Spreektekst1 Marcel Deryckere – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Themabijeenkomst over samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven
(07-12-2018)
Voorzitter,
Eerlijk is eerlijk: dit zagen we niet aankomen. Het voorstel om dit onderwerp van de agenda te
halen was voor het CDA een grote – teleurstellende – verrassing. Het besluit snappen we niet,
verwerpen we en roept bij veel mensen vragen op over de bestuurskracht van de provincie zelf.
Want na maanden van onzekerheid en vier intense, soms chaotische debatten in Provinciale
Staten verdient Nuenen duidelijkheid over haar toekomst. Deze opschorting is in niemands
belang en zorgt zeker niet voor de bestuurskracht die Nuenen volgens de gedeputeerde zou
missen. Tot de zomer van volgend jaar blijft Nuenen namelijk in een onzekere gedwongen
herindelingsprocedure en moet de gemeente voor zowat elke uitgave voor akkoord naar het
Provinciehuis. Dat is geen doen en maakt het voor Nuenen onmogelijk om een slagvaardige
gemeente te zijn.
Dat brengt mij tot de eerste vraag aan de gedeputeerde: bent u bereid om het preventief toezicht
op Nuenen ook op te schorten? Of, nog beter, om het herindelingsontwerp in te trekken in plaats
van op te schorten?
Voorzitter, zoals u weet zou het CDA tegen het fusievoorstel voor Nuenen en Eindhoven hebben
gestemd. Met overtuiging, want het voorstel mist degelijke argumentatie en bewijzen dat Nuenen
echt niet meer zelfstandig verder kan. Bovendien hebben de inwoners van Nuenen helder
aangegeven dat ze niet bij Eindhoven willen worden gevoegd.
Onze tegenstem had niets te maken met het nieuwe beleidskader van de minister. Voor de
gedeputeerde speelt dit document blijkbaar wel een grote rol. Maar waarom is haar mening over
de gevolgen van het beleidskader voor de fusie van Nuenen en Eindhoven in amper een week
compleet veranderd? Wat is er gebeurd tussen haar uitspraak op 23 november dat het
beleidskader geen gevolgen had én haar besluit op 29 november om op basis van het document
de herindeling op te schorten?
Maar de belangrijkste vraag voor de gemeente en de inwoners van Nuenen gaat over: wat nu? Al
maanden zitten ze in onduidelijkheid over de toekomst. Kan de gedeputeerde aangeven wanneer
zij verwacht weer met het herindelingsvoorstel naar de Staten te komen?
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Alleen het gesproken woord telt.

