‘s-Hertogenbosch, 11 januari 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: massafusie gemeenten Zuidoost-Brabant
Geacht college,
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Eindhoven op 9 januari jl. maakte burgemeester Jorritsma van
Eindhoven zijn plannen bekend om de 22 gemeenten in Zuidoost-Brabant te fuseren tot slechts vier.
Het CDA ziet een dergelijke massafusie absoluut niet zitten. Zeker niet, wanneer de gemeenten in kwestie de plannen
niet steunen. Uit de eerste reacties op de plannen blijkt die steun ook te ontbreken.
Wij zijn benieuwd naar de reactie van het college van Gedeputeerde Staten op de plannen van burgemeester Jorritsma
en hebben daarom de volgende vragen voor u:
1.
2.
3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

Waren de plannen van burgmeester Jorritsma vóór de presentatie van 9 januari jl. bij u bekend?
Indien ja, sinds wanneer was u op de hoogte?
Hebt u op enigerlei wijze invloed gehad op de totstandkoming en de inhoud van de plannen?
Indien ja, in welke mate?
U hamert in uw brieven aan de gemeenten Son en Breugel en Nuenen al langer op de overdracht van taken aan
een regionale organisatie ‘Eindhoven’. Verwees u daarmee impliciet naar een wens om een ‘Groot Eindhoven’ te
realiseren door het op grootschalige wijze willen fuseren van gemeenten?
U hebt richting de gemeenten Nuenen en Son en Breugel aangegeven dat een fusie van deze twee gemeenten én
een overdracht van bepaalde taken aan een regionale organisatie ideaal zou zijn. De burgemeester van Eindhoven
ziet niets in deze plannen. Hoe verhouden deze beide visies zich volgens u tot elkaar?
Bent u het met het CDA eens dat het bestaan van deze beide visies, van belangrijke Brabantse overheden, voor
nog meer onduidelijkheid in de regio zorgt?
Ondersteunt u de plannen van de burgemeester van Eindhoven? Indien ja, op welke onderdelen?
Hoe ziet, volgens u, de rol van de provincie eruit in het aankomende proces van reacties, discussies en besluiten
de komende maanden/jaren?
Bent u van plan om gemeenten in de regio Eindhoven die niet willen fuseren daartoe te dwingen?
Burgemeester Jorritsma noemt het versterken van de efficiency als een van de belangrijkste argumenten voor een
grootschalige herindeling.
Is er bij u enig bewijs bekend dat een grotere gemeente na herindeling daadwerkelijk efficiënter is?
Indien ja, wilt u dat bewijs aan Provinciale Staten overleggen?
Tevens vindt burgemeester Jorritsma de concurrentie met steden als Milaan, München, Stockholm en Singapore
een reden voor een grotere gemeente.
Hoe verschillen deze vier steden qua bestuurlijke indeling en bestuurskracht met de stad en regio Eindhoven?
De burgemeester noemt ook het binnenhalen van meer investeringen voor de regio. Hiervoor zou een grotere
gemeente nodig zijn. Is er bij u enig bewijs voor deze bewering bekend? Indien ja, kunt u dit bewijs aan Provinciale
Staten doen toekomen?
Tenslotte meent burgemeester Jorritsma deze massafusie nodig te hebben om een serieuze plek aan tafel te
krijgen in Den Haag. Heeft de burgemeester deze positie nu nog niet, vindt u? En hoe moeten we de recente
‘mainport’ erkenning dan zien? Graag uw duiding en visie.
Het CDA is benieuwd naar de bestuurskracht van de gemeente Eindhoven, zoals deze nu is. Weet u of de
gemeente Eindhoven al een bestuurskrachtonderzoek naar zichzelf heeft laten uitvoeren? Indien ja, kunt u dit aan
Provinciale Staten doen toekomen? Indien niet, waarom niet?

Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
Marcel Deryckere

