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Geacht College,
stuur
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zienswijze omdat ik bezwaar

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,

Naa
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Wn

iniuiiiiiiiiiiiiiiiui
4386027
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

DIV.STAN

1 Č JUl ï
yäili

1(006

Nuenen, 4 juli 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan tot herindeling van de gemeenten
Nuenen en Eindhoven.
Ik ben van mening dat bij het tot stand komen van het ontwerp niet, in ieder geval onvoldoende, wordt
geluisterd naar de zorgen die vanuit de Nuenense gemeenschap naar voren worden gebracht. Het
noodzakelijke draagvlak voor een samenvoeging ontbreekt daardoor.
Het voorstel van Gedeputeerde Staten is naar mijn mening gebaseerd op een vooringenomen (politiek)
oordeel op basis van inmiddels achterhaalde feiten en omstandigheden. Ik heb moeten vaststellen dat
er geen bereidheid bestaat om nieuwe feiten, onderzoeken en omstandigheden te betrekken bij de
besluitvorming rondom het herindelingsontwerp. Slechts het eerder ingenomen standpunt is helaas
leidend. Ik heb dat tijdens een van de bijeenkomsten een tunnelvisie genoemd. Uit het definitieve
ontwerp blijkt dit wederom.
Uw argumentatie om tot een herindelingsvoorstel te komen ligt wat betreft Nuenen vooral op het
gebied van financiën en gebrek aan bestuurskracht. Een problematiek die inmiddels voor het grootste
deel is opgelost, terwijl juist voor Eindhoven daaromtrent de problemen al maar blijken toe te nemen.
De gedeputeerde, mevrouw Spierings, deed dat tijdens een van de bijeenkomsten af met de
opmerking dat Eindhoven dat wel zal oplossen. Wat een vertrouwen! Terwijl het tegenovergestelde
blijkbaar niet geldt voor Nuenen: de problematiek uit het verleden, die inmiddels sterk is gereduceerd
respectievelijke is opgelost, wordt nog steeds als argumentatie gebruikt voor de herindeling.
Ik heb er geen vertrouwen in dat het herindelingsontwerp in het belang is van alle betrokkenen en in
het bijzonder geldt dat voor de inwoners van Nuenen.
Ik kan daarvoor vele argumenten aandragen. Ik beperk me tot enkele.
Veel inwoners van Nuenen hebben bewust gekozen voor het wonen in een dorp, waar de
betrokkenheid groter is en de lijnen korter zijn.
Door een samengaan met Eindhoven wordt de betrokkenheid kleiner, hetgeen ik een groot verlies
vind. Door schaalvergroting verzwakt ook de democratie. In Nuenen is nu sprake van 1 raadslid op ca
1200 inwoners. Na een fusie wordt dat 1 op ruim 5600 inwoners.
De grote overschrijdingen van de begroting en de daarmee gepaard gaande financiële problematiek in
Eindhoven zullen ongetwijfeld (ook) consequenties hebben voor de Nuenense gemeenschap, als
onverhoopt de herindeling doorgang vindt.

Het herindelingsontwerp bevat veel inhoudelijke aspecten, die ook in het "verdiepingsdocumenť
waren opgenomen. Daar is op zich niets mis mee. In beide documenten tref ik helaas veel vaagheden
en uitgangspunten aan, die mij doen verontrusten.
Ik pik er één uit als voorbeeld. Ik veronderstel dat het bij andere onderwerpen niet veel anders zal zijn.
Het betreft het thema "bibliotheek".
Ik citeer: "Eindhoven en Nuenen hechten beiden aan de beschikbaarheid en nabijheid van een
bibliotheekvoorziening voor inwoners. Net als voor andere voorzieningen sluiten we voor
bibliotheekvoorzieningen aan bij de maatschappelijke patronen, oriëntatie en behoeften van inwoners
en initiatieven die ontstaan van onderop. De stad Eindhoven kent een centrale bibliotheek en een
reeks steunpunten in wijken, SPILcentra en scholen in de stad. We gaan er vanuit dat in een gefuseerde
gemeente sprake zal zijn van behoud van een bibliotheekvoorziening in Nuenen c.a."
In Nuenen is de bibliotheekfunctie veel breder ingevuld en meer toegespitst op de wijze waarop dat
in de Wet Stelsel Openbare Bibliotheekvoorzieningen (2015) is beschreven.
In Eindhoven is de bibliotheekfunctie de laatste járen min of meer uitgekleed. De inwoners klagen
steen en been over de rol, beschikbaarheid en bereikbaarheid.
Ook in Nuenen zijn op de subsidie bezuinigingen doorgevoerd, maar met inachtneming van de
maatschappelijke waarde, die aan de bibliotheekfunctie wordt toegekend.
Samenvoeging van Nuenen met Eindhoven doet hier het ergste vrezen.
De laatste zin in het citaat ("We gaan er vanuit dat in een gefuseerde gemeente sprake zal zijn van
behoud van een bibliotheekvoorziening in Nuenen c.a.") lijkt misschien positief, maar dat is het
absoluut niet. In een nieuwe gemeente Eindhoven zal ongetwijfeld geen ruimte zijn voor twee soorten
bibliotheekbeleid. Dat kan ik begrijpen. Uitbreiding van een ruimer subsidiebeleid voor de bibliotheek
voor de gehele nieuwe gemeente Eindhoven zal sowieso niet mogelijk zijn gezien de financiële
problemen van Eindhoven. De betreffende zinsnede in het ontwerp is dus bedreigend voor Nuenen.
En ik vrees dat veel meer onderwerpen uit het ontwerp hetzelfde effect zullen hebben.
Daarmee bevat het herindelingsontwerp veel mooie woorden, maar de impact is slecht voor Nuenen.
Ik verzoek u dan nnu *-
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---------- Nuenen moet groen b^ven-zoaferdelnwoners dat zelf wiilen.
Veel Nuenenaren wiìien 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:
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m- ~ - ; ---- r-—*. -— 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. Dít persoonlijke oordeel wordt weerlegd door het meest
recente rapport van Partners+Pröpper d.d. 8 januari 2ÖÍ8, dat een
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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.
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[ zienswijzebezwanr herindeling 'Nuenen naar Eindhoven'

Onze Zienswijze
Wij, bewoners van Nuenen
Nuenen aan Eindhoven. Dr

rijn tegen een aansluiting van

(1) wij zien dat de bestuurskracht van een zelfstandig Nuenen in de laatste tijd weer op pijl
komt.
(2) wij willen dat Nuenen dorps en redelijk landelijk blijft: geen hoogbouw, groene omgeving,
en ook een groen gebied tussen Eindhoven en Nuenen: niet meer verder volbouwen.
(3) wij zijn er niet gerust op dat toezeggingen van Eindhoven, de Provincie en het Rijk w.b.
dit punt (2) in stand zullen blijven als politieke, economische en sociale druk gaat toenemen.
Een zelfstandig Nuenen kan daar eenvoudiger erover waken.
M, vr. gr.
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Onderwerp:
3aíum:
Aan zienswijze@nuenenzelfstandig.nl
Het karakteristieke van een dorp moet behouden blijven .
Nuenen begint er financieel beter voor te staan , terwijl Eindhoven grote financiële problemen heeft.
Mentaliteit tussen dorp en stads bewoners is erg groot.
Opgaan in groter geheel is onzichtbaar worden.
Politiek Gemotiveerde mensen voor een stadsdeel zijn moeilijkere te vinden dan voor een dorp.
Alles gaat naar brainport ü!
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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 míj 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 vriend

Naam:
Adres:
Woonplaa
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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 feitelijke 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
Datum
Betreft; zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. 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,

i
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik een fusie met Eindhoven steun.
Het merendeel van de inwoners van Nuenen is werkzaam in de regio en maakt gebruik van
voorzieningen die een middelgrote stad als Eindhoven te bieden heeft. De regio Eindhoven en
daarmee ook Nuenen en haar inwoners is gebaat bij een vooruitstrevend en professioneel
openbaar bestuur.
Willen we in de toekomst een rol kunnen spelen op landelijk en Europees niveau dan dienen we
als regio aantrekkelijk te zijn voor (buitenlands) talent maar ook aantrekkelijk te blijven voor de
huidige inwoners. Nuenen kent een hoog opleidingsniveau maar in toenemende mate zie je
jonge mensen na hun studie niet meer terugkeren naar de regio. Het huidige college van
Nuenen is te veel gericht op het verleden in deze discussie. Er is onvoldoende oog voor de
jonge generatie of de grote groep Nuenennaren die een fusie met Eindhoven toejuicht. Dit
wordt te gemakkelijk weggewuifd met als opmerkingen dat deze groep het niet begrijpt of het
allemaal niet zou kunnen overzien.
Ik geloof dat juist deze regio nog in de positie verkeert om 'wonen 8t werken nieuwe stijl' te
verwezenlijken en onderscheidend te zijn t.o.v. veel andere verstedelijkte gebieden zoals de
Randstad. Nuenen kan hier een belangrijke rol in spelen door een woonomgeving te bieden
met een dorps karakter onder de vleugels van een modern en op de toekomst gericht
Eindhoven. Dit is precies waar steeds meer behoefte naar is. Daarom deel ik de doemscenario's
dat Nuenen binnen de kortste keren wordt volgebouwd en het groen verdwijnt niet.
Met een versnippert openbaar bestuur gaan we deze noodzakelijke stap voor de regio nooit
maken. Vandaar dat ik een fusie met Eindhoven en daarmee een toename van bestuurlijke
slagkracht steun.
Liever zou ik zien dat de energie die nu in Nuenen wordt vrijgemaakt om een fusie tegen te
houden wordt ingezet om samen met Eindhoven te kijken naar een fusietraject waarbij, na
invoering, Nuenen haar kracht behoudt Dit(leer)trajectzou dan als blauwdruk kunnen dienen
voor toekomstige fusietrajecten in de regio. Als we ons constructief opstellen hebben we nu als
Nuenen nog de mogelijkheid om invloed uit te oefen en deze fusie mee vorm te geven zodat
ons mooie dorp er alleen maar sterker uit komt. Later kunnen we alleen nog maar volgen.
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

4386035
DIV STAN

loJUi5

..

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 aile 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:
Woonplaats:
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Betreft zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Nuenen is een zelfstandig dorp met een financieel gezonde begroting dit kant Eindhoven niet zeggen! Eindhoven
heeft haar stadsdelen al uitgehold en biedt veel faciliteiten nu centraal aan! Dit gaat met Nuenen ook gebeuren
na een fusie! Willen we dat NEE! Alles draait om BrainPort en zoveel mogclijk inwoners om meer geld van de
overheid te krijgen voor Eindhoven. Door dit economische doel word fijn en goed wonen met dorps karakter en
faciliteiten en verzieningen weggevaagd. Eindhoven en de provincie sturen de fusie kunstmatig. Laat Nuenen
zelfstandig blijven of met mooie dorpen cromhcenprima cn gezond samen werken. Wc zijn niet voor niets de
SRE regio laat dat ook zo! Blijf van ons mooie Nuenen af wij hebben er gevoel mee Eindhoven en de provincie
niet blijkt!

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 6 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^o 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 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 hefje 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 financiőn 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 bestuurkrachtregeis 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 dal de kosten per burger meestal hoger zijn in grote gemeenten
dan in kleine. Dus fuseren tot een grotere gemeente verlaagt de kosten van hel 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 Nuencnse 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 Iaat 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

Er was geen echt open overleg
Het opheffen var. 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 dal 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, mogclijk 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 iniliatielhemer, 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 bet zelf in staat is haar bestuurskracht te verbeteren.
Dat blijkt in de gemeente Nuenen, door het weer opvullen van de financiële reserves, en hel oplossen van
langlopende hoofdpijndossiers Dal 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 dal 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 burean Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert ook de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderhouwt 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 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 sameng3an 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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Datum: 4 juli 2018.......................
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Hieronder zijn legio argumenten aangegeven waarom een samengaan van Nuenen en Eindhoven niet moet
doorgaan- Mijn belangrijkste argument is dat Eindhoven zich niet laat toetsen op het zogenaamde krachtig
bestuur. Dit doen zij niet omdat zij heel goed weten dat het een negatief resultaat zal geven. Het enige
argument dat door de provincie wordt aangedragen komt overigens uit een achterhaald rapport uit 2013 mbt
krachtig bestuur. De kracht van het bestuur is in Eindhoven sinds 2013 fors afgenomen met als gevolg grote
budget tekorten in de járen daarna. Daarentegen moest Nuenen vanuit een door Eindhoven veroorzaakt
budget tekort agv huizen bouwen voor Eindhoven fors bezuinigen om de budget tekorten weg te werken. Dat
is prima gelukt met als resultaat een budget overschot van 9 miljoen in 2017. Dat zal Eindhoven de komende
járen niet bereiken omdat men niet het vermogen heeft maatregelen te nemen omdat de raad te veel partijen
bevat en teveel verdeeld is en blijft.
Laat Eindhoven dus eerst eens orde op zaken stellen in zijn eigen gemeente voordat het zich gaat bezig houden
met de annexatie van Nuenen. Daarna kan men dan afspraken maken met de regio gemeentes om
voorkomende problemen op te lossen.
De burgers in Brabant zullen zich daarnaast bij het ondemocratisch doordrukken van deze annexatie nog verder
verwijderd voelen van de politiek vanwege dit soort centrale besluiten die niet gedragen worden door de
bevolking. Het vertrouwen is al niet groot. Laten we dat beetje dan koesteren.
Onderstaande argumenten spreken voor zichzelf en behoeven geen verdere toelichting. Het is overigens wel
verbazingwekkend dat de provincie met al haar ambtenaren niet in staat is een weloverwogen beeld van
argumenten voor en tegen op te leveren tav deze annexatie.

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
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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 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
meergeld 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 onderuitgehaald 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 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 vriéndelijke groet.

