Gemeenle Nuenen
Bijlage
bij zienswijze herindeling tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven
ln deze bijlage geven wij onze verdere verdiepende visie aan de hand van onder meer het
Beleidskader gemeentelijke herindeling uit 2013 (hierna: Beleidskader) weer. Ten tijde van
het opstellen van de zienswijze was het nieuwe aangekondigde beleidskader met betrekking
tot gemeentelijke herindelingen nog niet bekend.

Beleidskader: algemeen

a.

Herindeling van onderop

Van een goede samenspraak door Gedeputeerde Staten met de gemeente Nuenen c.a. rs
geen sprake.
ln het Beleidskader kiest het kabinet nadrukkelijk voor herindeling van onderop. Het is, aldus
het Beleidskader, primair aan gemeenten zelf om via herindeling te werken aan hun
bestuurskracht. Het kabinet wil met het Beleidskader weliswaar de positie van de Provincie
versterken , maar doet dat om in goede samenspraak met gemeenten tot voorstellen voor
herindeling te komen. Van een goede samenspraak door Gedeputeerde Staten met de
gemeente Nuenen c.a. is echter geen sprake waar het betreft de voorgenomen
samenvoeging met de gemeente Eindhoven. Gedeputeerde Staten hebben er immers
eenzijdig voor gekozen de regie over te nemen.

b.

Modererende rolvoor Provincie

De rol van Gedeputeerde Sfafen is niet s/echfs modererend.
Het Beleidskader geeft aan dat voorop staat dat gemeenten als eerste aan zet zijn als het
gaat om het vinden van oplossingen om hun maatschappelijke opgaven beter te kunnen
oppakken. De rol van de Provincie wordt vooral als modererend beschreven. Dat wil zeggen
dat de Provincie geen bepalende of opleggende rol dient te hebben. Bij de voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. spelen Gedeputeerde Staten juist wel een
allesbepalende en bepaald geen modererende rol. Sterker nog: Gedeputeerde Staten
hebben besloten het 'open overleg' in het kader van de arhi-procedure te starten, voordat het
gemeentebestuur van Nuenen c.a. het eigen proces 'bestuurlijke toekomst' heeft kunnen
afronden. Gedeputeerde Staten zijn er niet in geslaagd om als discussiemoderator de beide
betrokken gemeenten op basis van de juiste argumenten aan tafel te krijgen.

c.

Sfeun van betrokken gemeenten

Er is voor Gedeputeerde Staten geen aanleiding voor initiatief tot herindeling.
Het kabinet heeft in het Beleidskader aangegeven, dat het een voorkeur heeft voor
herindelingsvoorstellen die op de steun van alle betrokken gemeenten kunnen rekenen. Bij
de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. gaat het slechts om twee
gemeenten waarvan één, de gemeente Nuenen c.a., op goede gronden geen steun wenst te
geven aan deze opgelegde samenvoeging. Weliswaar kunnen Provincies in een situatie dat
herindelingsdiscussies tussen gemeenten jarenlang voortduren zonder reëel zicht op een
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bevredigende uitkomst en in gevallen waar naar het oordeel van de Provincie urgente
problemen spelen die alleen opgelost kunnen worden met een herindeling, het initiatief
nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht en wanneer
nodig zelf een arhi-procedure starten. Bij de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. is geen sprake van een jarenlange discussie over herindeling tussen de beide
gemeenten en Provincie. Urgente problemen die een samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. rechtvaardigen, zijn er niet. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en
Nuenen c.a. kan dan ook bestempeld worden als een gedwongen fusie, hetgeen niet in
overeenstemming is met het Beleidskader.

d.

