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FRACTIENIEUWS
19 november 2017

Nuenen c.a.
Fractienieuws is een reeks van politieke beschouwingen n.a.v. recente raadsvergaderingen
of lokaal politieke actualiteiten. De fractie is verantwoordelijk voor de inhoud wat fractiezaken
betreft.
Reacties hierop kunnen dan ook aan de fractie gericht worden.
CDA - fractievoorzitter Eric Groothoff in de raadsvergadering
van donderdag 16 november 2017:
In deze nieuwsbrief:

Bestuurlijke toekomst
Vandaag zijn wij bijeen om tot besluitvorming m.b.t. de
bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. te komen.
Tweeënhalf jaar na het bestuurskrachtonderzoek dat de positie
van Nuenen duidelijk in kaart heeft gebracht, moeten wij nu
tot een keuze komen.
Inmiddels zijn de gemoederen goed opgeschud en heeft iedere
inwoner wel een mening.
Het is onze taak als gemeenteraad om de afweging te maken
waarbij het inherent aan democratie is, dat er mensen zijn die
de meerderheid afwijzen of ondersteunen. Ook over het proces
tot aan vandaag zijn de meningen verdeeld.
Wij verwachten niet vanavond nog de mening van andere
partijen te kunnen beïnvloeden maar het geeft ons wel de
mogelijkheid om onze keuze inhoudelijk toe te lichten. En daar
willen wij graag nog gebruik van maken.
In het CDA-verkiezingsprogramma vier jaar geleden hebben
wij al melding gemaakt dat wij een bestuurlijke fusie voor
ogen hebben, als zelfstandig zijn geen toegevoegde waarde
meer heeft. Wij zijn van mening dat met de steeds
verdergaande uitbreiding van gemeentelijke taken de
zelfstandigheid van kleinere gemeenten, waaronder Nuenen
c.a., eindig is.
Daarnaast houden de belangen van de gemeente en haar
inwoners niet op bij de gemeentegrens. Regionale en zelfs
bovenregionale samenwerking is daarom nodig op veel
gebieden, maar wel op basis van gelijkwaardigheid.
De afgelopen vier jaren is er véél veranderd in Nuenen en
zeker ook ten goede gekeerd. Echter is dat voor ons NIET
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voldoende om een fusie dan maar te vergeten. Eén zwaluw maakt nog geen
zomer. Nuenen moet gericht plannen maken die behoud van identiteit,
voorzieningen en kwaliteit van leven en wonen, voor de toekomst zeker stellen.
De vraag met WIE te fuseren bleef daarmee gestand.
Het afgelopen anderhalf jaar heeft de zogenaamde begeleidingsgroep zich
beziggehouden om tot een voldragen raadsvoorstel te komen waarbij aan de
hand van een Nuenen Specifiek profiel randgemeenten gevraagd zijn hun visie
daarop te geven. Daar is door zowel Eindhoven als Son en Breugel voorbeeldig
invulling aan gegeven.
Daarmee was de inhoudelijke discussie nog niet echt gevoerd.
Dat gebeurde wel een jaar geleden, tijdens de Brainportnieuwjaarsreceptie in het
Evoluon. Daar hield de nieuwe burgemeester van Eindhoven de heer Jorritsma
een gloedvol betoog voor grootschalige herindeling waarbij met naam en
toenaam Nuenen werd genoemd.
Echter kan het o.i. niet zo zijn dat Nuenen als katalysator voor de regio gebruikt
gaat worden om meer inwoners binnen de Eindhovense gemeentegrens te
krijgen en dat daardoor meer geld vanuit Den Haag naar Eindhoven vloeit.
Opschaling naar 750.000 inwoners voor een gelijkwaardige, landelijke verdeling
van fondsen, en toename van slagkracht dient o.i. op regionaal niveau te
gebeuren.
Blijft in onze beleving de fusie met Son en Breugel over. Twee gemeenten met
opvallend veel overeenkomsten qua demografie, wonen, recreëren en voor
bepaalde voorzieningen aangewezen op de centrumgemeente Eindhoven
(Onderwijs, opleiding, uitgaan, Cultuur). Ook hebben beide colleges zich voor
elkaar uitgesproken. Echter heeft de gemeenteraad van Son en Breugel recent
aangegeven vooralsnog voor zelfstandigheid te opteren.
Daarmee lijkt een keuze voor Son en Breugel ineens, ook voor ons, niet meer
voor de hand liggend. Tenslotte heb je twee partners nodig voor een fusie. “It
takes two to tango…!”
Wij zijn de mening toegedaan dat een fusie met Son en Breugel op termijn de
beste weg is voor de inwoners van Nuenen én Son en Breugel. Daarmee zijn ook
de regionale verhoudingen in evenwicht en kunnen wij vanuit KRACHT opereren
in plaats vanuit zwakte.
Het amendement dat wij mede namens W70, D66, GL en de Combinatie
indienen, voorziet in deze optie en wat ons betreft hoe sneller, hoe beter.
Erik Groothoff, fractievoorzitter CDA-Nuenen c.a.
e.groothoff@upcmail.nl