PS ik ga ervan uit dat U dit ook daadwerkelijk heeft gelezen.
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Datum: 7 juli 2018........................
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Inleiding.
In de járen 2005-2006 dwong Eindhoven Nuenen te bouwen voor de stad Eindhoven onder het mom van regio
verantwoordelijkheid. Daarvoor werden door Nuenen gronden aangekocht in een hoogconjunctuur om dit te
realiseren. Door de crisis van 2009 trad daarin grote vertraging op en werd Nuenen opgezadeld met een groot
begrotingstekort. Nuenen heeft dat financieel zelf opgelost en ja dat zorgt voor spanningen in de raad ivm
bezuinigingen. Eindhoven onttrok zich aan haar medeverantwoordelijk in die járen.
Mijn bezwaar bestaat uit 2 delen, namenlijk een betuurskracht deel en een financieel deel.
Nuenen heeft qua bestuurskracht vlak na de genoemde crisis een moeilijke periode gehad met moeilijke
keuzes qua budgetten, maar ook met onwillige niet integere raadsleden die zelfs lekken uit vertrouwelijke
stukken naar kranten en andere media voor eigen gewin. Nuenen heeft nu een nieuwe krachtige raad met veel
nieuwe mensen en een krachtige coalitie met een duidelijke meerderheid tegen annexatie. Eindhoven heeft
daarentegen de laatste járen veel financieel leed onder de radar gehouden en gecompenseerd met het
aanspreken van reserves waarvan de bodem nu in zicht is. Zie de vele artikelen zoals bijvoorbeeld in de bijlage
van het Eindhovens Dagblad. Men heeft met de feiten voor zich niets gedaan in Eindhoven om deze tekorten te
voorkomen. En dat gaat voorlopig ook niet gebeuren.
Kortom Nuenen zou met een krachtig bestuur en een gezonde financiële situatie terecht komen bij een niet
krachtig bestuurd Eindhoven, notabene brainport, met grote tekorten. Geen prettig vooruitzicht.
Wat betreft de financiële situatie van beide gemeentes het volgende.
Het resultaat van al het voorgaande is dat Nuenen door goed beleid en maatregen een financieel overschot
heeft van 9 miljoen op een begroting van 73 miljoen in 2017. Een plus van 1296. En de reserves op orde.
Eindhoven had in hetzelfde jaar een tekort van 46 miljoen op een begroting van 900 miljoen. Min van 1096. En
dit tekort stapelt zich al een aantal járen op en het zal vele járen en onpopulaire maatregen vergen om dit op
orde te krijgen. Laat eindhoven daar nu net niet sterk in zijn. Het aantal ambtenaren in Eindhoven is
verdisconteert voor het aantal inwoners een factor 2,5 maal zo hoog. Dat betekent in krachtig bestuur termen
van Eindhoven 120 ambtenaren erbij alleen voor Nuenen en dus weer hogere tekorten. De woonlasten zijn en
zullen in Eindhoven zeker 2 maal met 1096 verhoogd worden om de tekorten te verminderen. In Nuenen zullen
door de goede financiële positie de lasten 2 maal met 1096 verlaagd worden. Dat betekent eenvoudigweg dat
op het moment van annexatie de woonlasten in Nuenen lager zullen zijn namenlijk 681 Euro voor een
meerpersoonshuishouden dan in Eindhoven waar het dan 748 Euro zal zijn. Niet bepaald een rooskleurig
vooruitzicht voor een democratische burger van Nuenen. Dit bevestigd ook nog eens het resultaat van veel
wetenschappelijk onderzoek dat aangeeft dat er geen of nauwelijks fusies van gemeentes zijn die geld en een
beter bestuur opleveren.

Tot slot nog over democratie gesproken.. Ik heb van de verantwoordelijke mevrouw Spierings nog niet 1 valide
rationeel kwantitatief argument gehoord dat pleit voor annexatie buiten het door haar gebruikte stokpaardje
van niet krachtig bestuur uit een achterhaald rapport uit 2013.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
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Nuenen 7 juli 2018.
Zienswijze Herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven.

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaren heb tegen uw plan.
De voorlichting van mevrouw Spiering daarover is zeer eenzijdig; bewust of onbewust
gaat zij uit van inmiddels achterhaalde rapporten over een situatie in Nuenen en reageert
niet op verwijzingen naar recente rapporten
voorbeeld:
Mevrouw Spiering noemde de [tot voor kort] slechte financiële positie van Nuenen ten
gevolge van grondaankopen van Nuenen maar vergat het waarom van die aanknopen
te benoemen; namelijk:
—De [lange tijd] slechte financiële positie van Nuenen werd voor een relevant deel
veroorzaakt door grondaankopen ten behoeve van Eindhoven
[de gronden in Nuenen west en Eeneind-west.].
Eindhoven zag destijds geen mogelijkheden voor de toen nodige woningbouw en industrie.
Eindhoven wilde ook toen Nuenen annexeren, maar afgesproken werd dat dat niet zou
gebeuren als Nuenen de voor Eindhoven benodigde bouwgronden zou aankopen.
Nuenen heeft zich aan die afspraken gehouden; Eindhoven houdt zich niet daaraan.
[ Eindhoven heeft zicht teruggetrokken inzake de woningbouw in Nuenen-west en voor de
mede ontwikkeling van Eeneind-west niet geanticipeerd op de daar aangekochte industrie-g.
Opmerking: Recent speelde zich met het aankopen van gronden een vergelijkbare situatie
voor bij het plan Aarle (?) in Oirschot.(??). Ook daar kocht die gemeente grond op
verzoek/aandrang van Eindhoven en t rok Eindhoven zich terug omdat het ineens wel grond
had gevonden.
Het laat ook Oirschot zitten met een miljoenen schuld.
??? Ontbrak ook hier de toekomstvisie, of is dit de toekomstige werkwijze om via het
veroorzaken van schulden tot samenvoeging te dwingen??? :
Mijn vragen zijn derhalve: Wat is een de waarde van een afspraak van/met Eindhoven,
en Heeft de provincie geen verantwoordelijkheid voor I terzake van het aangaan van
dergelijke afspraken door een gemeente, en hoe houdt de provincie toezicht op het wel
of niet nakomen van dergelijke afspraken.
Toekomst-visie:
—Eindhoven heeft de laatste 30 jaar nagenoeg niets verbeterd aan de wegen-structuur aan
de Nuenense kant I de oostkant van Eindhoven.
. Het verkeer stagneert al járen bij de stoplichten in Eindhoven [ bij de Wolvendijk en bij
de Sterrenlaan, nabij de Kosmoslaan ].
Het spitsverkeer staat daardoor vast tot ver in Nuenen.
Eindhoven wil graag de hoogte in. Laat ze beginnen met de nodige viaducten zodat de
Helmondweg [A270] kruising vrij is tot aan de rondweg. Dat is een eerste noodzaak.
???Wanneer doet Eindhoven daadwerkelijk zo-iets toekomstgericht???
„Metropool Eindhoven14 moet zijn verantwoordelijk nemen
-2-

2-

-

—Eindhoven halveert na klachten van aanwonenden bij de Sterrenlaan de capaciteit;
het maakt van 2x 2 auto-rijbanen per rijrichting 2x 1 autobaan + 1 busbaan,
gevolg:
Meer auto-verkeer zoekt deels zijn weg over de Kosmoslaan, wat klachten van de daar
aanwonenden veroorzaakt.
Einhoven wilde dit door hen veroorzaakt probleem oplossen ten koste van Nuenen , door
afsluiting van de Nuenense weg Boord. Veel verkeer vanuit Nederwetten zou dan moeten
omrijden. Eindhoven wist dus geen eigen oplossing.
Een mogelijke Eindhovense oplossing zou kunnen zijn:
Het verlengen /doortrekken van de Airbomlaan plus aanleg van een brug over DeDommel
en Nuenen vragen die brug aan te sluiten op de Nuenense Groenstraat.
Dat is een verbetering voor beide partijen. [Voor Nuenen-Nederwetten minder verkeer over
Boord, en voor Eindhoven minder verkeer over de Kosmoslaan].
??? Waarom bedenkt Eindhoven zelf een dergelijke oplossing niet ???
Financiën.
—Voorstanders van fusie met Eindhoven staren zich blind op de daar lagere OZB en andere
lasten. Maar uit recente berichten in het ED blijkt dat ook daar die lasten flink omhoog
moeten vanwege de grote tekorten [structureel jaarlijks ca 30 miljoen en een achterstand op
de vereiste buffer van ca 50 miljoen].
??Wacht Eindhoven soms met de OZB-verhoging tot na de annexatie met Nuenen??
Nuenen heeft zijn door Eindhoven veroorzaakte financiële schulden op eigen kracht opgelost.
De begroting van 2017 sluit af met een positief saldo van 9 miljoen euro.
Mijns inziens getuigt dit van een grotere bestuurskracht van Nuenen dan die van Eindhoven.
Het is daarom zaak eerst een bestuurskrachtonderzoek in Eindhoven te laten uitvoeren en pas
daarna de noodzaak van een eventuele herindeling te overwegen I af te wegen.

Financiële afwikkeling.
Tot mijn verbazing gaat het herindelingsontwerp niet in op de situatie dat inwoners van
Nuenen járen een hoge OZB hebben moeten betalen vanwege de grondaankopen ten behoeve
van Eindhoven en, dat Eindhovenaren daardoor juist een lage OZB hoefden te betalen.
Als Nuenen [ tegen mijn wens] door herindeling aan Eindhoven zou worden toegevoegd kan
het mijn inziens niet zo zijn dat die gronden om niet naar Eindhoven gaan.
Een voorstel tot her-rekening I verrekening van die grondkosten ontbreekt echter in het
herindelingsontwerp.
Een verrekening via de [dan Eindhovense] OZB, op basis van het aantal járen dat inwoners
van Nuenen die hogere OZB hebben betaald, is naar mijn mening op zijn plaats; door
bijvoorbeeld 5007o korting op de dan Eindhovense OZB. [Ik wil dit desgewenst toelichten]

In afwachting van uw reactie verblijf ik,
hoogachtend,
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Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College
Ik teken bezwaar aan tegen het door u ingediende herindelingsontwerp.
Mijn standpunt is dat bestuurlijke zelfstandigheid van Nuenen wel degelijk een optie is.
De provincie vindt dat Nuenen te weinig haast maakte en is zich met het proces gaan
bemoeien. Niet erg tactvol.
Gevolg: verontwaardigde gemeentebestuurders en miskende inwoners.
Zij noemen het besluit van de provincie 'onzorgvuldig'. Ik noem het ook 'on-Brabants'. In
Brabant horen we het samen te doen en niet eenzijdig af te dwingen.
Vanuit het centrale belang van de inwoners!
Dat herindelen emoties losmaakt, of zelfs weerstand oproept, is niet vreemd. Het voelt
immers als gedwongen verhuizen zonder van je plek te komen.
Je adres, huis, buren en paspoort blijven hetzelfde, maar je raakt tegelijkertijd 'iets' kwijt.
Iets ongrijpbaars. Iets datje vaak pas mist als je het niet meer hebt. Je zou het 'identiteit'
kunnen noemen.

Inleveren identiteit
Herindelen betekent niet alleen afscheid nemen van een stukje 'identiteit', maar óók het
inleveren van kleinschaligheid. Opgaan in een groter geheel, in een andere gemeente. En
dus anoniemer zijn, slechts één van velen. De vrees voor aantasting van het dorpse karakter
van 'ons kent ons' is, denk ik, niet onterecht.
Niemand, ook de Provincie niet, kan immers garanties afgeven met betrekking tot het al dan
niet aantasten van het dorpse karakter van Nuenen. Een belofte daartoe is niks meer of
minder dan een zoethoudertje.
Des te wranger dat we in Brabant aan de ene kant géén mega-stallen willen, maar aan de
andere kant wél megagemeenten. Het liefste van 100.000 inwoners of meer. Maar groter is
niet perse beter, maken de fiasco's bij zorg- en onderwijsinstellingen ons wel duidelijk.

Ik vind dat gemeentelijke herindelingen van onderaf moeten komen. Gemeenten én hun
inwoners zijn degenen die gezamenlijk moeten besluiten over hun toekomst. Niet Den Haag
of de provincie, want zij hebben niet de (democratische) legitimiteit om deze keuze te
mogen maken.
Enkel in extreme gevallen van bestuurlijke of financiële wanorde horen zij in te grijpen.
Bij Nuenen is daarvan geen sprake!

Argumenten
Het herindelingsontwerp tot de samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
is vastgesteld op 15 mei 2018, op basis van achterhaalde argumenten.
Het beeld dat GS willen creëren, een zwak opererende gemeente, waarvan de
bestuurskracht onder de maat was in 2013 en dat nog immer is in 2018
en waarvan de zwakte wordt veroorzaakt door een gebrekkig samenspel tussen
gemeenteraad en college van B en W, is een beeld dat niet valt te herkennen in het rapport
van 2018 (het bestuurskracht onderzoek van het bureau Partners* Propper van 9 januari 2018).
In tegendeel daaruit komt een gemeentebestuur naar voren dat op eigen kracht
substantieel is gegroeid in bestuurskracht, dat resultaten geboekt heeft en een financieel
gezonder gemeente heeft ontwikkeld dat in 2018 de toets met andere gemeenten glansrijk
kan door staan.
Het is uiterst bedenkelijk dat GS menen over te moeten gaan tot methoden die niet passen
in onze constitutionele, parlementaire democratie in het verkeer tussen overheden.
Het doelbewust opnemen van suggestieve onwaarheden is op zich verwerpelijk, maar doen
ook twijfels groeien over de motieven van GS om de herindeling er door te willen drukken.
De vraag naar verborgen agenda's dringt zich onweerstaanbaar op.

