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Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Ons besluit tot het vaststellen van het herindelingsontwerp tot samenvoeging van
de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
Aanleiding
Graag informeren wij uw Staten over de voortgang rondom de door ons in
gang gezette herindelingsprocedure voor de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven. In juli 2017 hebben wij besloten om het proces van bestuurlijke
herindeling over te nemen, dit met het oog op het gewenste tempo en de
gewenste kwaliteit van dit proces. Deze herindelingsprocedure startte 15
augustus 2017 met het wettelijk voorgeschreven ‘open overleg’. Op 30 januari
2018 besloten wij om op basis van deze overleggen een herindelingsontwerp
op te stellen tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. U
bent daarover door middel van een Statenmededeling geïnformeerd. Dit besluit
is op 15 februari 2018 in werking getreden en met dat besluit kwam de periode
van open overleg formeel ten einde. Op grond van de Wet algemene regels
herindeling (arhi) dienen wij binnen drie maanden na het einde van het open
overleg een herindelingsontwerp vast te stellen. Heden hebben wij dit ontwerp
vastgesteld, en gaat de inspraakperiode van start.
Bevoegdheid
Uw Staten zijn bevoegd te besluiten over het uiteindelijke herindelingsadvies, dat
vervolgens aan de minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
aangeboden wordt.
GS zijn vanuit haar initiërende en beleidsvoorbereidende taken verantwoordelijk
voor de wijze waarop het proces van samenwerking en/of herindeling van het
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lokale bestuur wordt vorm gegeven, inclusief het starten van een provinciale
Arhi-procedure en het vaststellen van een herindelingsontwerp.
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Kernboodschap
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Wij hebben het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten
Nuenen c.a. en Eindhoven vastgesteld, en dit ontwerp ligt nu ter inzage.
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Het herindelingsontwerp is een document waarin de strategische visie op de
nieuw te vormen gemeente uiteen wordt gezet, alsmede een aantal ‘praktische’
zaken zoals de begrenzing en beoogde herindelingsdatum. In feite is dit de
bouwtekening voor hoe een toekomstige gemeente komt uit te zien. Dit ontwerp
vindt u in de bijlage. In aanvulling op de reguliere inspraakperiode, hebben wij
voorbereiding van het herindelingsontwerp vijf inwonersavonden gehouden in
Nuenen c.a. en Eindhoven. In de bijlage treft u een weergave van die avonden
aan, en leest u hoe deze input van de bewoners is verwerkt in het ontwerp.
Op het ontwerp kan gereageerd worden via zienswijzen. De terinzagelegging
wordt verzorgd door de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a. De colleges van
deze gemeenten leggen het herindelingsontwerp vanaf 16 mei a.s. voor een
periode van 8 weken ter inzage (tot en met 11 juli a.s.). Gedurende deze
periode kan een ieder zijn zienswijze op het herindelingsontwerp aan ons
college kenbaar maken. Tevens hebben wij het herindelingsontwerp toegestuurd
aan alle aangrenzende gemeenten, de daarvoor in aanmerking komende
regionale samenwerkingsverbanden en het waterschap met het verzoek tot het
indienen van een zienswijze. Aldus wordt het regionaal draagvlak - één van de
sub-criteria van het vigerende Beleidskader gemeentelijke herindeling - voor de
voorgestelde herindeling inzichtelijk gemaakt.
De raden van de twee betrokken gemeenten kunnen tot uiterlijk drie maanden
na ontvangst van het herindelingsontwerp hun zienswijze aan ons college
kenbaar maken. In verband met de zomervakantie heeft ons college besloten
deze termijn met twee weken te verlengen tot en met 29 augustus a.s.
De ingediende zienswijzen zullen wij voorzien van een (geclusterde) reactie in
een ‘Reactienota zienswijzen’, die zal worden bijgevoegd bij het Statenvoorstel
tot vaststelling van het herindelingsadvies. Vaststelling van het herindelingsadvies
is een bevoegdheid van Provinciale Staten (artikel 4, eerste lid, Wet arhi) en is
aan de orde uiterlijk vier maanden na het einde van de termijn waarop de raden
van de beide betrokken gemeenten hun zienswijze kunnen geven, dat wil
zeggen uiterlijk 29 december 2018.
Met de beoogde samenvoeging wordt een nieuwe gemeente gevormd met de
voorgestelde naam Eindhoven. De beoogde herindelingsdatum is 1 januari
2021.
Voor de volledigheid informeren wij u dat tegelijkertijd met de vaststelling van
het herindelingsontwerp automatisch het financieel toezicht als bedoeld in artikel
21 van de Wet arhi van toepassing is op de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven. Deze bepaling is bedoeld om te voorkomen dat de nieuw te vormen
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gemeente financieel nadeel ondervindt van besluiten van de op te heffen
gemeenten. Beide gemeenten zijn daarover geïnformeerd.
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Consequenties
De belangrijkste consequentie van ons besluit is dat het reeds ingezette wettelijke
traject wordt voortgezet dat is gericht op effectuering van een bestuurlijke fusie
tussen de gemeente Nuenen c.a. en de gemeente Eindhoven. Uw Staten stellen
het uiteindelijke herindelingsadvies vast. De afzonderlijke stappen van ons
college en uw Staten worden toegelicht onder ‘vervolg’.
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Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
Communicatie
Zie bijgevoegd persbericht.
Vervolg
Het verdere verloop van het arhi-proces ziet er als volgt uit:
Week 20

Vaststellen herindelingsontwerp door GS inclusief een
Statenmededeling

15-5 t/m 29-8 Indienen van zienswijzen (door raden van de betrokken
gemeenten. In de periode vanaf 15-5 heeft daarnaast eenieder
gedurende 8 weken de tijd een zienswijze in te dienen)
Week 21

GS dienen een verzoek in bij PS voor de procedurevergadering
van 4 juni tot het houden van een themabijeenkomst. Bij
voorkeur te houden op 26 oktober 2018.

4-6

Procedurevergadering van PS (met daarin het verzoek om een
themabijeenkomst te organiseren)

Week 40

Vaststelling Statenvoorstel met herindelingsadvies in GS en
verzending hiervan naar PS

22-10

Procedurevergadering van PS (met daarin het Statenvoorstel
voor het behandelen van het herindelingsadvies)

26-10

Themabijeenkomst PS (onder voorbehoud van goedkeuring)

23-11

(voorkeursdatum) Besluitvorming m.b.t. herindelingsadvies in PS

Aug-okt. ‘19

Minister van BZK zendt advies naar Ministerraad en vervolgens
2019 naar de Raad van State.
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Febr.- mei ’20

Behandeling in de Tweede Kamer.
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Juni ’20

1 jan. 2021

Behandeling in Eerste Kamer (de wet treedt vervolgens per 1
september 2020 in werking).
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Feitelijke herindeling (wettelijk bepaald dat deze altijd ingaat
per 1 januari)

Bijlagen
1. Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a.
en Eindhoven.
2. Weergave van de inwonersavonden
3. Persbericht.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

Opdrachtgever: de heer R.M.J. Peusens, (073) 681 20 31,
rpeusens@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
Opdrachtnemer: de heer M.J.J. van Osch, (073) 681 20 98,
mvosch@brabant.nl, eenheid Bestuurlijke Org. en Toezicht van eenheid
Algemeen Directeur.
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