‘s-Hertogenbosch, 13 juli 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 30 van het Reglement van Orde
Betreft: herindelingsproces gemeente Nuenen
Geacht college,
Op 12 juli jl. maakte u bekend de regie over te nemen bij de herindeling van de gemeente Nuenen.
Dit besluit heeft niet alleen de gemeente Nuenen en haar inwoners onaangenaam verrast, maar ook de fracties van
CDA en Lokaal Brabant. Wij hebben voor u dan ook de volgende vragen:
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Op welke juridische gronden en redenen baseert u uw besluit om de regie bij de herindeling van de gemeente
Nuenen over te nemen?
Is dit besluit juridisch positief getoetst?
Wat is de exacte urgentie om nu in te grijpen?
Waarom is wachten tot een besluit van Nuenen zelf, uiterlijk in november, voor u geen optie?
Het CDA en LokaalBrabant roepen u op om uw besluit tot ingrijpen bij de herindeling van Nuenen te herzien en de
gemeente in ieder geval tot en met november zélf aan de slag te laten gaan.
Bent u bereid om aan deze oproep tegemoet te komen?
Wat is vanaf heden de rol van het college van B&W van de gemeente Nuenen in het herindelingsproces?
Wat is vanaf heden de rol van de gemeenteraad van de gemeente Nuenen in het herindelingsproces?
Dient de gemeenteraad van Nuenen in het komende proces nog formeel akkoord te gaan met een keuze voor een
bepaalde fusie(partner)?
Komt er voor de inwoners van Nuenen een moment om zich uit te spreken en legt u zich neer bij een ‘nee’?
In het geval dat Nuenen er tijdens het ‘open overleg’ zelf in slaagt een besluit te nemen over de fusiepartner:
a. Accepteert u dit besluit dan?
b. Krijgt Nuenen het proces in dat geval weer in eigen hand?
Hoe gaat dit open overleg er precies uitzien en wat is de specifieke rol van de provincie?
Een van de mogelijke fusiepartners is de gemeente Eindhoven, een gemeente met enkele tientallen miljoenen
euro’s tekort op de begroting van 2016.
In hoeverre is Eindhoven in uw ogen een financieel gezonde gemeente?
Eindhoven heeft geen Bestuurskrachtonderzoek naar de eigen gemeente laten uitvoeren. Voor een goede keuze
vanuit Nuenen is een dergelijk onderzoek (en de resultaten daarvan) wel van belang.
Bent u bereid om dit onderzoek in samenwerking met de gemeente Eindhoven te laten uitvoeren?
Deelt u de mening van het CDA dat de urgentie voor deze provinciale ingreep mede ontbreekt, omdat de gemeente
Nuenen beter presteert dan de gemeente Eindhoven (zo had Nuenen een positief begrotingsoverschot en een hoge
score in de tevredenheidsmonitor) en Eindhoven derhalve niet als een serieuze fusiepartner kan worden
beschouwd?
Bent u op de hoogte van het feit dat een fusie met Eindhoven een andere, ‘lichte’ Ahri-procedure gaat inhouden dan
een fusie met Son en Breugel en dat dit ook een andere voorbereiding tot fusiebesluit vergt? Kunt u voor ons de
verschillen tussen beide procedures nog eens duiden?
Is er voor de inwoners van Eindhoven en Son en Breugel een mogelijkheid om zich uit te spreken en legt u zich
neer bij een ‘nee’?
Hebt u met de gemeenten Eindhoven en Son en Breugel overleg gehad over uw besluit? Indien ja, wat was hun
oordeel en wat is er met hen afgesproken over deze procedure? Indien niet, waarom niet?
U hebt eerder aangegeven dat bij de keuze van Nuenen voor Son en Breugel bepaalde taken moeten worden
overgeheveld naar een regionale organisatie of naar de gemeente Eindhoven.
Betekent dit dat u een nieuwe gemeente, gevormd door Nuenen en Son en Breugel, niet bestuurskrachtig genoeg
acht om deze taken uit te voeren? Graag een specificatie per taak in kwestie.
Naar welke organisatie zouden deze taken moeten worden overgeheveld?
Hoe bent u van plan om de democratische legitimiteit van de uitvoering van deze taken te waarborgen?
In het geval de taken in kwestie niet door een nieuwe gemeente Nuenen-Son en Breugel kunnen worden
uitgevoerd:
a. In hoeverre kunnen deze taken dan wel worden uitgevoerd door andere vergelijkbare gemeenten in de
regio?
b. Moeten deze gemeenten ook taken gaan afstaan? Graag een specificatie per gemeente.

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Marcel Deryckere (CDA) en Jan Heijman (Lokaal Brabant)