Regie
De provincie nam het besluit om de regie over een eventuele herindeling van Nuenen over
te nemen van de gemeente zelf. Een ingreep die aankomt als een overval en die het
gemeentebestuur en inwoners buiten spel zet.
En dat alleen omdat het de Provincie te lang duurt!?
Nooit heeft de Provincie goed uitgelegd waarom de ahri procedure niet langer kon worden
uitgesteld. Een eigenbelang van de Provincie mag daarbij geen motief zijn.
Zo'n besluit zegt meer over het onvermogen van de provincie dan over het vermeende
onvermogen van de gemeente in kwestie. Met drammen en dicteren forceer je een uitkomst
op korte termijn, met tijd en geduld bereik je een duurzamer resultaat op lange termijn.

Draagvlak
Iedere bestuurder weet: draagvlak komt te voet en gaat te paard.
Daar moeten ze heel zuinig op zijn.
Van een draagvlak van de Nuenense inwoners is nauwelijks sprake (zie verkiezingsuitslag) en
dat is te verwachten: inwoners hebben niet echt kunnen meepraten

Ik hoop dat de provincie dat alles ook inziet en Nuenen alsnog over hun eigen toekomst laat
beslissen.
Dat zou pas Echt 'veerkrachtig bestuur' zijn.

Met vriendelijke groet,
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Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College van Gedeputeerde Staten,
Ik verbaas me de laatste maanden steeds meer over de gevolgde werkwijze inzake een
eventuele herindeling waarbij de Gemeente Nuenen opgenomen wordt in de Gemeente
Eindhoven. Onderstaand mijn treft u mijn zienswijze aan.
In het recente onderzoek van Elsevier en Bureau Louter naar de beste gemeentes van 2018
scoort Nuenen plaats 42 en Eindhoven plaats 280. Bureau Louter heeft op de ranglijst Brede
Welvaart Nuenen op plaats 95 staan en Eindhoven op plaats 359, op de ranglijst meest
gezonde gemeente staat Nuenen op plaats 50 en Eindhoven op plaats 302. Kortom,
wanneer Nuenen opgeslokt wordt door Eindhoven is dat voor de Nuenenaren alleen maar
een verslechtering!
U baseert uw standpunt op een bestuurskrachtonderzoek uit 2014. Nuenen scoorde toen
matig en onze gemeente heeft daarna zodanige vorderingen gemaakt dat in het recentere
bestuurskrachtonderzoek Nuenen er beter voorstaat. Eindhoven heeft geen
bestuurskrachtonderzoek laten doen. Waarom eigenlijk niet? Uitgaan van het eerste
onderzoek doet geen recht aan de verbeteringen, is een wijze van werken waarbij de
uitkomst feitelijk al vast staat en is daarom niet juist.
Doordat er regionale afspraken waren waarbij Nuenen voor Eindhoven zou bouwen, zijn er
door Nuenen gronden hiervoor aangekocht. Echter Eindhoven kwam haar afspraken niet na
en hierdoor kwam Nuenen in de financiële problemen. Noch Eindhoven, noch de provincie
heeft hulp geboden en Nuenen heeft de laatste járen op eigen kracht deze problemen
opgelost. De meerjarenbegroting is sluitend en 2017 is met een positief saldo van C9 miljoen
afgesloten. Op zich al een voorbeeld van goede bestuurskracht. Eindhoven daarentegen
heeft 2017 fors negatief afgesloten ondanks alle eerdere waarschuwingen van de
rekenkamer/accountant.
De gedeputeerde heeft met haar gevolg enkele bezoeken aan Nuenen c.a. gebracht om de
herindeling “toe te lichten en de wensen van de inwoners op te halen". Op kritische vragen is
structureel geen antwoord gegeven, ook al suggereert het Herindelingsontwerp anders. Zo
ontbreekt een antwoord op de vragen:
-waarom is geen bestuurskrachtonderzoek van Eindhoven uitgevoerd?
-wat is de financiële situatie in Eindhoven?
1

-waarom wordt niets gedaan met de resultaten van het onderzoek van de Universiteit van
Groningen naar fusies en grootte van gemeenten?
Er wordt de indruk gewekt dat een fusie met Eindhoven positief zou zijn voor Nuenen. Voor
de inwoners van Nuenen levert een fusie op zowat alle punten negatieve of onbekende
gevolgen op. En het is meer een overval dan een fusie, de 2 gemeenten zijn geen
gelijkwaardige grootheden.
Eindhoven is de enige Brabantse gemeente die geen bestuurskrachtonderzoek heeft laten
uitvoeren. De bestuurskracht is derhalve onbekend en mag ernstig in twijfel worden
getrokken gezien de resultaten (te laat ontdekte financiële problemen in het sociale domein,
sterk stijgende woonlasten, slepende dossiers zoals het muziekcentrum, de tweede stad op
de criminaliteitslijst, veiligheidsproblematiek, etc.). Dat er volgens de provincie geen zicht
bestaat op toekomstige verbetering van de bestuurskracht bij een zelfstandig Nuenen wordt
door het laatste bestuurskrachtonderzoek al weerlegd, het standpunt van de provincie is
derhalve niet juist.
De samenwerking tussen de gemeenteraad en het college is volgens de provincie
“onvoldoende en er is geen zicht op verbetering”. In de raadsperiode 2014-2018 werden
bijna alle raadsvoorstellen unaniem of met grote meerderheid aangenomen. Dat duidt op een
goede samenwerking tussen de raadsleden onderling en tussen de raad en het college. Een
groot aantal slepende dossiers zijn in deze periode opgelost evenals de eerder beschreven
financiële problemen. De inwoners van Nuenen hebben meer vertrouwen in hun politici dan
de inwoners van Eindhoven in die van hen. In Nuenen gaat nog ruim 60oZo van de inwoners
stemmen, in Eindhoven is dat minder dan 50oZo.
De afstand van de burger tot het bestuur is aanzienlijk groter in Eindhoven dan in Nuenen. In
Nuenen is er een raadslid op iedere 1209 inwoners, in Eindhoven is dat een raadslid op
iedere 5109 inwoners. Daarnaast is er in Nuenen een grote angst dat de saamhorigheid, het
gezamenlijk de schouders eronder zetten, gaat verdwijnen als er een afstandelijke stadse
aansturing komt.
Er is geen visie op de bestuurlijke toekomst van Zuidoost Brabant. Een integrale regionale
visie ontbreekt. Alle eerdere voorstellen daartoe (Huijbregts en Demmers) worden terzijde
gelegd en wordt er voor een kleinschalige korte termijn actie (geen oplossing!) gekozen. Als
deze voorgestelde herindeling niet past in een totaalvisie toont zowel de provincie als de
gedeputeerde een groot gebrek aan bestuurskracht. Zonder deze totaalvisie moet ik het
herindelingsvoorstel afwijzen, ook al omdat andere hiervoor genoemde argumenten het
herindelingsvoorstel niet ondersteunen.
De Arhi procedure is onzorgvuldig in planning en proces. Het zou de bedoeling moeten zijn
om het reactietijdvak op het herindelingsvoorstel uit de vakantieperiodes te houden. Dit is
echter door de provincie vol in de vakantie gepland. De gedeputeerde heeft in totaal vijf keer
de inwoners van Nuenen te woord gestaan. Dit lijkt positief, maar als op vragen geen
antwoord wordt gegeven en het aangedragen argument (zwakke bestuurskracht) geen grond
kent, dan is dit "windowdressing". De behoefte tot herindeling moet van “onderop” komen.
Hier is in Nuenen geen sprake van. Er is zelfs een gemanipuleerde enquête nodig om aan dit
criterium te voldoen en dan nog is het een door de provincie opgelegd proces. De
bestaande, succesvolle samenwerking Dommelvallei (Son S Breugel — Nuenen Geldrop/Mierlo) wordt volledig afgebroken.
2

Ik dacht dat we in Nederland een democratisch bestel hebben waarin minimaal naar
argumenten van anderen geluisterd wordt. Door de gedeputeerde werd echter een
bijeenkomst gehouden in “Het Klooster”, eigendom van de Gemeente Nuenen en dus van en
voor alle Nuenenaren. Echter Nuenenaren met een iets andere visie waren niet welkom in
hun eigen Klooster!! Is dit democratisch? In het Midden-Oosten is er een land waar mensen
met een andere visie buitenspel gezet worden. In Nederland en zeker in Brabant moet zoiets
niet mogelijk zijn en toch gebeurt het!!!

ik kan maar één conclusie trekken namelijk STOP met uw herindelingsontwerp Nuenen c.a Eindhoven. Het is gebaseerd op onjuiste gegevens, van een democratisch proces is geen
sprake en voor de Nuenenaar is er geen enkel positief gevolg te verwachten. Ik verzoek u
om de Arhi procedure te stoppen.

3
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Datum: 5-7-2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Nuenen is een gemeente met circa 23000 inwoners. Naar mijn mening de ideale grootte
om burgers betrokken te laten zijn bij hun lokale overheid. We zien de laatste járen dat
grotere gemeenten hun bestuur juist splitsen in wijkraden of deelgemeenteraden om
zodoende de afstand tussen burgers en gemeentebestuur te verkleinen.
De schaalvergroting die voor Nuenen voorzien is, lijkt mij daarom contraproductief en zal
op termijn de afstand tussen bestuur en burgerij vergroten.
Daarom vraag ik u het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven te
vernietigen.
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 zijn politieke partijen die liever gemeenten zien van meer dan 100.000 inwoners. Maar dat is geen wettelijke :
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Diverse wetenschappelijke onderzoeken melden dat de kosten per burger meestal hoger zijn in grote
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In Nuenen zijn er 19 raadsleden, 1 op 1200 inwoners. In Eindhoven zijn er 45 raadsleden, 1 op 5000 inwoners ^y ft Ļt 1
Door decentralisatie van Rijkstaken naar gemeenten, en tegelijk bezuinigingen, is er wel meer werk voor
lit 7* r
.
gemeenten gekomen, maar juist daarvoor werkt ook Nuenen intensief samen met andere gemeenten in de '/ĩvť*'/i '*í' '
regio, gemiddeld zijn er ca 30 samenwerkingsverbanden.
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Geachte college,

DIV.STAN

Om maar gelijk met de deur in huis te vallen: DOE HET NIET! Dat is mijn zienswijze in het heel
kort. Dus dat is alvast duidelijk. Maar waarom is dat zo willen jullie vast graag weten?
Luisteren jullie wel?
Ik vraag me dit serieus af, luisteren jullie wel? Want in mijn beleving, is de samenvoeging van
Nuenen met Eindhoven, te zot voor woorden. In de afgelopen maanden is mij dit steeds meer
duidelijk geworden. En daar heb ik niet eens veel moeite voor hoeven doen.
Want als je ook maar een heel klein beetje je best doet, wordt al gauw duidelijk dat het eigenlijk
allemaal wel meevalt met 'de bestuurscultuur' van Nuenen. Want daar gooit mevrouw Spierings
ALLES op. Die verdomd slechte bestuurscultuur van Nuenen. En tja, een ‘cultuur' kun je niet
zomaar veranderen. Dus helaas inwoners van Nuenen, er is NIETS aan te doen! Voor het gemak
haalt mevrouw Spierings de termen bestuurscultuur en bestuurskracht ook nog eens regelmatig
door elkaar heen. Terwijl dit toch echt 2 heel verschillende zaken zijn. Maar goed, ook die
bestuurskracht van Nuenen, daarmee zit het gewoon goed hoor! Het mooiste voorbeeld is
misschien nog wel het sociaal domein. Door heel Nederland zijn er in diverse gemeenten grote
problemen met het sociaal domein (ook in Eindhoven!). In Nuenen is het prima op orde! Geweldig
toch? Mevrouw Spierings wordt er abrupt stil van, weet niet meer wat ze moet zeggen. Sneu hoor,
een complimentje kan er niet eens vanaf.
Redenen te over
Wat mij betreft zijn er redenen te over om alsjeblieft op te houden met deze belachelijke 'fusie'.
(Maar het lijkt meer op een annexatie!)
Om een lang verhaal kort te maken maar even een opsomming:
- Bestuurskracht: uit het laatste onderzoek naar de bestuurskracht van de gemeente
Nuenen blijkt dat de gemeente heel goed in staat is om op alle terreinen haar zaakjes zelf
te regelen.
o Waarom dan bij Eindhoven voegen?
- Kleiner is beter: Nederland is juist zo mooi met al haar honderden gemeenten. Die staan
dicht bij de burger. En dat is nou net wat er zal verslechteren, als je Nuenen zal
samenvoegen bij Eindhoven. Die gemeente zal erg ver van de burgers in Nuenen af
staan. En nee, een locatie openhouden in Nuenen is onvoldoende! Kleinschaligheid werkt
op heel veel punten veel beter, dat weet toch iedereen?
o Waarom dan bij Eindhoven voegen?
- Politiek ver weg: in navolging van het vorige punt. Ook de gehele politiek wordt dan een
ver van je bed show voor inwoners van Nuenen. Waar je nu nog politici hebt die erg
dichtbij de burger staan en ook echt gaan over zaken die in Nuenen spelen, zou dat bij
een samenvoeging met Eindhoven helemaal verloren gaan. Zonde!!!!

