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NUENEN/SON EN BREUGEL - De gemeenten Nuenen en Son en Breugel moeten wat samenwerking betreft ook over de
grens kijken.

Die al langer bekende wens van beide gemeenteraden is kracht bijgezet. Er wordt onderzocht of het voor
bepaalde taken mogelijk is ook de handen met andere (buur)gemeenten ineen te slaan.

Nuenen en Son en Breugel werken al samen op het gebied van inkoop en willen ook de backoffice (deel
van de organisatie dat niet direct contact met de burger onderhoudt) gaan bundelen.

Hans Gaillard, burgemeester van Son en Breugel: "Denk aan de administratie van de bijstandsuitkering.
Bijvoorbeeld Son en Breugel heeft honderd mensen in de bijstand en Nuenen tweehonderd. Bij elkaar zijn
dat er driehonderd, maar voor een efficiÃ«nte administratie heb je er duizend nodig. Je zou dan kunnen
overwegen om er meer gemeenten bij te halen. Er is bij ons al eerder gesproken over Sint-Oedenrode en
bij Nuenen kun je denken aan Laarbeek en Geldrop-Mierlo. Het houdt trouwens niet op bij de
grensgemeenten. Dat is met de automatisering ook helemaal niet meer zo belangrijk."

Zover is het volgens Gaillard trouwens nog lang niet. "Nuenen wil dat we eerst verder gaan met een plan
van aanpak voor de backoffice." Deze taak blijft volgens de burgemeester wÃ©l een samenwerking tussen
alleen Nuenen en Son en Breugel.

Beide gemeenten zijn van mening dat het goed is om verder uitgewerkte plannen in een klankbordgroep
met fractievoorzitters te bespreken. Het al gemaakte plan van aanpak over de samenwerking tussen Son
en Breugel en Nuenen wordt aangescherpt: de wens om wat breder om zich heen te kijken wordt meer
zichtbaar.

De samenwerking tussen Son en Breugel en Nuenen is altijd goed voor veel discussie binnen de
gemeenteraden. Er is angst dat de samenwerking een eerste stap is naar een fusie. Dat is echter niet de
bedoeling, wordt keer op keer verzekerd
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