Gesprek over versterking van de gemeentelijke bestuurskracht

Gedeputeerde Staten hebben geen initiatief genomen tot een gesprek over de versterking
van de gemeentelijke bestu urskracht.
Gedeputeerde Staten hebben nagelaten om inhoud te geven aan de opdracht in het
Beleidskader om het initiatief te nemen in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht. ln het Beleidskader wordt daarover gesproken als een tweetrapsraket: eerst
kijken naar mogelijkheden voor versterking van de bestuurskracht en vervolgens, pas als
laatste redmiddel, zelf een arhi-procedure starten. Juist in een situatie als deze waarin de
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. door Gedeputeerde Staten alleen maar wordt
onderbouwd met een vermeend gebrek aan bestuurskracht (i.c. gebrekkig samenspel tussen
college en gemeenteraad) in de gemeente Nuenen c.a. zou van Gedeputeerde Staten
verwacht mogen worden da| zij het initiatief hadden genomen in het gesprek over versterking
van de gemeentelijke bestuurskracht. Gedeputeerde Staten kiezen echter meteen voor het
zwaarste middel, namelijk herindeling. Daarmee handelen Gedeputeerde Staten in strijd met
het Beleidskader en de daarin venvoorde algemene verantwoordelijkheid die de Provincies
hebben voor de kwaliteit van het openbaar bestuur. Bovendien is de bestuurskracht van de
gemeente Nuenen c.a. voldoende. Het is de gemeente gelukt om dit op eigen kracht te
bewerkstellingen. De gemeente Nuenen c.a. heeft anno 2018 dus geen behoefte meer aan
een initiatief van Gedeputeerde Staten in het gesprek over versterking van de gemeentelijke
bestuurskracht.

Beleidskader: criteria

a.

Draagvlak
ln het Beleidskader is opgenomen dat een herindeling op een zo groot mogelijk draagvlak
moet kunnen rekenen. Hierbijwordt onderscheid gemaakt in lokaal bestuurlijk,
maatschappelijk en regionaal draagvlak.
a

Lokaal bestu urlijk draagvlak

In de gemeenteraad van Nuenen c.a. is onvoldoende draagvlak voor de samenvoeging van
Nuenen c.a. en Eindhoven.
Wij geloven in de representatieve democratie, de gekozen gemeenteraad die de bevolking
van Nuenen c.a. vertegenwoordigt. ln de gemeenteraad van Nuenen c.a. bestaat
onvoldoende draagvlak voor een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.. De
gemeenteraad bestaat in de huidige samenstelling uit raadsleden die na reguliere
verkiezingen in maart 2018 rechtstreeks zijn gekozen. Deze gemeenteraadsverkiezingen
vonden plaats nadat Gedeputeerde Staten de arhi-procedure in gang hadden gezet en
nadat, ondanks het zogenaamde 'open overleg', duidelijk werd dat Gedeputeerde Staten
maar één koers kenden: de samenvoeging van de gemeenten Eindhoven en Nuenen c.a.
Ook in de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad ontbreekt het draagvlak voor een
gedwongen samenvoeging met de gemeente Eindhoven.
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a

M aatschap pel tjk d raagvlak

De resultaten van de inwonersenquête worden door Gedeputeerde Sfafen onjuist
gei'nterpreteerd.
Gedeputeerde Staten schermen met de resultaten van een enquête en goochelen met de
percentages uit deze zogenaamde representatieve steekproef:600/o is voorstander van
herindeling. Daarvan is 52o/o voor een herindeling met Eindhoven. De conclusie dat 52o/o van
60% geen meerderheid is, verzuimen Gedeputeerde Staten echter te trekken. De waarheid
is dat dus slechts ongeveer 30% van de inwoners voorstandet zou zijn van een fusie met
Eindhoven! Met name ook op pagina 63 van het herindelingsontwerp wordt deze informatie
manipulatief geredigeerd waardoor een onjuist beeld ontstaat: "lndien sprake is van
herindeling, heeft iets meer dan de helft (52%) van de respondenten een voorkeur voor de
gemeente Eindhoven". Gedeputeerde Staten gaan zelfs zo vet door op pagina 5 van het
herindelingsontwerp te zeggen dat deze 52o/o'ofieêveer 607o' is. Een wel heel erg vrije
afronding van getallen. Verder kunnen grote vraagtekens worden gesteld bij de wijze waarop
Gedeputeerde Staten deze enquête hebben opgezet en georganiseerd.