-

-

* Dus waarom bij Eindhoven voegen?
Regionaal samenwerken is ook goed, misschien zelfs beter: Nuenen werkt momenteel al
erg veel samen met de regio, en dat gaat prima. En wat ik dan ook niet begrijp, waarom
alleen Nuenen bij Eindhoven? En dan nog iets: wat gaat er gebeuren met bijvoorbeeld
Dienst Dommelvallei? En zo zijn er nog wel meer voorbeelden. Verdiept u zich hier zelf
eens in, en u zult zich erover verbazen en het antwoord op de volgende vraag ook niet
weten:
o Waarom Nuenen toch perse bij Eindhoven voegen?
Fusie eventueel met anderen: mocht het nou toch zo ver komen dat het voor een kleinere
gemeente als Nuenen niet te behappen is om zelfstandig te blijven, laat dan eerst eens
serieus overwogen worden om met bijvoorbeeld Son en Breugel of Geldrop-Mierlo samen
te gaan. Die opties zijn nu niet eens serieus genomen. Toen ik mevrouw Spierings vroeg
waarom niet, was het antwoord: Son en Breugel wil niet, en wij gaan niet dwingen. Laat
me niet lachen!!!! Want dwingen om samen te gaan met Eindhoven doet ze wel!!! En wie
zegt mij, dat Son en Breugel over een paar jaar nog niet samen wil met Nuenen? Het is
ook al best een tijdje geleden dat hen gevraagd is of ze misschien met Nuenen zouden
willen, en toen stonden de financiën er misschien niet zo best voor. Maar dat is inmiddels
anders, dus is het antwoord van Son en Breugel nu misschien ook wel anders?

Oja en waarom ging het ook alweer financieel eventjes wat minder in Nuenen? Dat had te maken
met dat stuk grond weet u nog? Nuenen stak haar nek uit en werd getroffen door de crisis. Hulp
van grote buur Eindhoven of ome Provincie bleef uiteraard uit. Nou prima hoor. Paar jaartjes OZB
omhoog geen probleem voor inwoners van Nuenen. En die kan nu mooi weer omlaag. En rara,
waar gaat deze straks omhoog,.. 77?
Waarom nu???
Want laten we het daar eens over hebben. Over dat fantastische Eindhoven. Ik vind het een
geweldige stad hoor, daar niet van. Ben ook trots dat ik er geboren ben. Heb er jarenlang
gewoond ook, nog niet eens zo heel lang geleden, VORIG JAAR NOG! Dus nee, ik heb echt geen
hekel aan Eindhoven. Maar ff eerlijk: die mooie stad staat er als gemeente momenteel wel slecht
voor!
Het lijkt me niet nodig om hier een opsomming te maken waarom. Want u als provincie moet daar
toch van op de hoogte zijn lijkt me. Wat ik wel nog uit de doeken kan doen, is dat het intern in het
ambtenarenapparaat, ook triest gesteld is. Ik ken wat mensen die daar werken. En hun collega’s
lijken met bosjes om te vallen. Erg triest! En als ze niet omvallen, dan vluchten ze wel. Van
ellende (eenvoudige medewerkers), of van onmacht en angst (managers)!
Dus leg mij in godsnaam uit: waarom een mooie gemeente als de gemeente Nuenen NU
toevoegen aan een onstabiele gemeente als de gemeente Eindhoven????
Als het dan zo nodig moet (want ik heb het idee dat de provincie - in ieder geval mevrouw
Spierings - doet alsof er geen weg meer terug is in dit fusieproces), doe het dan alsjeblieft pas als
de gemeente Eindhoven weer een mooie gezonde gemeente is!
Hoogachtend,

1 1 JUL 2018
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
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Datum: 7 Juli 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
De argumenten (financiële wanorde in combinatie met een zwakke bestuurskracht) die in eerste
instantie zijn aangevoerd om de gemeente Nuenen ca. haar zelfstandigheid te ontnemen zijn
inmiddels op eigen kracht verbeterd. Sterker nog, het argument van de financiële wanorde is nu in
omgekeerde richting van toepassing. Niet in Nuenen maar juist in Eindhoven is sprake van grote
tekorten en een financiële wanorde. De motivatie achter het idee is daarmee komen te vervallen en
dat maakt het idee achterhaald.
In de huidige situatie heeft een uitvoering van het idee geen enkele toegevoegde waarde voor de
gemeente Nuenen ca. en haar inwoners. En het heeft (met uitzondering voor de gemeente
Eindhoven) ook geen enkele toegevoegde waarde voor de regio. Het idee is dus niet alleen
achterhaald maar ook nog eens een keer zeer ongewenst. Zo simpel is dat. Zou je denken...
Vooral krachten van buiten Nuenen (het Statenlid Anne-Marie Spierings en de gemeente Eindhoven)
willen het idee van de annexatie echter niet meer loslaten. De scoringsdrang van het Statenlid in
combinatie met de gemeentelijke belangen van Eindhoven leiden tot een halsstarrigheid waaraan de
zelfstandigheid van de gemeente Nuenen ca. simpliciter wordt geofferd. De redelijkheid heeft plaats
gemaakt voor de persoonlijke belangen van het Statenlid (werken aan een 'palmares') en de
gemeentelijke belangen van Eindhoven. Anders gezegd: op welhaast persoonlijke titel wordt (in het
belang van de gemeente Eindhoven) dit alles de gemeente Nuenen ca. en haar bewoners door 'de
stroť geduwd. Een onfrisse, weinig democratische vertoning en volslagen onzalige gedachte, die op
geen enkele wijze een uitvoering verdient.
Tevens onderteken ik alle argumenten zoals die hieronder in deze brief zijn opgenomen:
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, Coppelmansen 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 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 wél 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 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.
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 pleit ik nadrukkelijk voor vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Met vriendelijke groet,
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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íDraagvlak
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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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.
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 !r Findhoven 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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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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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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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 achterhaald*- toekomstvoorspelling van de Gedeputeerde, terwijl wèl
onderbouwde onderzoeken, zoals in he*
genoemde rapport, het tegendeel bewijzen.
Daarom vind ik het niet meer dan l«~
iasis van voortschrijdend inzicht de gedwongen fusie van
Nuenen met Eindhoven, niet dr
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp 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 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 zen 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.
T
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Toekomst v.s.e achterhaald, dė/tCa *Ù6c yO&UKCĜ 6í'^K.
Nuenen zou niet langer zelfstandig kunnen blijven, vanwege fouten uiťnet verĩėden.
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.
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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
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.
'flat vriendelijke groet,
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

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

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 initiatiefnemeü 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 feitelijke 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.
'7ľVr -^P;; 'S?'*4ītr/e
'í''1'
t-'í’ ŕV» /ŗ'ŕ'rv/Z^ļį
Ŵŵř'

ć?'‘7 ćŗct-

ŵ-î.
y&iZ.ŵ?tf

.fź’.ïĆ.Ifŕ'ĩzrýč.Aÿ'lŠ..

, Jřŗźrtľí/í.Vŕ^. İÍzİïñí!fŕťŹĩŞfX?!ĨĨ!f.f..

.:tŕ^’.îT.... ćfĥïitZ.. JČīr'ļŕ:^'.

tļJ

.‘že.ć&faprxī/ít..
zĩZ.... /ţžxífí.ć.... ćś&iîf... .ţ^šļíé'*'1 s
íŴffíľí,5ŕíŽľ.. ..'ŴííCŕtíS'H'ířį.

4»; í'1'*3
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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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.
Met vriendelijke groet,
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Ik stuur u miįn 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. \ĵoòì^C^~
) -
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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
v's- gestopt moet worden.
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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Datum:
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

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
‘ '"en met Eindhoven, niet door kan gaan.
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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 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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Geacht College,
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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
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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,
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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar jieb tegenļuw 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 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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Datum:
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,

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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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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Nuenen, 30 juni 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan om de Gemeente Nuenen te
annexerenZ"fuseren" met de Gemeente Eindhoven.
Laat ik voorop stellen dat ik mij regelmatig achter de oren heb gekrabd een aantal jaar geleden toen het
financieel en bestuurlijk een doffe ellende was hier in het mooie pittoreske Nuenen. Ik vond dat zeer kwalijk
dat Nuenen c.a. op deze manier bestuurd werd en had toentertijd zeker positief tegenover een fusie met
Eindhoven gestaan. Maar nu... nu is het totaal omgekeerd en zou ik absoluut niet bij de gemeente Eindhoven
wíllen horen omdat juist Eindhoven financieel en bestuurlijk de zwakkere van de 2 is!
De Gemeente Nuenen heeft haar financiën daarentegen nu goed op orde. De begroting klopt, er is zelfs een
overschot. En zo is bijvoorbeeld de ozb niet verder gestegen maar zelfs, tegen de trend in, verlaagd. Er is een
deugdelijk en gemotiveerd college dat samen met de raad bestuurskracht laat zien en in een aantal moeilijke
"politieke hangijzers" overeenstemming heeft bereikt. Bij de Gemeente Eindhoven zijn ze naar mijn idee juist
het overzicht en de daadkracht voor wat betreft in íeder geval de financiën volkomen kwijt. Jaar op jaar is er
een begrotingstekort en wordt er ingeteerd op reserves. En de tekorten lopen alleen maar op, de inwoners zíjn
de dupe. Ik heb dan ook geen één argument waarom de Gemeente Nuenen er op vooruit zou gaan door hier
deel van uit te moeten gaan maken.
Maar het meest belangrijke argument voor mij is; de inwoners van Nuenen willen helemaal niet samen met de
Gemeente Eindhoven! Wij willen onze eigen gemeente, ons dorpse karakter, ons groen, ons eigen bestuur en
onze eigen begroting. Onze inkomsten uitgeven aan en voor onze eigen inwoners en niet aan de tekorten van
de Gemeente Eindhoven. Mevrouw Spierings probeert ons een fusie door de strot te duwen waar niemand in
Nuenen op zit te wachten en erger nog; op basis van verkeerde en achterhaalde feiten. Geen enkel argument
van mevrouw Spierings om Nuenen op te heven is momenteel nog actueel.
Daarom vraag iku het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven niet tot uitvoer te brengen.
Met vriendelijke groe*
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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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
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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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 ,a!s 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
Woonplaats
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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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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie
Er zíjn 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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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
d?t zij in 2019 opnieuw de b3l;nr \\'í,l“n ''pm?kon. 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 herindelinesontwerD voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet,
Naam
Adre:
Woonplaats - »
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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 vrier
Naam
Adres
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Achterhaalde argumenten
’
y
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
Woonplaats
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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,
Naam
Ad re '
Woonplaats i
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Wij zijn er van overtuigd dat Nuenen hetzelfde gaat overkomen

', na een aantal

járen het beslissingsrecht van de Dorpsraad ontnemen waardoor deze zichzelf moet
ontbinden, alle boerenbedrijven inclusief gronden opruimen tbv industrie (Kapelbeemd) en
Eindhoven Airport.
Eerst veel beloven om bevolking wat te sussen en dan vervolgens met de botte bijl te werk
gaan.
Vanaf het begin dat wij in Nuenen zijn gaan wonen in 2015 heb ik de lokale politiek goed
kunnen volgen en wat mij steeds opviel was dat het een daadkrachtig bestuur heeft met
voldoende reserves.
In onze Eindhovenperiode kregen wij regelmatig te horen; potje is leeg als wij weer eens
een geluidsisolatie procedure hadden opgestart.
Kortom in Eindhoven hadden ze al langer geldproblemen en dat verwijten jullie nu Nuenen,
toch op zijn minst vreemd.
Nuenen is groen en dat moet ook zo blijven!!

1

tootö

Zoals in

r geschiedde had Eindhoven ook oog voor het dorpse groen, maar zoals zo vaak

gebeurt met een bestemmingsplan: politieke besluiten zijn geldig tot ze vervangen wordt
door een volgend besluit. Ook voor een groene gemeente Nuenen, moet het een
zelfstandige gemeente blijven. Voor je het weet is het prachtige achterland van NuenenGerwen
en Nederwetten allemaal geschiedenis.
Fouten uit het verleden zijn leermomenten, geen stokken om mee te slaan .
Daarom vind ik dat op basis van van deze argumenten 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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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

Dorpen verdienen meer respect, zij bezitten nog eigenheid en traditie.
Zij zijn geen wingebied voor een stad en kunnen onderling heel goed samenwerken op meerdere
terreinen. De onbehoorlijke spot van Eindhoven in de richting van Nuenen, hun ingekleurde
krantenberichten over vermeende problemen die al lang tot het verleden behoren, zijn stuitend.
Dit alles is vals en goedkoop, zo ga je niet met elkaar om. Afwijzen die stad I.
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,

p.s.
Omdat de ruimte voor een mening in deze brief wel wat krap is,
even een aanvulling:
o.i. had een enquete onder de bevolking eerder moeten plaats vinden
en ook met duidelijke informatie en vragen.
Ook het protest vanuit de gemeente zelf had wat luider mogen klinken.
De oorspronkelijke bewoners van ons dorp zouden hierbij belangrijker
moeten zijn dan de 'hoger opgeleiden'.
Het zou zo jammer zijn als al deze moeite nu vergeefs is.
Dat de 'Provincie'de kant van een stad kiest, is niets nieuws.
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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, d^e 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,

Naam:
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Woonplaats:
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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 bestuurskŗachtverbeteren in Nuenen zelf (zoalsde.gemeente ook op^eigeakrachtlieeftgedaaa;.
- 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
a
gestopt moet worden.
Met vriendelijke groet,

Naam:
Adres:
Woonplaats
z
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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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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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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 vriendeliik®
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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 vripndeliike eroet.
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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 uŕt 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 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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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Na 56 jaar met plezier in Eindhoven te hebben gewoond, wonen wij nu 12 jaar met nog meer plezier in
Gerwen, dus in de gemeente Nuenen. Naast de geweldige woonomgeving hebben we in die tijd het genoegen
ervaren van een overzichtelijk bestuur met herkenbare mensen in plaats van anonieme ambtenaren.
Na een aantal decennia van heilig geloof in de efficiency-voordelen van schaalgrootte worden nu in Nederland
de nadelen duidelijk van een toenemend aantal bestuurslagen en daardoor steeds minder effectieve
bestuursbesluiten (afgelopen week was het onderwijs beschamend in het nieuws). Achteraf gezien zijn veel
fusies vooral goed voor de bovenste bestuurslaag.
Kortom, wij zouden het doodzonde vinden als de levende democratische gemeenschap die Nuenen nu is, zou
oplossen in de Eindhovense grootschaligheid. Bestaande problemen kunnen ook door samenwerking worden
opgelost. Daar is geen hoger salaris voor het Eindhovense bestuur voor nodig.
t
Wij zijn dus tegen annexatie van Nuenen door Eindhoven.

t

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 vrienc
A
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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,
Naam
Adres
Woonplaats
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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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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.

