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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.

Beste CDA-leden en geïnteresseerden,

In deze nieuwsbrief:

Hopelijk heeft u van een mooie zomervakantie kunnen
genieten. Nu het zomerreces nagenoeg voorbij is, is ook de
politieke komkommertijd weer verleden tijd.
Volgende week donderdag 23 augustus gaan we van start
met een raadsdebat over de zienswijze die wij als raad nog
moeten indienen naar aanleiding van het door de provincie
opgestelde herindelingsontwerp.
Meerdere CDA-leden hebben indertijd de moeite genomen
hun persoonlijke zienswijze vóór 10 juli n.a.v. de actie van
het Actiecomité Nuenen Zelfstandig per brief of e-mail bij de
provincie in te dienen.
Enkele cijfers:
Totaal zijn er 671 zienswijzen ingeleverd:
uit Eindhoven
7 : instemmend
3 afwijzend
uit Nuenen
646 : instemmend
34 afwijzend
anders
18 : instemmend
2 afwijzend
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Als CDA-fractie en CDA-bestuur hebben wij er NIET voor
gekozen om een collectieve zienswijze in te sturen maar
dragen wij wel uit Eindhoven géén geschikte fusiepartner te
vinden.
Herindelingsontwerp
Het nu voorliggend herindelingsontwerp vindt zijn oorsprong
in de mening van Gedeputeerde Staten dat de bestuurskracht
van Nuenen matig is en er geen duurzaam perspectief op
verbetering is.

671 zienswijzen m.b.t.
herindelingsontwerp
ingediend
***
Een zienswijze is een
mening over een ontwerpbesluit of plan van een
bevoegd gezag. In
sommige gevallen wordt
niet direct een besluit
genomen maar is er eerst
een voorgenomen besluit.
In een zienswijze beschrijft
u met welke punten u het
wel of niet eens bent en
waarom.
***

EINDHOVEN is een
risicogemeente !
***

Bezwaar samenvoeging
Wij maken bezwaar tegen het plan tot samenvoeging van de
gemeente Nuenen c.a. en Eindhoven en wel om de volgende
redenen:
1. interpretatie rapport Demmers:
GS heeft in febr. 2016 zelf de commissie-Demmers ingesteld.
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Echter de aangegeven route van deze commissie: fusie van Nuenen c.a. met Son en
Breugel én versterking van regionale opgaven, wordt met het nu voorliggend
herindelingsontwerp juist NIET gevolgd.
2. bestuurskracht:
De onderbouwing van de ontoereikende bestuurskracht is nauwelijks objectief te
noemen, noch meetbaar.
Zolang er geen duidelijke criteria gebruikt worden ter beoordeling, is de subjectieve
argumentatie altijd voer voor discussie.
3. bestuurskrachtonderzoek:
GS baseert zich in de verantwoording wél op het bestuurskrachtonderzoek van Partners
+ Pröpper van 2015 maar weerlegt daarentegen de conclusies vermeld in de door
dezelfde organisatie uitgevoerde actualisatie eind 2017, waarin aantoonbaar sprake is
van verbetering.
4. representatieve steekproef:
De objectiviteit, vraagstelling en interpretatie van de aangehaalde steekproeven is op
z’n minst twijfelachtig en kan met redenen omkleed weerlegd worden.
5. actualiteit:
De actualiteit achterhaalt het herindelingsontwerp. Van een stabiele centrumgemeente
is Eindhoven in korte tijd tot risicogemeente verworden, terwijl Nuenen c.a. de
tegenovergestelde beweging doormaakt.
Een samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven brengt meer
onzekerheid voor de Nuenense inwoners op het gebied van financiën, sociale
voorzieningen en sociale cohesie (verenigingsleven).
Daarnaast hebben t.a.v. ons huidige standpunt ook de volgende overwegingen
meegespeeld:
Op het voorliggend herindelingsontwerp lijkt weinig aan te merken. In eerste
instantie. Maar …..
Voor veel inwoners van de regio Eindhoven is schaalvergroting begrijpelijk en
bespreekbaar; maar oplossingen behoren van onderop te komen.
Voor Eindhoven is het noodzakelijk de vijfde stad van Nederland te blijven
waarbij het oude ‘gemeentegrensdenken’ nog steeds leidend is in plaats van
regionaal te denken en daarnaar te handelen.
Is de gemeente Eindhoven gezien de grootschalige problematiek waarmee zij
van doen heeft, wel in staat om Nuenen op een verantwoorde wijze in de nieuwe
gemeentestructuur op te nemen?
Wat is de waarde van de toezeggingen in het herindelingsontwerp? Een
gemeenteraadsvergadering van de ‘nieuwe stad’ kan straks per besluit van alles
ongedaan maken.
Afsluitend begrijpen wij de gedachte van schaalvergroting maar de aanvliegroute
daartoe is onzes inziens totaal verkeerd.
(Groot) Eindhoven heeft Nuenen c.a. nodig en/of andere gemeenten in het Stedelijk
Gebied Eindhoven, maar Nuenen heeft Eindhoven niet nodig om als zelfbepalende
gemeente te functioneren.
Vervolg van het proces
23 augustus
raadsvergadering
Doel is om een zo breed mogelijk gedragen zienswijze in te dienen
als reactie op het herindelingsplan.
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Met behulp van de ingediende zienswijzen stellen
Gedeputeerde Staten een aangepast herindelingsadvies op.
referendum
Bent u voor of tegen een herindeling met de gemeente Eindhoven?
inspraakmogelijkheid bij provincie.
Provinciale Staten stellen het herindelingsadvies vast. (Wel of
niet)
Afhankelijk van de stemming stuurt de provincie het advies
aan de minister van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties (BZK).

Mocht u zich nog verder in dit dossier willen verdiepen: u kunt voor alle openbare
documenten terecht op
https://www.brabant.nl/subsites/veerkrachtig-bestuur/visie/gemeenten/nuenen
Hartelijke groet,
Erik Groothoff,
fractievoorzitter CDA-Nuenen c.a.
e.groothoff@upcmail.nl
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