alleen maar om machtspolitiek van grote gemeentes te
ondersteunen. Ervaring is dat hierdoor groene gebieden verdwijnen en worden omgebouwd tot nieuwe
woonwijken. Nuenen heeft een heel eigen karakter als woongemeente en dit moet behouden blijven als
bijzondere plaats in onze samenleving.
Wel vind ik het acceptabel als sommige overheids taken worden samengevoegd en dat Nuenen als plaats blijft
bestaan. Hiermee kunnmen ook financiële besparingen worden gerealiseerd. Ik denk dan aan zorg, verkeer,
belastingen ed maar wel met medewerking van de plaatselijke bevolking. Dit wordt ook landelijk verwoord dat
gemeentes niet zomaar moeten worden geannexeerd maar hun eigen karakter kunnen houden in een nieuwe
bestuursvorm.
Dus ben ik tegen annexatie maar voor een nieuwe samenwerkings-bestuursvorm.
m.vr.gr. van Dirk Sinnema; Molvense Erven 93; 5672HK Nuenen.

Verdere Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhoven in te lijven:
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Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de woonkern Eeneind gaan op in de (grote) stad Eindhoven.
Het draagvlak ontbreekt. Annexatie was een verkiezingsthema. Partijen tégen annexatie
haalden een ruime meerderheid (11-8) in de raad.
De gemeenteraad is na de verkiezingen van 2018 minder versplinterd. De samenstelling van de
coalitie roept de verwachting van een betere samenwerking op.
Het rapport van Partners+Pröpper uit 2018 benoemt nadrukkelijk de verbeterde
bestuurskracht
Hetzelfde rapport beschrijft dat schaalvergroting op zichzelf genomen niet voldoende is om
gemeenten, provincies of organisaties beter te laten functioneren
In de raadsperiode 2014-2018 werden bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote
meerderheid aangenomen. Dat toont een goede samenwerking tussen de raadsleden
onderling en tussen Raad en College.
Een aantal slepende dossiers is in de raadsperiode 2014-2018 opgelost. Bijvoorbeeld: NuenenWest, Luistruik, Helpt Elkander, Coppelmans en het Klooster.
De financiële problemen van de gemeente Nuenen c.a., veroorzaakt doordat de gemeente
Eindhoven haar afspraken niet nakwam, zijn geheel op eigen kracht opgelost. De
meerjarenbegroting is sluitend. De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van C
9.000.000,
Eindhoven heeft in het verleden haar afspraken gebroken en Nuenen c.a. in de problemen
laten belanden. Dit terwijl Nuenen c.a. zich als enige gemeente aan het convenant had
gehouden. Eindhoven is onbetrouwbaar gebleken.

«

Uit studies van het Centrum Onderzoek Economie Lagere Overheden (COELO) is al diverse
malen gebleken dat de financiële positie van een gemeente niet beter wordt door een fusie of
herindeling.

«

Eindhoven is al jarenlang koploper qua onveiligheid. Op dit moment de nummer 2 onveiligste
stad van Nederland, maar ook al een tijd de Ie plek (2008) gehad.
Eindhoven heeft grote financiële problemen.
Grondgebrek is niet het probleem van Eindhoven, maar het slim benutten ervan. Wanneer
Eindhoven dezelfde bevolkingsdichtheid als bijvoorbeeld Den Haag zou realiseren, dan zou
Eindhoven nu 563.951 inwoners hebben en nu ai de derde stad van Nederland zijn geweest.
Zonder het annexeren van een naburige gemeente. Ook trapte Eindhoven in 2010 zelf op rem
bij het bouwen van nieuwe woningen.
In 2010 woonde 5896 van de Eindhovense ambtenaren buiten de stad in de omliggende
randgemeenten. Waarom? Omdat het in Eindhoven zo fijn wonen is?
Het rapport van de commissie Demmers (2016) beschrijft dat een fusie tussen Nuenen c.a. en
Eindhoven de gemeente Son en Breugel zal isoleren.
Ook zal het samenwerkingsverband Dommelvallei doorkruist (Partners+Pröpper 2018) en
ondermijnt (Demmers 2016) worden en dat terwijl er een stijgende lijn is geconstateerd in
deze samenwerking (Partners+Pröpper 2018)
De opheffing van het samenwerkingsverband Dommelvallei zal tot hoge ontmantelingskosten
leiden (Partners+Pröpper 2018)
De fusie van Nuenen c.a. met Eindhoven brengt de verhoudingen binnen het stedelijk gebied
uit evenwicht (Demmers 2016)
Bovendien blokkeert het toekomstperspectief van het stedelijk gebied als geheel (Demmers
2016)
De verhoudingen tussen Eindhoven en Nuenen c.a. zijn onevenwichtig, zowel wat betreft
inwoneraantal als ambtelijk (Partners+Pröpper 2018)
in datzelfde rapport wordt beschreven dat schaalvergroting de democratie verzwakt. Nuenen
c.a. heeft 1 raadslid op 1210 Inwoners. Eindhoven 1 raadslid op 5111 inwoners (na een fusie
zou dat 1: 5644 worden)
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Inwoners van Nuenen c.a. hebben meer vertrouwen in hun politici dan de inwoners van
Eindhoven in die van hun. Minder dan de helft van de inwoners van Eindhoven neemt nog de
moeite om te gaan stemmen. In Nuenen c.a. gaat ruim 6096 naar de stembus.
Eindhoven is veel minder efficiënt dan Nuenen. Eindhoven is per huishouden ruim 8 procent
meer geld kwijt dan Nuenen. Als Eindhoven Nuenen niet met de grond had laten zitten was
Eindhoven 33 procent (een derde) meer geld kwijt geweest per huishouden dan Nuenen.
Gebrek aan transparantie. Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen
gemeente laten uitvoeren. Waarom niet? Waarom krijgt Nuenen c.a. de (best wel positieve!
uitkomst) wel om de oren en komt Eindhoven ermee weg?