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,
Naam
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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 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
Mot urior.rl~l::i------------ *
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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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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 zíj 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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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 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 her'm'4'“
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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 ir. 2013 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.
Een gedegen enquête door de provincie?
Nuenen is een dorp wat een dorp moet blijven zonder toevoeging gezien de culturele erfgoed door
Vincent van Gogh.

Argumenten om Nuenen c.a. niet bij Eindhowen in te lijven:
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Van een fusie van gelijkwaardige gemeenten is geen sprake: De dorpen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten ei. Ľe woonden Eeneir. .^aan 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.
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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 58*56 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 positieveI
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 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 (Dommeivallei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriendelijke groet.
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Hieronder volgen een aantal argumenten en waarschuwingen waarom het geen goed plan is de
gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten in feite op te heffen door het bij de gemeente
Eindhoven in te lijven.
1. Het door Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant voorgestelde plan is van een
geheel andere aard dan bijv. het samengaan van de gemeenten Geldrop en Mierlo tot één nieuwe
gemeente een aantal járen geleden. De oorspronkelijke gemeenten waren van dezelfde grootteorde
en konden er daardoor van verzekerd zijn dat één van beide niet geheel weggedrukt zou worden
door de ander. In het nu spelende plan is de verhouding in grootte tussen Eindhoven en Nuenen ca
10:1, zodat in feite geen sprake is van samengaan maar van annexatie of inlijving, en dus opheffing
van het bestaan van Nuenen ca. We achten dit in tegenspraak met de diepste achtergrond van
democratische rechten van in dit geval gemeentenaren van Nuenen, ook al is formeel vastgelegd dat
de Provinciale Staten het laatste woord heeft over de indeling van gemeenten. Deze zouden
herindeling slechts dienen door te voeren bij voldoende overeenstemming bij betrokkenen.
2. In het recente verleden heeft een gedeputeerde van Noord-Brabant geijverd voor een weg langs
het Wilhelminakanaal, welke een ruit van wegen moest voltooien rond Eindhoven. Na de laatste
verkiezingen kwam de betreffende CDA gedeputeerde niet terug in het provinciale bestuur en het
leek wel dat op slag het gehele plan vergeten was. Ik heb er althans geen letter meer over gelezen in
de dagbladen. Was het plan een persoonlijke liefhebberij van deze man? Het zou ronduit
beschamend zijn als in de toekomst zou blijken dat het huidige plan tot opheffing van Nuenen ca. tot
dezelfde categorie zou behoren. Het minste dat Nuenen kan, mag en moet eisen is dat elke fractie in
de Provinciale Staten op een degelijke manier voor en tegen heeft gewogen en niet uit gemakzucht
achter het plan van de gedeputeerde aanloopt als betreft het een eenvoudig hamerslag besluit.
3. Nuenen heeft zichzelf de laatste tien, vijftien jaar ontdekt als een vrij unieke plaats vanwege het
feit dat Vincent van Gogh tijdens zijn schildersloopbaan twee jaar (1883-1885) in Nuenen heeft
gewoond en gewerkt, met een reeks van schilderijen en tekeningen (Aardappeleters, Het verlaten
van de gemeenteleden van het huidige van Goghkerkje etc.) als gevolg. Men kan zeker stellen dat het
Hollandse deel van de schildersloopbaan van van Gogh voor 90*26 in Nuenen zijn beslag heeft
gekregen. Toen wij meer dan vijftig jaar geleden in Nuenen kwamen wonen leek Vincent van Gogh
nog een vrijwel onbekende, die hier op een zaterdag namiddag een keer langs was geweest. We
hebben nu een specifiek gebouw aan hem gewijd, Vincentre, midden in het centrum, veel
activiteiten van vrijwilligers die bezoekers, ook uit het buitenland, uitleg geven over zijn
aanwezigheid en meer dan en passant ook het zeer mooie centrum van Nuenen, het Park, kunnen
tonen. Wie geeft ons enige zekerheid dat Eindhoven dit alles met passende subsidies zal blijven
ondersteunen, ook na tien jaar en langer, als de eventuele beloften voor het behoud van eigen
karakter van Nuenen verbleekt of zelfs vergeten zijn?
4. Nuenen heeft in het recente verleden veel moeite gehad met het invoeren van hoogbouw. Het is
gebleven bij appartementsgebouwen van drie en vier hoog. Ik denk dat het overgrote deel van de
Nuenense bevolking geen behoefte heeft aan woontorens van acht en tien hoog. Is er enige
verzekering te bedenken dat dit aan deze kant van de Dommel niet zal gebeuren? Gelukkig zal de
Dommel ons altijd behoeden voor een ononderbroken stratenplan, zoals nu in Eindhoven met
Stratum, Woensel etc. Maar ook bij de Nachtegaallaan in Eindhoven is, ondanks de aanwezigheid van
de Dommel ter plekke, de scheiding tussen Centrum en de wijk rond de Parklaan marginaal. De
breedte van een groenstrook rond de Dommel (en Kleine Dommel) zal bij opheffing van Nuenen

gedicteerd worden vanuit Eindhoven, en niet in samenspraak worden beslist.
5. Hoe zal in de toekomst bij opheffing van Nuenen het verenigingsleven nog kunnen profiteren van
subsidies van de gemeente Eindhoven, zeker als een gelijksoortige (en meestal grotere) vereniging
ook al in Eindhoven bestaat? Is hiermee de kans op teloorgang van veel specifiek dorps
verenigingsleven niet onaanvaardbaar groot?
6. In een gemeente als Nuenen, Gerwen en Nederwetten is er eerder ook aandacht voor specifieke
wensen van de twee kleine kernen. In het grotere verband van Eindhoven komen deze kernen al snel
uit op de derde rang, ofwel ze worden gezien als buurtschappen in plaats van het in Brabant veel
gebezigde begrip kerkdorp.
7. Vanuit gedeputeerde Staten is vooral het argument van onvoldoende bestuurskracht en naar ik
meen een deplorabele financiële toestand van de gemeente reden voor het plan van opheffing. Ik
heb mij daarin niet diepgaand verdiept, maar zie een drietal belangrijke punten: 1. Na de laatste
verkiezingen is vrij vlot een meerderheidscollege van B. en W. geformeerd; 2. De financiële
problemen over grondtransacties in het verleden zijn opgelost; B. Ook de gemeente Eindhoven
kampt momenteel met aanzienlijke financiële tekorten (naar verhouding niet minder groot dan
voorheen in Nuenen).
Ik hoop hiermee voldoende argumenten en gezichtspunten naar voren gebracht te hebben om het
plan van de annexatie te heroverwegen en zelfs te laten varen.
Is getekend 29 juni 2018,
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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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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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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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Wonen in het mooie Nuenen was een bewuste keuze voor mij en mijn vrouw. Zij is opgegroeid in Woensel (ooit
een mooi dorp) dat al eerder in de geschiedenis werd opgeslokt door Eindhoven. We zien met lede ogen hoe
het daar vergaat als je als kleine kern onderdeel wordt van een grote stad. Van woongenot is daar nauwelijks
sprake meer, in een stadsdeel dat meer en meer 'geterroriseerd' wordt door huisjesmelkers en waar
Nederlandse normen en waarden ver te zoeken zijn. Dat doemscenario wil ik mijn gezin besparen!
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,-
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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 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 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.
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,
Hierbij stuur ik mijn zienswijze omdat ik bezwaar maak tegen uw Herindelingsplan Nuenen.
Dit plan is gebaseerd op 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 meer. En nuzeker geen reden meer
voor het opheffen van de democratisch bestuurde gemeente Nuenen C.A.
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.
Zie ook wat er de afgelopen járen is gebeurd m.b.t. Samenwerking tussen de gemeente Nuenen, Son
en Breugel en Geldrop Mierlo. De Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband op het gebied
van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen
en mag door Nuenen hieruit te halen, niet worden uitgehold.
Dommelvallei richt zicht ook op het "groene" karakter van deze gemeenten tussen twee
grootstedelijke gebieden als Eindhoven en Helmond. Ook hun inwoners kunnen in deze groene long
recreeren en ontspannen. Dit moetje niet verstedelijken, hetgeen bij annexatie niet gewaarborgd is
voor de lange termijn. De politieke kleuren van steden veranderen met de wisselingen en een
toezegging van nu is geen garantie voor de toekomst
Sterker nog: ondersteun en faciliteer als Provincie dit samenwerkingsverband, wellicht mede door er
eisen aan te stellen naar de toekomst en laat zo het totaal grootstedelijke gebied
Eindhoven/Helmond proviteren van deze groene oase in hun midden.
In bovenstaande ligt de kern van mijn bezwaar tegen uw Herindelingsplan.
Met vriendelijke groet
Naam:
Adres:
Woonplaats:
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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,
Naam
Adres
Woonplaats
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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.
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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
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.
Metvri*— 1
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Nuenen 30 juni 2018

Geacht College,
Bij deze doe ik u mijn zienswijze toekomen met betrekking tot het thans voorliggende ontwerp
betreffende de herindeling van Nuenen en Eindhoven.

Geheel meer dan de som der delen.....
In aanmerking nemend de fase waarin de regio (groot) Eindhoven zich voor wat betreft zijn
ontwikkeling thans bevindt, is het naar mijn mening tijd om als provincie met alle betrokken
gemeenten aan te sturen op een structuur voor de stadsregio, die recht doet aan zowel de
afzonderlijke belangen van elke gemeente als die van de stadsregio als geheel.
Naar mijn mening is de toekomstige ontwikkeling van de stadsregio Eindhoven het best gebaat bij
een heldere bestuursstructuur, waarbij - voor de regio als geheel zowel als binnen die regio - de
beslissingsbevoegdheid en de directe democratische controle daarop daar wordt neergelegd waar
dat al naar gelang het onderwerp thuis hoort.
Zo zijn er onderwerpen als bijvoorbeeld verkeer/ bereikbaarheid, veiligheid en collectieve
voorzieningen die m.i. duidelijk thuishoren bij een overkoepelend bestuur van de stadsregio en een
direct gekozen regioraad, en andere onderwerpen zoals bijvoorbeeld (ouderen)zorg, buurt- en
groenvoorzieningen, sociaal maatschappelijke zaken e.d. waarvoor een korte afstand tussen bestuur
en burger- zoals die thans bijvoorbeeld bestaat in de diverse randgemeenten ( waaronder Nuenen
c.a.) - wenselijk is.
Het zou van visie en politieke moed getuigen als uw college zich zou inzetten om met alle betrokken
partijen tot een zodanige benadering te komen. Dat dit 'veel voeten in de aarde' zou hebben, lijkt
duidelijk en dat het niet 'in een handomdraai' geregeld kan worden ook. Maar het stapsgewijs
bereiken van de bedoelde eindsituatie zou zeker de moeite waard zijn.
Om u moverende redenen kiest er thans voor om over te gaan tot samenvoeging (sec!) van
uitsluitend en betrekkelijk willekeurig, de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven en kiest u niet voor
een integrale benadering zoals bedoeld. Ik heb daar bezwaar tegen en het moge duidelijk zijn dat ik
het ook een gemiste kans vind.

2
Cherry Picking
De wetgever heeft duidelijke procedures geformuleerd voor het opheffen van zelfstandige
gemeentes. Een daarvan betreft het zorgvuldig en open overleg vooraf tussen de betrokken partijen.
In geval van het onderhavige ontwerp tot herindeling betreft dit de provincie en de gemeenten
Eindhoven en Nuenen c.a.
Echter, in plaats van in open overleg tussen betrokken partijen te zoeken naar een bestuurlijke
oplossing die voor de gehele de stadsregio en alle betrokken randgemeenten goed is en vervolgens
over te gaan tot doelgerichte stappen naar die oplossing, stelde u al vooraf dat alleen een annexatie
van de gemeente Nuenen een voor u gewenste en aanvaardbare oplossing was. Ik vind dat een niet
acceptabele vorm van 'cherry picking', vind dit niet getuigen van goed bestuur en heb daar dan ook
bezwaar tegen.

Ondeugdelijke en achterhaalde argumenten
De daarbij door u aangehaalde argumenten om tot samenvoeging over te gaan zijn daarenboven
slecht tot niet onderbouwd, m.a.w. zij deugen niet. Zij zijn - bij voorbeeld waar het betreft de
bestuurskracht van de gemeente - overduidelijk gebaseerd op de situatie van een aantal járen
geleden, een situatie die inmiddels wezenlijk veranderd is. Dat wil zeggen zowel waar het de kwaliteit
van het bestuur betreft als wat betreft de financiële situatie.
Ook wanneer u de toekomstige bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. in twijfel trekt heb ik
bezwaar tegen uw argumentatie. De afhandeling door Nuenen c.a. van de drie WMO transities uit
2015 laat bij voorbeeld in concreto zien dat de gemeente wel degelijk in staat is om op goede wijze
aan complexere bestuurlijke issues Ínhoud te geven. Als voorbeeld hoe het ook anders kan hoef ik u
maar te wijzen op de situatie waarin de gemeente Eindhoven thans verkeert waar het bedoelde
issues betreft.....