Gemeentebestuur van Nuenen c.a. gaat zelf een referendum organiseren.
Om te onderzoeken of er daadwerkelijk onder de inwoners van Nuenen c.a. voldoende
draagvlak is voor een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. houdt de gemeente
Nuenen c.a. zelf een raadgevend referendum. De gemeenteraad van de gemeente Nuenen
c.a. heeft hier inmiddels toe besloten. Op woensdag 10 oktober 2018 krijgen onze inwoners
de gelegenheid zich uit te spreken over de vraag of zij vóór- of tégenstander zijn van de
gedwongen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. per l januari 2021. Aan de hand
van de uitslag van dit referendum zal de gemeenteraad van Nuenen c.a. in november 2018
een besluit nemen of hij zich al dan niet wenst neer te leggen bij de door Gedeputeerde
Staten voorgenomen samenvoeging.
a

Regionaal draagvlak

Gedeputeerde Staten nemen ten onrechte aan dat er binnen de regio draagvlak is voor de
voorgenomen samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.
Het Beleidskader gaat ervan uit dat niet één gemeente een veto uit kan spreken over een
herindeling waar andere gemeenten (meervoud!) groot belang hebben bij die herindeling. Bij
de samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. hebben andere gemeenten echter geen
belang. Zij hebben slechts aangegeven zelf niet bij herindeling betrokken te willen worden.
Gedeputeerde Staten geven aan dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten bez¡,taar
hebben tegen een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.. Belangrijker is op te
merken dat niet gebleken is dat omliggende gemeenten instemmen met de samenvoeging
van Eindhoven en Nuenen c.a.. Wij wijzen onder meer op de zienswijze van de gemeenten
Son en Breugel en Geldrop-Mierlo waarin bezwaren tegen de voorgenomen samenvoeging
van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven kenbaar worden gemaakt.

b.

Interne samenhang / dorps- en kernenbeleid

Gedeputeerde Staten gaan ten onrechte uit van interne samenhang fussen stedelijke en
landelijke functies.
Belangrijk is dat de nieuwe gemeente een bestuurlijke eenheid vormt zonder het belang van
dorpen en kernen te miskennen. Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente slechts
een administratieve eenheid is waarmee burgers en maatschappelijke organisaties zich
nauwelijks verbonden voelen. ln het herindelingsontwerp is aangegeven, dat er voldoende
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interne samenhang is. Dit blijkt onder meer uit de primaire maatschappelijke oriëntatie van
de inwoners van Nuenen c.a. op Eindhoven, de ruimtelijke samenhang in het gebied, alsook
belangrijke maatschappelijke opgaven (versterken van de economie, vestigings- en
bedrijfsklimaat, toerisme en recreatie, openbaar vervoer en bereikbaarheid). Wij merken op
dat deze samenhang niet alleen geldt voor de gemeente Nuenen c.a., maar voor alle
gemeenten rondom Eindhoven.
Gedeputeerde Staten geven aan dat in de nieuw te vormen gemeente stedelijke en
landelijke functies met elkaar verbonden worden. Gedeputeerde Staten vinden dit een
positieve ontwikkeling. De vraag is echter of de inwoners van de kernen van Nuenen c.a. wel
een onderdeel van de stad willen zijn en zich verbonden voelen met de problematieken die
zich hier afspelen. Vanuit regionaal perspectief achten wij een sterke stad omringd door
krachtige randgemeenten wenselijk. De stad kan zich daarbij focussen op de (inter)nationale
ambities van de regio en de randgemeenten op het (be)leefbaar houden van de
woongemeenschappen in een mooie groene omgeving. Wij denken dat de gemeente
Eindhoven zelf goed in staat is en voldoende mogelijkheden heeft om uit te groeien tot deze
sterke stad. Vooral nu er volop ruimte is gecreëerd voor nieuwe (woning)bouwontwikkelingen
en deze mogelijkheden worden benut. Een samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a.
draagt niet bij aan dit perspectief en in dat opzicht is er geen sprake van interne samenhang.

c.

