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Voorzitter,
Hier zitten we weer. Voor de 3de keer bijeen en nog steeds geen duidelijkheid over de precieze
redenen waarom, volgens de gedeputeerde, een gedwongen fusie tussen Nuenen en Eindhoven
noodzakelijk is. Iets met ‘politiek-bestuurlijk samenspel tussen raad, college en inwoners’. Nou,
die inwoners hebben gesproken. In Nuenen zelf én in deze zaal. Zij moeten niks hebben van die
opgelegde fusie.
De grote vraag van vandaag is dan ook: wat doet de SP? Blijft de partij bij haar principes en
weigert een gedwongen fusie? Of zoekt en vindt men een ‘escape’ om toch voor te stemmen? Ik
hoop dat de SP vandaag duidelijkheid geeft over haar standpunt.
Maar voorzitter, sinds de vorige bijeenkomst is er wel degelijk het nodige veranderd. Het kabinet
heeft namelijk een nieuw concept Beleidskader gemeentelijke herindeling naar het
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) gestuurd. Een
kader dat schijnbaar veel strikter is en draagvlak voor een herindeling nog belangrijker maakt. Op
vragen van CDA-Kamerlid Harry van der Molen blijkt dat de minister van provincies eist dat zij bij
herindelingen nu al rekening houden met het nieuwe beleidskader. Het heeft de provincie NoordHolland er afgelopen woensdag toe gebracht de opgelegde herindelingen in het Gooi af te
blazen.
Voorzitter, dit brengt mij tot de volgende drie vragen aan de gedeputeerde:
1. Kan de gedeputeerde ons het concept Beleidskader gemeentelijke herindeling van het
kabinet doen toekomen, zodat de Staten daar rekening mee kunnen houden in hun
besluitvorming?
2. Hoe groot is de kans dat op grond van het nieuwe Beleidskader de minister en de Tweede en
Eerste Kamer dit herindelingsvoorstel van Nuenen en Eindhoven zullen afkeuren?
3. Is de gedeputeerde bereid om, net als de provincie Noord-Holland, te besluiten dat onder het
nieuwe beleidskader een opgelegde fusie van Nuenen en Eindhoven niet kan doorgaan?
Voorzitter, voor de CDA-fractie is steeds duidelijker geworden dat de afgedwongen fusie van
Eindhoven en Nuenen een slecht idee is en geen draagvlak heeft bij de inwoners van Nuenen.
De gedeputeerde blijft zeggen dat er een gebrek aan politiek-bestuurlijk samenspel is tussen
raad, inwoners en college zonder dat te onderbouwen met goede voorbeelden. Deze
argumentatie is volstrekt ontoereikend om een fusie op te leggen. Zoals eerder aangekondigd
zullen wij dus tegen het voorstel stemmen.
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Alleen het gesproken woord telt.