Schaalgrootte
Nuenen c.a. heeft met een inwoner aantal van zo'n 23.000 inwoners m.i. voldoende schaalgrootte
om z'n eigen huishoudelijke zaken zelf op een adequate wijze te regelen. Met andere woorden
Nuenen is groot genoeg voor een zelfstandige democratie.
De samenwerking met andere gemeenten o.m. in de vorm van de dienst Dommelvallei is goed en
draagt bij tot efficiënte bedrijfsvoering. Aan de schaalgrootte van de gemeente zijn m.i. derhalve
geen argumenten te ontlenen voor samenvoeging met Eindhoven.

De mening van de inwoners van Nuenen
Van een open dialoog over de toekomst van de gemeente Nuenen c.a. met haar inwoners is in de
afgelopen periode geen sprake geweest. De zogenoemde gesprekken die de gedeputeerde Mw A.
Spierings tijdens diverse bezoeken aan de gemeente Nuenen namens u met inwoners heeft gevoerd
getuigden nauwelijks tot niet van bereidheid tot overleg.

3

Integendeel, er was m.i. sprake van een ongekende vooringenomenheid van haar kant. De indruk
werd gewekt dat voor zover er door haar geluisterd werd, dat met name was om argumenten te
vinden om het vooringenomen standpunt te ondersteunen.
Ronduit onthutsend vond ik dat zij bij een van de bijeenkomsten als antwoord op de vraag wat de
echte argumenten waren om tot samenvoeging met Eindhoven over te gaan als eerste noemde dat
via de Eindhoven 'de van Gogh promotie 'beter gedaan zou kunnen worden...........
Er zijn - teneinde de mening van inwoners van Nuenen c.a. te peilen - in de afgelopen periode
diverse enquêtes geweest betreffende fusie of samenvoeging van de gemeente. Over de kwaliteit en
representativiteit daarvan, en dus over de feítelijke waarde, is al veel gezegd en geschreven. Ik ben
van mening en ter zake deskundigen zijn dezelfde mening toegedaan, dat de objectiviteit en
representativiteit van geen van die enquêtes rechtvaardigt om daar enigerlei bestuurlijke conclusie
aan te verbinden. Dat geldt niet in de laatste plaats voor de op initiatief van de provincie
georganiseerde enquête .
Tot slot
t -

Waar visie waar het op den duur met de stadsregio Eindhoven e.o. naar toe moet ontbreekt
c.q. waar een zodanige visie niet als leidraad wordt genomen, en
waar geen actuele - en deugdelijke argumenten tot samenvoeging naar voren worden
gebracht maar eerder willekeur blijkt, en
waar in de wet vast gelegde regels niet gerespecteerd worden en burgers, zijnde inwoners
van Nuenen, en hun democratische rechten niet serieus worden genomen

kan ik niet anders dan ernstig bezwaar maken tegen het thans voorliggende herindelingsontwerp
Niipnen c.a. en Eindhoven.
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Gemeenten zijn als eersten aan zet, wanneer het gaat om het /inden 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,
Naam
Adres
Woonplaats
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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 vriéndelijke groet.
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Bij deze stuur ik u mijn zienswijze, omdat ik bezwaar aanteken tegen uw plan.
Een meerderheid van de Nuenense bewoners - en ik ook - wil zelfstandig blijven. Dit betekent dat de
meerderheid (weer) vertrouwen heeft in de bestuurskracht van Nuenen. En terecht, want
belangrijke dossiers zijn aangetoond opgelost en financiële reserves zijn aangevuld en weer op peil.
Dit in tegenstelling tot de huidige situatie in Eindhoven, waarvan bekend is dat men te kampen heeft
men flinke tekorten als gevolg van gebrek aan bestuurskracht.
De geschiedenis en onderzoeken bewijzen de kracht van kleinschaligheid op tal van gebieden: kleine
schaal en zeggenschap geven identiteit aan een omgeving. Emeritus-hoogleraar bestuurskunde
Arthur Ringeling: "De combinatie van herindelen en decentraliseren schaadt de lokale democratie."
Ook econoom Jaap van Duijn wijst op de nadelen van grootschaligheid:" Klanten hebben geen
enkele voordeel van grote organisaties".
Een meerderheid van de Nuenense bevolking - waaronder ik - hecht aan het groene, dorpse
karakter van Nuenen. Een annexatie door Eindhoven biedt geen garantie dat dit karakter stand
houdt. In tegendeel: de krapte op de Eindhovense woningmarkt voorspelt iets anders.
Nuenen is een mooi, prettig, sociaal, cultureel, eigenzinnig (dwers) dorp, waar Eindhovenaren van
harte welkom zijn om mee te genieten van alles wat het te bieden heeft. Ook een samenwerking op
sommige vlakken lijkt mij heel goed mogelijk. Maar een annexatie? Nee, dat niet.
Met vriendelijke groeten,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.

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 moet groen blijven zoals dějįnwoners
nwoners dat zelf wiŭen.
wiŭi
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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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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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 Nupnen dp wpnc gpnìt nm___
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 vrier
Naam
Adres *
Woonpla
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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
m gaan.

Met vriendelijke groet

Naam
Adres
Woon
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

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

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 feitelijke 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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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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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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neer het gaat om het vinden van maat: appelijke oplossingen, beter
Gemeenten zijn als eersten
op te pakken. Zo ook de gemeente Nuenen. Op enig moment heeft de gemeente Nuenen de wens geúit om Į^-i/vrc ev"
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 dooi 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
ċc/ ōoZ /'*OS
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,
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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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Woonplaats: — *
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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,
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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
aantai fracties is kleiner geworden en de coalitie heeft een stevige meerderneia.
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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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 dc balans willen opmaken. Mocht Son en Breugel dour 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.

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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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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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.
Met vriendelijke groet,
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan. Enkele járen geleden ben ik vanuit Eindhoven
naar Nuenen verhuisd. Het was voor mij een zeer bewuste keuze om niet langer in een grote stad als Eindhoven
te willen wonen.

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

Het gaat lijnrecht in tegen de uitslag van de gemeenteraadsverkiezing in Nuenen. Daar hebben
de partijen die Nuenen niet onder Eindhoven willen laten vallen een ruime meerderheid
gekregen. De partij die daarover het meest uitgesproken standpunt had is ook veruit de
grootste geworden.

«

Ik heb begrepen dat er in het verleden dingen niet goed zijn gegaan in de Nuenense politiek.
Maar dat is inmiddels niet meer actueel. Dit wordt ondersteund door de bevindingen van een
rapport van Partners+Pröpper uit 2018. Dus de bestuurlijke situatie is geen argument voor
samenvoeging.

»

De financiële situatie van Nuenen is goed. En uit de praktijk blijkt dat samenvoeging eerder tot
meer kosten leidt dan tot minder. Dus er is geen enkele noodzaak tot samenvoeging.

*

De agenda's van een dorp als Nuenen en een grote stad als Eindhoven conflicteren op allerlei
vlakken. Door samenvoeging van beide gemeenten raakt het evenwicht compleet verstoord.
Een samenvoeging met Son en Breugel zou ik nog kunnen begrijpen, maar samenvoeging
tussen Eindhoven en Nuenen levert slechts een winnaar (Eindhoven) en een grote verliezer
(Nuenen) op. Nuenen heeft dan niet langer de mogelijkheid om bij conflicterende belangen
voldoende tegenwicht te bieden.

»

De problemen van een grote stad als Eindhoven moeten buiten Nuenen blijven. Ik heb die
problemen aan den lijve ondervonden toen ik in Eindhoven woonde, zoals grote overlast van
buren (meerdere malen!), woninginbraak, en een grote mate van onverschilligheid in het
algemeen. Ook andere zaken zoals financiële problemen en ruimteproblemen dient de
gemeente Eindhovenin eerste instantie zelf op te lossen. Samenwerking tussen beide
gemeenten is prima, maar gedwongen inlijving leidt alleen maar tot ellende.

»

Ik vind het bijzonder belangrijk dat Nuenen een groene gemeente is en blijft. Op dat vlak doet
de gemeente Nuenen het momenteel bijzonder goed. Inlijving bij Eindhoven zal in de toekomst
hoe dan ook een verstedelijking in gang zetten.

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 initiatìefnemer, 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 onderhouwt 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
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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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,

iWwúuv

Ingekomen

06 JUL 2018
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum: 24 juni 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Provincie Noord-Brabant

in
4384934
DIV STAN

Kl/J 06
Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen het plan om Nuenen en Eindhoven samen te
voegen.
Geen urgentie:
In de samenvatting van het bestuurskrachtonderzoek van 9 januari 2018 opgesteld door
Partners+Propper staat 'Er is geen acute noodzaak op korte termijn tot geforceerde actie te komen.
De herijking van de bestuurskracht laat zien dat de huidige bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a.
voldoende is'. In het Beleidskader gemeentelijke herindeling wordt aangegeven dat provincies de
regie kunnen overnemen als er urgente problemen spelen die alleen opgelost kunnen worden met
een herindeling. Aangezien er uit het bestuurskrachtonderzoek blijkt dat er geen urgente problemen
meer spelen in de gemeente Nuenen die alleen opgelost kunnen worden met een herindeling moet
naar mijn idee de Arhi-procedure, die was gestart op 11 juli 2017, stopgezet worden. Het starten van
de Arhi-procedure was gebaseerd op inmiddels verouderde gegevens.
Geen draagvlak:
Verder is er geen draagvlak voor een fusie met de gemeente Eindhoven. De gemeente Nuenen wil
het niet. Ook een meerderheid van de inwoners van de gemeente Nuenen wil het niet zo blijkt uit
onderzoek onder de inwoners van Nuenen c.a., zelfs uit onderzoek door de Provincie zelf gedaan. De
uitkomsten van het onderzoek door de Provincie staan in het herindelingsontwerp bij 'ii Conclusies
onderzoeken gemeente Nuenen c.a.'. Hieruit blijkt dat 6196 van de ondervraagden voor een fusie is,
Van die 6196 is 5296 voor een fusie met Eindhoven. Conclusie: van alle ondervraagden is maar 3296
voor een fusie met Eindhoven. Het zou dus ondemocratisch zijn om deze herindeling uit te voeren.
Ik ben opgegroeid in Eindhoven en heb er tot mijn 30e gewoond. Nu woon ik al weer járen in Nuenen.
Ik woon in Nuenen omdat het groen is, rustig is en er alleen laagbouw is. Als het tot een fusie met
Eindhoven komt zal Nuenen uiteindelijk worden opgeslokt door Eindhoven. Geleidelijk zal het groen
in Nuenen verdwijnen en zal er hoogbouw komen en veel lawaai en drukte en dat is niet wat ik wil.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven.
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Achterhaalde argumenten w
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-transìties 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 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 ín 20] 9 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 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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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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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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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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,^2-be bestuurskracht van ĶJue(íërýfs 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 feitelijke 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.
Een gedegen enquête door de provincie?
Nuenen is een dorp wat een dorp moet blijven zonder toevoeging gezien de culturele erfgoed door
Vincent van Gogh.

. en enorm naar mijn zin. Die WOZ neem ik voor lief

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.
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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 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 positievel
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 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
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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-transitìes uit 2015 voor hen inzicht geeft in de toekomstige
bestuurskracht. Laat dat in Nuenen....
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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
u
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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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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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
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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 bestuurskrachtpiobleem 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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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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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 tė
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
Woonplaats
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Nuenen zou Nuenen blijven na samenvoeging
vraag me af of dat over 4 jaar nog zo zal zijn
met een volgende gemeenteraad met andere zienswijze en
voor Eindhoven oplopende FINANCIËLE TEKORTEN waardoor
uit breiding van het grondgebied noodzaak zal zijn ( woning Bouw )

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.

«

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
meergeld 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 ís 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 ín 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 ís 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.
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 Stedeiijk 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
P ^Rũ
.
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 gemeen*" '
en opheffen als zelfstandige
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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 gehaaid 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
Woonplaats

nçiekomen

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

Provincie Noord-Brabant I

iiiimiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
4384966
DIV STAN

Lfîk Ĥ

Kü06

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

.... /..ÁT.... ‘ťĴ.ţr... Ä.'ï.z........................ Z..ė:x..Č.yZV2.Sţ'As.C......................
....... ............................................................................................................................................................. &&ŬS+* *s.r ‘

........

kC/Z.Z...4..Ā..ċi.y... fX..~sĩ

........ Jţ.±.A:..á. sy:.t.s.A.y...... 6:.ŕÃ.'.L*......ã.A....č.s:.....c........................................................................
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.
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 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.
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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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 v?n
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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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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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 vriendeliike groet,
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Provincie Noord-Brabant
Lav. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:2ć-06-2018
Betreft: zienswijze henndelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan

Fusie is hoofdzakelijk gebaseerd op ondertussen achterhaalde resultaten Net zoiets als in de eerste klas een
onvoldoende halen en er in de zesde klas strafwerk voor krijgen.

Ook haalt U een onder de inwoners van Nuenen gehouden enquête aan, Ik ben nog niemand tegen gekomen die
hieraan heeft meegewerkt. Ook is er een “enquête" gehouden door het Eindhovens dagblad, waar uit zou blijken
dat het merendeel van de Nuenenaren voor fusie żou zijn. Deze enquete kon echter ook door met Nuenenaren (
Eindhovenaren die een huis zoeken) worden ingevuld.

U haalt ook aan dat de onroerendgoedbelasting naar beneden zal gaan, omdat die in Einboven lager is, intussen
heeft de gemeente Eindhoven aangekondigd dat die belasting daar omhoog gaat, dus ook zonder fusie

In Eindhoven moet men hondenbelasting betalen in Nuenen niet

In Eindhoven moet men op veel plaatsen betalen voor parkeren, in Nuenen met.
Ook haalt U aan dat Nuenen te weinig doet met van Gogh,maar ook daar is de laatste tijd veel aan gedaan
(
standbeelden, plaquettes, van Gogh evenementen, Vincentre) terwijl de provincie een kans laat liggen door m
Einhoven een lichtgevend van Gogh fietspad te financieren dat naar mijn mening in Nuenen of Zundert had
moeten liggen. Of is dit bewust gedaan , omdat de plannen voor de fusie er al lagen?