Bestuurskracht

De gemeente Nuenen c.a. heeft voldoende bestuurskracht.
Het vermeende gebrek aan bestuurskracht, in het bijzonder het gebrekkig politiek-bestuurlijk
samenspeltussen de raad en het college, is het enige argument dat Gedeputeerde Staten
hanteren voor de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. dat zich
onderscheidt ten opzichte van argumenten ten aanzien van de andere gemeenten rondom
Eindhoven. Overigens merken wij hierbij op dat ook andere gemeenten in de provincie
Noord-Brabant in het verleden wel eens een periode hebben gekend waarin hun
bestuurskracht (licht) minder is geweest. Dit is toen voor Gedeputeerde Staten nooit
aanleiding geweest om die gemeenten op te heffen.
Het is juist dat de bestuurskracht in de gemeente Nuenen c.a. in het verleden een punt van
zorg is geweest. De commissie Huijbregts oordeelde in juni 2013 kritisch over het politiekbestuurlijk samenspel tussen gemeenteraad en college. Gedeputeerde Staten hebben, zoals
eerder al aangegeven, nagelaten om het initiatief te nemen in het gesprek over versterking
van de gemeentelijke bestuurskracht. Wij zijn daar als gemeentebestuur zelf mee aan de
slag gegaan. En met succes! Zie het document'Met open vizier de bestuurlijke toekomst
tegemoet - Visie op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.' van januari
2018. Gedeputeerde Staten trekken uit dit rapport echter volstrekt onjuiste conclusies. ln dit
rapport worden namelijk onder meer de volgende conclusies getrokken:
Het blijkt dat de huidige bestuurskracht van de gemeente Nuenen c.a. voldoende is.
Dat geldt voor de realisatie van maatschappelijke opgaven, maar ook voor de
invulling van bestuurlijke voonruaarden.
De bestuurskracht is in de periode 2015-2017 ten opzichte van de periode 2010-2015
verbeterd.
De stijgende lijn in de bestuurskracht die zich in 2015 aftekende heeft zich
voortgezet. De gemeente Nuenen c.a. geeft er blijk van zelfstandig de eigen
bestuurskracht te kunnen verbeteren.

.

.
.

Het beeld dat Gedeputeerde Staten van de bestuurskracht hebben, is dan ook gedateerd,
achterhaald en vooringenomen.
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Bestuurlijke drukte wordt niet minder als gevolg van de samenvoeging van Nuenen c.a. en
Eindhoven.
Een element van bestuurskracht is dat een gemeente in staat moet zijn om zelfstandig taken
uit te oefenen en niet in hoge mate afhankelijk mag zijn van samenwerkingsverbanden. De
gemeente Nuenen c.a. is hiertoe in staat. Dit neemt niet weg dat de gemeente Nuenen c.a.,
net als de gemeente Eindhoven, deelneemt aan verschillende samenwerkingsverbanden. Dit
kan bestuurlijke drukte met zich meebrengen. De voorgenomen samenvoeging van
Eindhoven en Nuenen c.a. neemt dit niet weg. Want in tegenstelling tot wat Gedeputeerde
Staten aangeven op pagina 64 van het herindelingsontwerp, wordt er niet één
samenwerkingsverband opgeheven. Er blijven dus net zoveel gemeenschappelijke
regelingen en andere samenwerkingsverbanden bestaan als vóór de voorgenomen
samenvoeging.

d.