Achterhaalde argumenten
Een zelfstandig democratie hef je niet zomaar op, daar zijn zwaarwegende en kloppende argumenten voor
nodig. Maar de argumenten van de provincie kloppen niet.
Ja, er was een periode in de gemeenteraad van Nuenen met veel onenigheid en weinig daadkracht. Ook dat is
democratie, vaak doen Volksvertegenwoordigers hun stinkende best voor hun achterban, zeker geen reden
voor opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf begin 2015 ging het weer steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd. Het
aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde. Dat is te
danken aan krachtig bestuur van de coalitie die Nuenen bestuurde van 2015 tot 2018.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden

kunnen, klopt niet. Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door
Eindhoven.
Verder vind ik ,als onderdeel van deze zienswijze, het heel belangrijk dat ook het argument van toekomstige
bestuurskracht onderuit gehaald wordt. Volgens de bestuurkrachtregels van Binnenlandse Zaken heeft te
gelden dat de afhandeling van de 3 WMO-transities uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie

Er zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke
eis, dus geen argument voor annexatie door Eindhoven.
Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
gemeenten dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van het openbaar bestuur
en democratie helemaal niet. Daarnaast is het glashelder dat in een grotere gemeente raadsleden,
volksvertegenwoordigers, minder toegankelijk zijn voor burgers.
In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
Samenwerken verhoogt de kwaliteit van het ambtelijk werk en zo kan de raad effectiever besturen, dat heet
ook wel meer bestuurskracht..
In vele netwerken samenwerkende gemeenten hoeven niet te fuseren, en helemaal niet als een provincie een
van de gemeenten uit zo'n netwerk probeert te lichten.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.

Veel Nuenenaren willen dat de gemeente groen blijft, dat is een van de onderscheidende kwaliteiten van de
gemeente.
De annexerende partijen bezweren ook dat dat zo blijft als zíj hun zin krijgen. Maar politieke besluiten zijn
geldig tot ze vervangen wordt door een volgend besluit.
Daarom is de beste garantie voor een groen Nuenen, als Nuenense volksvertegenwoordigers daarover blijven
beslissen, en niet de volksvertegenwoordigers van een stad met behoefte aan meer bouwgrond voor haar
inwoners.
Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Toekomst visie achterhaald.

Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uit het verleden.
Het is een persoonlijk oordeel van de Gedeputeerde, mevrouw Spierings en haar medewerkers, dat er geen
zicht zou bestaan op verbetering in de toekomst. Dit persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2018, dat een compleet ander beeld laat zien:
namelijk juist wel een verbetering.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak, wanneer een gemeente gedwongen zou moeten fuseren o.a. vanwege een
niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in het eerder genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
Er was geen echt open overleg

Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en

de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zijn dan:
- de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
had gedaan);
- fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,
dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.
Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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.
Draagvlak
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen

worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,

ľ

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

4386022
div,stan

'2.ļļ..Lr..2:01 Ŭ

Datum:
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,

\^\/ ĉ-

y

NA

V

\ZZs~ VC-NA/

Ik stuur u mijn
plan , (
. ziensWŕfze
. omdat ik bezwaar heb
eb tegen uw plan.
....jď.Ö.6.....Ssäkiįjļ&áua,.....
rxx.s,............................................................................................................
... ^r.îi?.íř„...íÑcfŵ^tiîÄ,................oísí.k.....
Q.fàC)źéJ.C.Xkl
,\k ...K .0. .V^.^ L
.................................................................... ........................ ................................................................................. ?.-ĥ‘«3
.................. .............................. ................
rV^ .VA f IrU’i^

2 *sA

CvJ

o ļi Ai-

Draagvlak
0
bü ^^^ 7 (Vö VA-ýU
Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het vinden van maatschappelijke oplossingen, beter v'w’op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om
samen te gaan met een andere gemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Breugel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugel aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindhoven is en was, wat Son betreft, geen optie. Dit laatste geldt ook voor Nuenen.
Het bijzondere is dat ook uit eigen onderzoeken van de Provincie blijkt dat er onder de inwoners van Nuenen
een minderheid voor samengaan met Eindhoven is.
Maar een meerderheid voor of zelfstandig blijven of samengaan met Son en Breugel.
De Provincie gaat er ten onrechte van uit dat inwoners die met Son en Breugel willen samengaan, dat ook wel
met Eindhoven willen.
Samengaan met Eindhoven is dan ook een ongewenste keuze:
Het heeft geen maatschappelijk draagvlak binnen Nuenen.
Daarnaast heeft het ook geen lokaal bestuurlijk draagvlak.
Regionaal heeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regio. Omdat slechts een dorp uit de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommelvallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Er v/as geen echt open overleg
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hier zorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie en
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogelijkheden
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zwakke
bestuurskracht van Nuenen. Mogelijke oplossingen zíjn dan:
de bestuurskracht verbeteren in Nuenen zelf (zoals de gemeente ook op eigen kracht heeft gedaan;
taken overdragen aan een andere gemeente, of een samenwerkingsverband (zoals de gemeente al eerder
-

had gedaan);
fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig was,

-

dat dat dan met son en Breugel was;
een bestuurlijke oplossing voor alle randgemeenten samen vinden.

Al deze mogelijkheden open bespreken, dat is open overleg zoals de wet vereist.
Maar de provincie stelde al vooraf dat alleen een annexatie van alleen de gemeente Nuenen door Eindhoven
een voor haar gewenste en aanvaardbare oplossing was.
De provincie heeft hier willens en wetens een procedure fout gemaakt, waardoor deze annexatie poging
gestopt moet worden.
Met vriéndelijke groet.
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De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil

Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf ín staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met het meten van de bestuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt toegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatte ooit dat Nuenen op een bepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 was werd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deze zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht Is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feitelijk 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 zelfstandige
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 vríendelijke groet,
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Hierbij maak ik bezwaar tegen het samenvoegen van Nuenen bij de Gemeente Eindhoven.
De argumenten van de provincie kloppen niet.
Er is een periode geweest waarin de gemeenteraad van Nuenen veel onenigheid en weinig daadkracht
uitoefende, maar dat is, zeker geen reden voor het opheffen van een democratisch bestuurde gemeente.
Vanaf 2015 gaat het naar mijn mening steeds beter. Nuenen wordt nu weer goed en daadkrachtig bestuurd.
Het aantal fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderheid.
De financiën en reserves van de zelfstandige gemeente Nuenen zijn nu, zomer 2018, weer op orde.
Dus het argument van de provincie, dat Nuenen zo zwak bestuurd wordt dat ze niet zelfstandig verder zouden
kunnen, klopt niet.
Dus is dit geen argument om de gemeente op te heffen en te laten annexeren door Eindhoven.
Nuenen moet groen blijven zoals de inwoners dat zelf willen.
Voor een groene gemeente Nuenen, moet het een zelfstandige gemeente en democratie blijven.
Het lijkt mij een zeer slechte zaak als een gemeente (in dit geval Nuenen) gedwongen zou moeten fuseren,
vanwege een niet onderbouwde en inmiddels achterhaalde toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde.
Daarom vind ik het niet meer dan logisch dat op basis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet door kan gaan.
De bestuurskracht van Nuenen is nu weer op peil.
Een van de belangrijkste argumenten van de initiatiefnemer, de provincie, tot onvrijwillige herindeling,
annexatie van Nuenen door Eindhoven is de zwakke bestuurskracht 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 anders van
samenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staat is haar bestuurskracht te 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 zoals de provincie wil.

Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven.
Met vriendelijke groet.
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