Nuenen staat er nu financieel goed voor, terwijl hel in Eindhoven een zooitje is ( geldzorgen over het zorggeld)

Misschien wordt Uw beeld van Nuenen ook vertroebeld door vooral negatieve berichten in de regionale krant
(ED). bv Wordt er in drugsbende opgerold in Belgie en Eindhoven, dan staat er groot in de krant dat ze een
garage hadden in Nuenen.

De gemeente Nuenen wil binnenkort een referendum houden over de herindeling. Ik vind dat de provincie
dat, als een meerdeheid van de Nuenenaren legen fiistc is , de plannen voor een fusie moet stoppen. Ik ben bang
dat de provincie hetzelfde acteert als onze regering die heeft ook lak aan uitslagen van referendums. Hoezo we
leven in een democratie?

Daarom graag vernietiging van hel herindelingsontwerp voor Nuenen c.a, en Eindhoven

Met vriéndelijke 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.

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

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 feitelijke 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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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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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 vrİPnHo!ii|ŕo ornpt
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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 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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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 Coilege,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar hea tegen uw piân.
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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 eemeente.
De voorkeur ging uit naar Son en Uretigel, een voorkeur die ook door de Provincie gedeeld werd.
In eerste instantie heeft Son en Breugpi aangegeven dat zij zelfstandig willen blijven, maar met de kanttekening
dat zij in 2019 opnieuw de ba'ans willen opmaken. Mocht Son en ftreugd door de provincie gedwongen
worden tot een fusie, dan was Nuenen de favoriete en logische partner.
Een samengaan met Eindnoven 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 treeft het enkel samengaan van het dorp Nuenen met Eindhoven ook geen draagvlak, noch een
noemenswaardig positief effect op het geheel van de regro. Omdat slechts een dorp uīt de regionale
samenwerkingsverbanden (Dommeivallei en Stedeiijk Gebred) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het hermdelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
Met vriéndelijke gr oet,
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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
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a, en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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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,
Naam
Adres
Woonplaats
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Ingekomen
0 6 JUL 2016
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

4384978
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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
Woonplaats
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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De bestuurskracht vani Nuenen is nu weer op peil
'
II0
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.

lA\g) yvtóĉf)

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 toegedícht, 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.
Met vriendelijke groet,

Naam: ,
Adres: *«
Woonplaats:

Ingekomen
Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
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Datum: 25-06-2018
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.
Wanneer ik de argumenten lees die door de Gedeputeerde Staten van de Provincie aangehaald worden lees ik
veel achterhaalde punten.
Bestuurlijke wanorde is al lang achterhaald in de gemeente Nuenen.
Over de gemeente Eindhoven lees ik nu nog regelmatig dat er bestuurlijke fouten gemaakt worden met
enorme schuldenlast tot gevolg.
Zelfs in Den Haag gebeuren dingen die alles overtreffen aangaande wanorde in bestuurlijke zin.

We hebben een prachtig dorp met vele sportfaciliteiten.
Dit moeten gewoon verenigingen blijven met hun eigen dorpse identiteit.
Het bruist van het verenigingsleven in Nuenen.
Onder de vlag van Eindhoven zal dit toch anders worden.
Samenwerking tussen gemeentes is altijd goed.
Maar laat Nuenen gewoon zelfstandig blijven.
Als we kijken naar de uitslag van de gemeenteraad verkiezingen wil blijkbaar de meerderheid van de bewoners
van Nuenen dit.
ļ
Zelfs uit een onderzoek door het Centrum voor de economie blijkt dat een grotere gemeenten meer kosten ten
opzichte van een kleine gemeente ( zie onderstaande tekst).

Een fusie kost geld, maar ook na de herindeling is de grotere gemeente prijziger
dan haar kleinere, nog zelfstandige delen waren.
Vaak is te horen dat een grotere schaal besparingen zal opleveren. Ook het huidige
kabinet ziet dat zo. Uit onderzoek van het Centrum voor de economie van de lagere
overheid (Coelo) van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt echt dat groter gemeenten
meer geld uitgeven.
Voor het onderzoek is gekeken naar de herindelingen van afgelopen tien jaar.
Zonder uitzondering maakten de grotere gemeenten meer kosten.
“Voorafgaand aan de fusie geven gemeenten meer geld uit om aanpassingen te
doen”, zegt onderzoeker Maarten Allers. “Daarna gaan de uitgaven weer naar een
normaal niveau, maar na een paar jaar komen de uitgaven structureel op een hoog
niveau terecht.”

Hoe meer ik er over lees en hoe meer ik mij er in verdiep des te meer bezwaren zie ik voor samenvoegen
de gemeente Nuenen met Eindhoven.

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

ingekomen
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t.a.v. Herindeling Nuenen
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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,
Ik stuur u míjn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegenI uw
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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
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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Geacht College,

kuôlĩ

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 herindelingMet vriendelijke groet

vjuenen 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 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,
Hierbij stuur ik mijn zienswijze omdat ik bezwaar maak tegen uw Herindelingsplan Nuenen.
Dit plan is gebaseerd op 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 meer. En nuzeker geen reden meer
voor het opheffen van de democratisch bestuurde gemeente Nuenen C.A.
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.
Zie ook wat er de afgelopen járen is gebeurd m.b.t. Samenwerking tussen de gemeente Nuenen, Son
en Breugel en Geldrop Mierlo. De Dienst Dommelvallei is een samenwerkingsverband op het gebied
van bedrijfsvoerings- en dienstverleningstaken. Deze samenwerking heeft zijn vruchten afgeworpen
en mag door Nuenen hieruit te halen, niet worden uitgehold.
Dommelvallei richt zicht ook op het "groene" karakter van deze gemeenten tussen twee
grootstedelijke gebieden als Eindhoven en Helmond. Ook hun inwoners kunnen in deze groene long
recreeren en ontspannen. Dit moetje niet verstedelijken, hetgeen bij annexatie niet gewaarborgd is
voor de lange termijn. De politieke kleuren van steden veranderen met de wisselingen en een
toezegging van nu is geen garantie voor de toekomst.
Sterker nog: ondersteun en faciliteer als Provincie dit samenwerkingsverband, wellicht mede door er
eisen aan te stellen naar de toekomst en laat zo het totaal grootstedelijke gebied
Eindhoven/Helmond proviteren van deze groene oase in hun midden.
In bovenstaande ligt de kern van mijn bezwaar tegen uw Herindelingsplan.
Met vriendelijk» o"'»*
Naam:
Adres:
Woonplaats:

In gekomen

0 6 JUL 2016
Provincie Noord-Brabant

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

iniiiiiiniiiiniinuiiiiiniiiini

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

4384985
DIVJSTAN

I iOÓfò
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....
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Ik stuur u míjn 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 (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 0,
Het opheffen van een zelfstandig^ gemeente kan niet zomaar, de wet verplicht hierftorgvuldige procedures
voor. Een ervan is dat er vooraf een open overleg is tussen de betrokken partijen. Hier zijn dat de provincie
de gemeenten Eindhoven en Nuenen.
Het "open overleg" betekent dat deze partijen in overleg gaan over een probleem en dat alle mogeliįkhedí
om een probleem op te lossen, mogelijk zijn. Hier ging het volgens initiatiefnemer de provincie, om de zw;
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 ei
had gedaan);

-

*

fuseren met een gemeente naar keus, zoals de Nuenense raad al eerder uitsprak, dat als fusie nodig v\
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 Eindhoví
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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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,
Naa
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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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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 eroet,
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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
feitelijk waarom ze in die verbetering ín 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 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 îs 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
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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,
Naam
Adres
Woonplaat
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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
Adres
Woonļ
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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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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 gehaaid 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,

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.
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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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 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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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 vriendelijke groet,
Naam
Adres
Woonplaats
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Postbus 90151
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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:
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. 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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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
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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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Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
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Er was geen echt open overleg
i
cŵa ve/V/c/ŪQs
Het opheffen van een zelfstandige gemeente kan nietţomaarļjde wet vei'pKcht 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^Şpn 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
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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 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,
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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

1

4385977

DIV STAN

KÜOG

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
..... \ù.Cń. oC.0;
tíXJt^-5ľ^rtVrtr.ÍS^.ÇĥľTíO^rí-r..

x
..

..

___
..

^r^rV^t^rrT;....ľifľľ...C^Lç?rrľţf?^r,.

.

i/^vxXf OlCv' Irnl ^oUí '^XcX IXOSV .
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 poRine
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,

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

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

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, er. 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,
Met vriendelijke groet,

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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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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Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
Als inwoner
Al heel mijn leven ben in inwoner van Nuenen. Expliciet heb ik gekozen om in Nuenen te blijven wonen.
Ondanks meerdere verhuizingen ben ik binnen de gemeentegrens van Nuenen gebleven. Dit van wege zijn
karakter als dorp. Een hechte gemeenschap waarbij je op straat direct in contact komt met de raadsleden en
leden van het college. Waar je de bestuurders meteen kunt aanspreken. Waar de aandacht van de politiek
volledig gefocust is op de zaken die in Nuenen spelen, en niet op zaken van gebieden buiten ons dorp. Dit wil ik
als bewoner van Nuenen graag behouden.
Als ondernemer
Om activiteiten te ontplooien is het voor een ondernemer noodzakelijk om korte lijnen te hebben met de
lokale overheid. Of het gaat om problemen of een vergunningaanvraag. Snel en daadkrachtig optreden van de
gemeente is van beland. Daarbij moet de gemeente ook precies weten wat er speelt om een correcte beslissing
te nemen. Met de huidige gemeente Nuenen is er een korte weg tussen ondernemer en overheid. Zou de
gemeente over gaan in de gemeente Eindhoven, wordt de afstand niet alleen letterlijk maar vooral ook
figuurlijk veel groter. Daarnaast is de gemeenten Nuenen volledig gefocust op wat er binnen Nuenen speelt.
Daardoor kunnen ze snei en doordacht reageren. Dat gaat anders worden als Nuenen moet samenvoegen met
Eindhoven. Het ondernemersklimaat zal daardoor verslechteren hetgeen ik niet ambieer.
Als investeerder
De gemeente Nuenen is al járen actief in de diverse samenwerkingsverbanden met gemeentes rondom. Zo zijn
er al vele zaken regionaal besproken en uitgevoerd. Veel van die zaken zijn niet alleen op Nuenen van
toepassing, maar de gemeenten Nuenen heeft bij al die samenwerkingen wel steeds het belang van Nuenen
vooropgesteld. In een van die samenwerkingen is een afspraak gemaakt dat de gemeente Nuenen grond zou
aankopen welke de gemeente Eindhoven zou overnemen voor de bouw van woningen. Toen de grond eenmaal
was aangeschaft, liet het onbetrouwbare Eindhoven verstek gaan van de gemaakte afspraken. Als bewoners
van de Gemeente Nuenen hebben we járen moeten betalen voor de gedwongen kosten van deze investering.
Daarmee zijn alle bewoners van Nuenen beleggers geworden in deze onroerende zaken. Nu de provincie dreigt
met gedwongen annexatie, en daarmee de gronden afneemt van haar beleggers en deze onder brengt bij de
veroorzaker van de problemen, ontstaat mij het gevoel dat hier een vooropgezet spel wordt gespeelt waarin de
termen 'oplichting' dan wel 'onrechtmatig handelen' en 'onder valse voorwendselen’ onderdeel van uit maken.
Ik ben van mening dat de bewoners van de gemeente Nuenen, zoals ieder in Nederland, op een correcte
manier hun investering terug moeten kunnen krijgen. Daarom hoort Nuenen zelfstandig te blijven en niet op te
draaien voor de kosten van een andere gemeente zoals Eindhoven.
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 onderuitgehaald wordt. Volgens de bestuurskrachtregels 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 gemeenteraadsleden, 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.
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 de 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 aļļe 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 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 (Dommelvaliei en Stedelijk Gebied) geplukt wordt.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp voor Nuenen c.a. en Eindhoven
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Geacht College,