Evenwichtigeregionaleverhoudingen

Gedeputeerde Staten gaan voorbij aan de samenwerking met de gemeenten Geldrop-Mierlo
en Son en Breugel.
De nieuw te vormen gemeente moet ook passen binnen de regio. Als gevolg van een
herindeling mag er geen disbalans ontstaan tussen de gemeenten in de regio. Een
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. kan in de ogen van Gedeputeerde Staten
bijdragen aan meer evenwicht in regionale verhoudingen. Hierbij wordt tevens de
veruvachting uitgesproken dat een bestuurlijke opschaling deze verhoudingen niet wezenlijk
verandert. Wijdelen deze mening niet.
ln dit verband willen wij wijzen op de intergemeentelijke samenwerking van de gemeenten
Geldrop-Mierlo, Son en Breugelen Nuenen c.a. in de Dienst Dommelvallei op basis van een
gemeenschappelijke regeling. Deze dienst voert, naar tevredenheid, voor de betrokken
gemeenten taken uit op het gebied van met name bedrijfsvoering (financiën, controlling, lCT,
personeel en organisatie, documentaire informatievoorziening) en dienstverlening, zoals
burgerzaken en sociale zaken. De voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen
c.a. zal een gat slaan in die samenwerking en mogelijk zelfs leiden tot het opheffen van deze
dienst met alle (financiële) gevolgen van dien. Gedeputeerde Staten gaan hieraan voorbij in
het herindelingsontwerp. WU missen de achterliggende visie. Ook de gemeente Son en
Breugel vraagt in haar zienswijze hiervoor aandacht.
Het is ons overigens onduidelijk waarom Gedeputeerde Staten hebben ingestemd met een
simpel 'nee' van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Son en Breugel tegen een eventuele
gemeentelijke herindeling, teruvijl de gemeente Nuenen c.a. een herindeling wordt opgelegd.
Het ontbreekt Gedeputeerde Sfafen aan een visie op de bestuurlijke organisatie in de regio.
Zowel Eindhoven als Nuenen c.a. werken met zeven andere gemeenten samen aan
grootstedelijke problematiek c.q. de subregionale problematiek in het Stedelijk Gebied
Eindhoven. Een schaalgrootte passend bij de maatschappelijke opgaven die zich afspelen
op terreinen als ruimte, wonen, werken en voorzieningen. Naar aanleiding van de evaluatie
van de samenwerking in 2017 hebben betrokken gemeenten besloten om hun
samenwerking voort te zetten. Hiertoe is een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld. Een
punt van aandacht was en is een slagvaardige besluitvorming. Door samenvoeging van twee
van de negen gemeenten wordt deze slagkracht echter niet verbeterd. Wij vinden de
beoogde samenvoeging volstrekt willekeurig. Dit geldt temeer, omdat de gemeente Nuenen
c.a., wat betreft de bestuurlijke organisatie, niet onderscheidend is ten opzichte van de
andere gemeenten in dit samenwerkingsverband.
Nagenoeg alle argumenten die Gedeputeerde Staten hanteren voor de voorgenomen
samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a., zijn ook van toepassing op de andere
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gemeenten rondom Eindhoven. De gemeente Nuenen c.a. is bereid om in die discussie over
de bestuurlijke vorm van het Stedelijk Gebied Eindhoven ook haar rol te spelen. Mogelijk kan
dan op basis van een echte regionale visie van Gedeputeerde Staten naar het gebied
rondom Eindhoven als geheel worden gekeken. Wellicht kan dan bij die discussie ook
worden betrokken een overdracht van taken, bevoegdheden en middelen aan een
bestuursautoriteit, zoals de commissie Demmers dat heeft bedoeld in het rapport "De wil tot
verschil" van september 2016. Bij het uitblijven van een dergelijke overdracht van taken,
bevoegdheden en middelen, zou, aldus de commissie Demmers, moeten worden
overgegaan tot grootschalige herindelingen in de regio rondom Eindhoven. Dat is echter iets
heel anders dan slechts één van de betrokken gemeenten in een herindelingsvoorstel te
betrekken.
Wij onderkennen dat Brainport een versterking van bestuurskracht nodig heeft. Als daarbij
herindeling van gemeenten onontkoombaar is, geldt dat niet slechts voor de gemeente
Nuenen c.a.. Deze samenwerking tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen in deze
regio is de uitdrukking van de innovatiekracht van deze regio. Het is van belang dat er in de
regio vanuit hetzelfde perspectief wordt gewerkt, namelijk vanuit de metropoolgedachte.
Vanuit die situatie zou het Stedelijk Gebied Eindhoven met alle betrokken gemeenten
gezamenlijk, in geleidelijkheid en met behoud van lokale structuren, mogelijk kunnen
uitgroeien tot een bestuurlijk volwaardige entiteit en mogelijk op termijn tot één
regiogemeente. Om te weten waar kansen en bedreigingen liggen om de uitvoering van de
metropoolgedachte te versterken, zou het goed zijn als inzicht bestaat in de bestuurskracht
van de gemeente Eindhoven. Dit inzicht is er niet, omdat hier geen onderzoek naar is
gedaan. Ook Gedeputeerde Staten leggen een dergelijke potentiële regionale visie niet ten
grondslag aan hun herindelingsontwerp.
Opvallend is dat Gedeputeerde Staten op pagina 65 van het herindelingsontwerp benoemt
dat door de voorgenomen samenvoeging Eindhoven de vijfde gemeente van Nederland
wordt. Dit mag natuurlijk nooit een argument zijn voor de opheffing van de gemeente Nuenen
c.4..

e.