küöó

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

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.
Met vriendelijke groet,

Naa
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Datum: 7 juli 2018
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven
Geacht College,
De Provincie Noord-Brabant heeft gemeend met het voorstel te moeten komen om de
gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. samen te voegen. Daartoe is een herindelingsontwerp
opgesteld. Graag wil ik protest aantekenen tegen de plannen met onderstaande zienswijze
De herindeling wordt als een fusie gepresenteerd waar twee gemeenten voordeel van hebben,
maar het gaat feítelijk om een ingeklede annexatie onder regie van de Provincie. De ene
gemeente heeft 10 keer meer inwoners dan de andere en er is dus totaal geen sprake van
enige vorm van gelijkwaardigheid, wat ook terugkomt in de naam van de "nieuwe" gemeente.
Kern van de samenvoeging is dat de 1000Zo politieke zeggenschap van Nuenen c.a. met
betrekking tot lokale aangelegenheden wordt teruggeschroefd naar 10oZo zeggenschap
tengevolge van de gewijzigde verhoudingen in de nieuwe situatie. De besluitvorming zal
ingrijpend veranderen. Het huidige Nuenen c.a. met zijn 23.000 inwoners zal bestuurlijk weinig
meer voorstellen in een gemeente van 250.000 inwoners. Er wordt na de fusie niet meer dóór
Nuenen beslist maar óver Nuenen. In democratisch opzicht zal er voor de bewoners van
Nuenen derhalve sprake zijn van een enorme achteruitgang. Met grote beleidsmatige gevolgen
Opmerkingen bij punt 4.2 van het herindeĮmpsontwerp
In dit hoofdstuk worden een aantal streef-Zuitgangspunten opgesomd die volledig buiten de
provinciale bevoegdheden vallen en op geen enkele manier gewaarborgd zijn. Het bestuur van
het "nieuwe Eindhoven" kan zomaar, van de ene op de andere dag, anders besluiten.
In tegenstelling tot wat de Provincie suggereert hebben de bewoners van het huidige Nuenen
c.a. geen enkele garantie dat hun wensen gerespecteerd zullen worden als het tot een
herindeling komt. De manier waarop Eindhoven met zijn historie is omgegaan is een groot punt
van zorg, vooral ook in het kader van de groeiambities die Eindhoven voor ogen heeft.
De Provincie stelt: "De nieuwe gemeente biedt de inwoners van Nuenen c.a. een
bestuurskrachtig lokaal bestuur. Er kan geprofiteerd worden van ambtelijke kennis en expertise
die in Eindhoven aanwezig is." Deze beweringen van de Provincie staan in schril contrast met
de praktijk waarmee de bewoners van Eindhoven worden geconfronteerd. Zelfs de
burgemeester van Eindhoven vindt dat er bestuurlijk en financieel orde op zaken gesteld moet
worden in zijn stad, maar de Provincie zwijgt in alle talen, alsof de situatie waarin Eindhoven
verkeert geen enkele invloed heeft op de voorgestelde fusieplannen. Wat is de mening van de
Provincie?
Actuele onderzoeken naar de financiële bestuurlijke gang/stand van zaken in Eindhoven
ontbreken of ze worden niet openbaar gemaakt. Dat de financiële positie van Nuenen ernstig
wordt verzwakt door een fusie met een gemeente die haar zaken -in tegenstelling tot Nuenen
c.a.- financieel en bestuurlijk niet op orde heeft is onacceptabel.
Is de Provincie geen voorstander van efficiency? De huidige Gemeente Eindhoven heeft,
omgerekend per inwoner, ruim 2 keer zoveel personeel in dienst als Nuenen c.a.
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Het samenwerkingsverband Dommelvallei, dat elk van de 3 aangesloten gemeenten flinke
kostenbesparingen en veel expertise oplevert, heeft hier alles mee te maken.
Maar de Provincie haalt hier met de voorgestelde fusie een streep door. Waarom worden
efficiency en goede samenwerking afgestraft? Met het doorzetten van de herindelingsplannen
creëert de Provincie bovendien bewust(!) nevenschade bij de aangesloten gemeenten Son en
Breugel en Geldrop-Mierlo. De toekomst van het succesvolle samenwerkingsverband
Dommelvallei staat op het spel. Wat vindt de Provincie hier zelf van?
Als Nuenenaar heb ik jarenlang de stevige lasten mee moeten dragen van het gemeentelijk
grondaankoopbeleid waarvoor (te) grote investeringen werden gedaan. Nu die uiteindelijk
rendement gaan opleveren omdat de bouwmarkt aantrekt verdwijnen bouwgronden met
bijbehorende winsten naar een "nieuwe" gemeente die voor 90o7o uit niet-Nuenaren bestaat. Dit
riekt sterk naar onteigening van lokaal overheidsgeld.
Dat Nuenen voor een aantal zaken in meer of mindere mate afhankelijk is van Eindhoven en dat
Eindhoven dingen heeft die Nuenen niet heeft (en andersom) is kán geen valide argument zijn
voor een fusie waarmee het inwonertal van Eindhoven met slechts 100Zo stijgt. Een plan voor de
hele regio ontbreekt en daarmee wordt de voorgestelde samenvoeging een incidenteel besluit
zonder totaalvisie. Waarom ontbreekt die totaalvisie van de Provincie?
Dat de wellicht soms niet optimale (zoals in Eindhoven!) werkwijze van een gekozen
gemeenteraad van 19 personen aanleiding is voor het opheffen van een gemeente van 29.000
inwoners waarin het prima wonen is, is absurd. Ik ben met mijn gezin 26 jaar geleden bewust
van Eindhoven naar Nuenen verhuisd en zie dagelijks de voordelen van maatwerk van een
kleinschalig bestuur met bijbehorende korte contactlijnen.
Schaalvergroting leidt tot het tegenovergestelde en ook daarom ben ik mordicus tegen de
voorgestelde samenvoeging die de Provincie v/onrstelt
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Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegeiyuw plan.

^.....síĴéĩûdL.i....

■ tÿćé
■fe^
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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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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Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Ik stuur u mijn zienswijze omdat ik bezwaar heb tegen uw plan.
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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. Ir. 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
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Datum:
Betreft: zienswiĵ ŗ herìndelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

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

De bestuurskracht van Nuenen is nu wefer op peil
Een van de belangrijkste argumenten van ae initiatiefnemer, de pcóvincie, 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 sarçrenstelling, met ook elke 4 jaar een nieuw
coalitieakkoord.
Ook kan een gemeente laten zien dat het zelf in staaWhaar 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 çkSnstaťeringen die het bestuurskrachtprobleem laten
verdwijnen en ook de noodzaak tot gedwongerynerindeling. zoals de provincie wil.
Dan is er nog een tweede probleem met her meten van de beètuurskracht zelf, zoals dat in Nuenen is gebeurd.
Het rapport waarin Nuenen een zwakke bestuurskracht wordt tqegedicht, bevatte alleen kwalitatieve
beoordelingen. Een onderzoeker schatţé ooit dat Nuenen op een pepaald aspect een 2 op een schaal van 1 tot
5 kreeg. Waarom dat cijfer een 2 waswerd in het rapport niet feitelijk onderbouwd.
De gemeente Nuenen heeft met deîe zelfde aanpak, haar bestuurskracht nog een keer laten onderzoeken,
door hetzelfde bureau. Daar kwam inderdaad een hogere bestuurskracht uit.
Uit dit onderzoek concludeert dok de provincie dat de bestuurskracht is verbeterd, maar ze onderbouwt niet
feítelijk waarom ze in die veçpetering in bestuurskracht geen reden ziet, arvţe zien van annexatie door
Eindhoven.
Dat is onzorgvuldig van dé provincie. De provincie wil de gemeente Nuenen oneffen 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 ophşffen.
Met vriendelijke/ģroet,

Naam:
Adres:
Woonplaats:

Provincie Noord-Brabant
t.a.v. Herindeling Nuenen
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
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Datum: «*Jī.ľ..C?fc.7.... 1(^2
Betreft: zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

WBuaiiifi
4385990

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

t
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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:
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.

i-S........

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,

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 wiílen.
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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 Spierîngs 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
Nue
v Findhoven, niet door kan gaan.

,

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 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 feitelijke argumenten voor aan te dragen.
Dus kan en mag er op deze maníéFÈbėėn 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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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 vrie
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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 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—------*
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BetrefLZienswijze/ bezwaar tegen het henndelingsvoorstel/ontwerp Nuenen ca en Eindhoven van GS

Geacht college GS,

Hierbij teken ik bezwaar aan tegen het door u voorgestelde herindelingsontwerp
Ik ondersteun wat mr Frank Soutendijk, oudwethouder, oudburgemeester Terwisse en het actiecommile Nuenen Zelfstandig
elders verwoorden, maar voeg er nog iets aan toe.

Na bestudering van de stukken kom ik tot de volgende condussie
Op de eerste plaats is expenmenleren met niet-terugdraaibare consequenties (henndeling) nooit verstandig en ook geen optie
in 'Den Haag' De coalitie is nog niet tot een nieuw herindelingsbeleid gekomen
Op de tweede plaats is de aanleiding om tol herindeling te komen zeer dubieus en tijdelijk
Ten derde worden de feiten door uw college verdraaid Al uw argumenten zijn gemanipuleerd en/of onjuist en uit zijn verband
gerukt
Onafhankelijke onderzoeken die herindelingen alleen maar nadelen toedichten, worden genegeerd. Voortschrijdend inzicht
bestaal voor de provincie niet, wel glazen bollen blijkbaar. De gang van zake is niet bepaald een compliment voor de
'bestuurskracht' van de provincie. Eerder het tegendeel Deze werkwijze is een provincie onwaardig

Er zijn neen problemen in Nuenen ca die annexatie nodig maken en die door de herindeling opgelost kunnen worden Er zijn
geen kloppende argumenten/redenen om de zelfstandigheid van Nuenen ca op te heffen Het is een vooropgezet doel van de
provincie en geen onafhankelijke belangenafweging.

Zelfs voor Eindhoven zullen de problemen alleen maar groler worden, zie intervieuw met oud-burgemeester Rob van Gijsel
over de onbalans in Eindhoven tussen het aantal inwoners en hel te onderhouden oppervlakte Voor het huidige oppervlakte
van Eindhoven zouden er ongeveer 400.000 inwoners moeten zijn Eindhoven is na lOOjaardus nog steeds een verzameling
dorpen en nog een dorp erbij zal deze problemen alleen maar groter maken En Eindhoven heeft al genoeg problemen, zie de
reactie van de provincie daarop
Eindhoven is nog steeds geen stad, laat staan een METROPOOL Wel is er genoeg hoogmoeds-waanzin Bescherm het daann
maar tegen zichzelf, dat is uw taak als provincie
Alle randgemeenten wantrouwen Eindhoven nu maximaal en dat zal de vrijwillige regiovorming van onderop alleen maar
frustreren En volgens het onderzoek over vnjwiüige regiovorming van onderop door "Veerkrachtg Bestuur” zal dat Eindhoven
als 'trekker' van de regio ook nog eens diskwalificeren. Er is in de regio al lange tijd geen enkel vertrouwen meer in
Eindhovense bestuurders
Eindhoven is juist de zwakste schakel in de regio Een burgemeester als zetbaas van landelijke politiek, met een grote mond en
veel gebakken lucht, meer met Hij heeft zijn eigen zaakjes met eens op orde kunnen krijgen En niet te vergeten de loze
beloften Eindhoven houdt zich zelfs niet aan een convenant
Een prima voorbeeld van hoe het niet moet

Om problemen voor Eindhoven op te lossen, zou die gemeente juist in stukken opgedeeld moeten worden. Volgens
onafhankelijk onderzoek krijgen gemeenlen boven de 70.000 inwoners met onevenredig veel problemen te maken.
Wie wil er nu in het criminele, onveilige en lelijke Eindhoven wonen?
Misschien is dat wel de bedoeling van de provincie? Maar het is een oneigenlijk argument en mag in de henndelmgsprocedure t
Ahri-wet niet gebruikt worden Er wordt dan ook met geen woord over gerept, maar is in mijn ogen wel het uiteindelijke doel van
de provincie met dit herindelingsontwerp

Kortom: een provindebesfuur dat voor nog meer problemen zorgt i.p.v. problemen te verminderen I
Zit daar iemand op te wachten?
Er zijn wel vele argumenten om hel voorstel/ontwerp van GS vooropgezet, onverantwoord, onnodig en zelfs dom te vinden
Bestuurders die zulke domme bestuiten erdoor willen drukken, daar zit ik in ieder geval niet op te wachten

Bovendien Als je als provinciebestuur door middel van manipulatie, list zwendel en bedrog er als regenl-bestuurders deze
henndeling door wil drukken, vergeet dan niet dat in ieder geval de hele regio Zuíd-Oost Brabant en misshien wel heel
Nederland, zich bewust is van dil gebeuren en dat de provincie zichzelf hiermee diskwalificeert om als overkoepelende overheid
het algemeen belang te dienen Einde provincie hoop ik.

Ik verwacht van u een ontvangstbevestiging van mijn zienswijze.

Inpskonoen

1 I JUL 2018
Provincie Noord-Brabant
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Betreft zienswijze herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven.
Nuenen is een leuk dorp met veel activiteiten. Her zou zonde zijn, als het samengaat
met Eindhoven. Woensel.Strijp en Tongelre waren ook eens dorpen en zijn nu stad
geworden. Zo zou Nuenen als buitenwijk van Eindhoven ook stad worden.
Het Cole (Centrum voor onderzoek van de lagere overheden jconcludeert na
onderzoek.dat na een fusie van grote, middelgrote en kleine gemeenten, het uitgave
patroon niet verandert. Het rijk heeft altijd gezegd, dat de gemeenten de zorgtaken
krijgen,omdat ze dicht bij de bewoners staan.En vervolgens wil men fusie, waardoor de
afstand tot de burger wordt vergroot.Eindhoven heeft een miljoenen schuld,mede
doordat daar de w.m.o.daar nog niet goed wordt uitgevoerd.
Nuenen is uit de schulden en heeft de zorgtaken goed gefinancierd.
De Heer Grootveld .inwoner van Eindhoven,schreef in het Eindhovens dagblad, dat
gemeente Eindhoven niet deelgericht werkt.En dat daarom Eindhoven de Nuenense
burger weinig te bieden heeft.
Daarom graag vernietiging van het herindelingsontwerp van Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Met vri'-'- *
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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,
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Nuenen, 3 juli 2018

Onderwerp: zienswijze/bezwaarschrift herindelingsontwerp Nuenen c.a. en Eindhoven

Geacht College,
Hierbij stuur ik u mijn zienswijze betreffende het herindelingsontwerp.
Dat Nuenen op den duur niet op alle fronten zelfstandig kan blijven lijkt mij evident, maar
samenvoegen met Eindhoven vind ik een slechte optie.
Er wordt wel aangegeven dat het dorpse karakter behouden zal blijven, maar het zal t.z.t. toch
verschuiven naar één grote gemeente.
Eindhoven heeft nu al grote problemen met bv het uitvoeren van de WMO laat staan dat er dan
straks nog vele oudere Nuenenaren bijkomen. Persoonlijk contact en aandacht zal daardoor steeds
moeilijker worden terwijl dat op dit punt juist zo belangrijk is.
Kleinschaligheid is onder diverse omstandigheden een pré dus er kan op een aantal punten beter een
samenwerking worden aangegaan met bv Son en Breugel.
Eigen identiteit behouden en waar mogelijk samenwerken om kostenbesparend te werken.

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

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,