Duurzaamheid

De gemeente Nuenen c.a. is rn sfaaf zijn taken uit te voeren, net zoals de andere gemeenten
in de regio.
Duurzaamheid is tweeledig, aldus het Beleidskader. Enerzijds moet de nieuwe gemeente
duurzaam in staat zijn gemeentelijke taken (zelfstandig) uit te voeren. Anderzijds moet
gekeken worden of de nieuwe gemeente in regionale context duurzaam kan voortbestaan.
Voorkomen moet worden dat de nieuwe gemeente binnen afzienbare tijd opnieuw wordt
betrokken in een herindelingsdiscussie. Dit gevaar ligt echter op de loer, gezien het feit dat
op dit moment een bestuurlijke visie op de regio Eindhoven ontbreekt.

Wij zijn, evenals de andere randgemeenten van Eindhoven, in staat de gemeentelijke taken
uit te voeren. Wrj zijn daarbij voor onze essentiële taken echter niet in hoge mate afhankelijk
van gemeenschappelijke regelingen. De gemeente Nuenen c.a. onderscheidt zich wat dit
betreft niet van andere gemeenten in de regio rondom Eindhoven. Dit blijkt ook in de praktijk.
Of de voorgenomen samenvoeging van Eindhoven en Nuenen c.a. ook duurzaam is in
regionaal perspectief vragen wij ons af, mede gelet op de ontwikkelingen binnen het Stedelijk
Gebied Eindhoven.
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Kanttekening: voorbeelden van gebrekkig samenspel

De voorbeetden die Gedeputeerde Staten gebruiken, teiden niet tot Ae conctusie dat er
sprake is van gebrek aan bestuurskracht.
Op pagina 12 van het herindelingsontwerp zijn enkele voorbeelden beschreven die volgens
Gedeputeerde Staten het gebrekkige samenàpel tussen het college en de gemeenteraad
van Nuenen c.a. illustreren. Hierover merken wij het volgende op.-

o

Voorbeeld a
Hier wordt genoemd het gebrek aan consistentie in de besluitvorming over de bestuurlijke
toekomst. Op 17 november 2016 is per raadsbesluit de optie "herindéling/fusie"
richtinggevend vastgesteld als voorkeursvariant voor de bestuurlijke toe[omst voor
de
gemeente Nuenen c.a.. Vervolgens is de raadscommissie aan de slag gegaan.
Dit heeft
ertoe geleid dat de gemeenteraad van Nuenen c.a. in november Z0t 7 bes]oten heeft
een
voorkeur uit te spreken voor een fusie met Son en Breugel mocht de situatie hiertoe
aanleiding geven en op voorhand een herindeling of fusie met de gemeente Eindhoven
af te
wii71' Dit is, in tegenstelling tot het beeld dat Gèdeputeerde Staten schetsten, een keuze
vóór fusie en waarbij het moment van fusie is nog niet bepaald. Zoals hiervoor
al geschetst,
is het gemeentebestuur van Nuenen c.a. actief bézig met het versterken van de
bestuurskracht en werpt dit zijn vruchten af. De bestuurskracht van de gemeente is
voldoende, waardoor er nu geen noodzaak is om te fuseren. Dit is vooñschriþend
inzicht.
Dat Gedeputeerde Staten nog in december 2016 het advies van de commissie Demmers
hebben omarmd waarbijde gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugelzouden
moeten
fuseren (met overdracht van bevoegdheden en taken aan een regionale autoriteit)
en dat
Gedeputeerde Staten nu de samenvoeging van Nuenen c.a. en Èindhoven nastreven,
kwa.lificeren Gedeputeerde Staten waaischijnlijk niet als 'een gebrek aan consistentie
in
besluitvorming'?

o

Voorbeeld b
Hier wordt genoemd de rol die de gemeenteraad heeft bedongen om het convenant
in het
kader van de Samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk CeO¡eO Eindhoven goed
te
keuren' Het betreft hier een eenmalig incident door middêl van een amendement in
één
gemeenteraadsvergadering. Absoluut geen reden om een gemeente op te heffen.

o

Voorbeeld c
Hier wordt genoemd het regelmatig lekken van vertrouwelijke informatie. Het is inderdaad
wel een enkele keer gebeurd dat een document waarop géheimnouding was gelegd,
bij de
pers terecht is gekomen. Zeer betreurenswaardig en de ñoodzakeli¡ke
ñraatre-gelen (onder
meer strafrechtelijke aangifte) zijn genomen, maàr we hebben alle úertrouwen
dat dit niet
meer zal voorkomen. Het is absoluut geen reden om een gemeente op te heffen.

o

Voorbeeld d
Hier wordt genoemd het ontbreken van regie vanuit de gemeenteraad en college
ten tijde
van het KAFI-onderzoek naar fraude in de ambtelijke organisatie van de gemeente Nuenen
c.a.. Wij ontkennen dat er geen sprake was van regie. Dè verschillende sþoren
die doorlopen
moesten worden (strafrechtelijk, ambtenaar-rechteiijk, civielrechtelijk en bestuurlijk)
hebben
enige tijd gekost, omdat dit zorgvuldig moest gebeulen, maar van het ontbreken van regie
was zeker geen sprake. Dit dossier is inmiddels afgesloten. Het valt niet te ontkennen
dãt net
tot de nodige beroering heeft geleid, maar zowel bestuurlijk als ambtelijk heeft het
ook geleid
tot verbeteringen.
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Kanttekening: verlengde termijn zienswijze
Gedeputeerde Staten handelen in strijd met de Wet algemene regels herindeling.
Gedeputeerde Staten hebben in het herindelingsontwerp de termijn voor het indienen van
een zienswijze door de gemeenteraden van Eindhoven en Nuenen c.a. verlengd in verband
met de zomervakantie die binnen de wettelijke termijn valt. Gedeputeerde Staten handelen
hiermee in strijd met artikel I lid 4 van de Wet algemene regels herindeling.
De verlenging van de zienswijzentermijn voor de gemeenteraden is een geste die
Gedeputeerde Staten hebben gedaan, omdat het voor de gemeenteraden lastig is een
zienswijze te geven tijdens de zomervakantie. Gedeputeerde Staten hebben dit besluit om
de termijn te verlengen gemotiveerd door aan te geven dat de wettelijke zienswijzetermijn
een termijn van orde betreft. Gedeputeerde Staten handelen hiermee in strijd met de wet.
Gedeputeerde Staten hebben namelijk helemaal niet de bevoegdheid om wijzigingen aan te
brengen aan de termijn die bij formele wet is vastgesteld. Het mag juist zijn dat het gaat om
een termijn van orde. Dat betekent echter niet dat die termijn willekeurig kan worden
gekozen. Er is dus sprake van een formeel gebrek.
Dit spreekt temeer, omdat voor slechts één groep (de betrokken gemeenteraden) de termijn
wél is opgerekt en voor de anderen juist weer niet teruvijl het einde van de zienswijzetermijn
voor anderen ook in de zomervakantie valt. Bovendien verbindt de wet aan de
zienswijzentermijn voor de gemeenteraden ook de termijn van vaststelling door Provinciale
Staten van het herindelingsadvies. De facto hebben Gedeputeerde Staten door de
verlenging van de zienswijzentermijn in strijd met de wet, zichzelf een langere
voorbereidingstijd gegeven voor het opmaken van het herindelingsadvies. Dat is nooit de
bedoeling van de wetgever geweest, die in de wet de termijnen strikt heeft aangegeven,
namelijk met zoveel woorden heeft geformuleerd als een uiterlijke termijn.

Samenvattende conclusie
Er is geen enkele aanleiding om de gemeente Nuenen c.a. nu te betrekken in een
samenvoeging met de gemeente Eindhoven, maar als Gedeputeerde Staten op basis van
een goede regionale visie de bestuurlijke organisatie van het Stedelijk Gebied Eindhoven als
geheel op de agenda willen zetten, zal de gemeente Nuenen c.a. daarbij een volwaardig
gesprekspartner zijn.

2018.1 1360

Pagina

I

van

þ

