Retouradres Postbus 90150, 5600 RB Eindhoven

Provincie Noord-Brabant
College van Gedeputeerde Staten
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

gemeente Eindhoven
Strategie
Behandeld door Lucien Panken/Nienke
Veldkamp
Telefoon (040) 238 24 92
Uw brief van 15 mei 2018
Uw kenmerk C2187393/4352021
Inboeknummer 18bst00736
28 augustus 2018

Betreft: Zienswijze herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen
c.a. en Eindhoven

Geacht college,
Graag maken wij gebruik van de door u geboden gelegenheid om na het zomerreces
onze zienswijze te geven op het door u vastgestelde herindelingsontwerp tot
samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. De verlengde termijn
bood ons de gelegenheid om de reacties van de Eindhovense inwoners en
maatschappelijk partners optimaal mee te wegen alvorens onze zienswijze vast te
stellen. Dank dat u ons deze gelegenheid heeft geboden.
Proces
Zoals u zelf al aangeeft heeft de gemeente Eindhoven deelgenomen aan het proces dat
heeft geresulteerd in het nu voorliggende herindelingsontwerp. Ons college heeft vanuit
onze visie op regionale bestuurskracht daartoe met het mandaat van onze raad de
gesprekken gevoerd. Op uitnodiging van de gemeente Nuenen c.a. in eerste instantie
met een delegatie van de Nuenense raad (de begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst).
Nadat uw college per 15 augustus 2017 met het Open Overleg de provinciale Arhiprocedure startte is gesproken met (een delegatie van) uw college. Gedurende het hele
proces is daarbij door ons college periodiek voeling gehouden met onze raad.
Onze visie op regionale bestuurskracht is –na in maart 2017 in 1e instantie opgesteld te
zijn in de vorm van een commissienotitie- in december 2017 unaniem door onze raad
vastgesteld. De daarin opgenomen uitgangspunten, bewegingen en kernwaarden
vormen voor onze raad en college het kader voor de tot nu toe gevoerde gesprekken, en
voor de inzet van de gemeente Eindhoven in het vervolg van dit proces.
Zienswijze
Het herindelingsontwerp tot samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven sluit aan op onze visie op regionale bestuurskracht. Wij herkennen in het
herindelingsontwerp de uitgangspunten en kernwaarden zoals die in onze visie zijn
verwoord. En we zien de gelijktijdige en parallelle bewegingen uit onze visie - van
borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op gemeenschapsniveau enerzijds
en schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht anderzijds - herkenbaar
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terug in het beschreven perspectief voor inwoners, organisaties en ondernemers. Met dit
in het herindelingsontwerp geschetste perspectief en de op het verdiepingsdocument
gebaseerde visie op de nieuwe gemeente ligt er naar onze mening een goede basis om
met de gemeente Nuenen c.a. de samenvoeging van beide gemeenten voortvarend,
constructief en met wederzijds respect vorm en inhoud te geven.
De gemeenteraad van Eindhoven zet van harte de in het herindelingsontwerp verwoorde
uitnodiging aan de gemeente Nuenen c.a. kracht bij om samen de visie op de nieuwe
gemeente nader uit te werken en de organisatorische integratie van onze gemeenten
voor te bereiden in het belang van ons beider inwoners. Daarbij bevestigen wij het
commitment van de gemeente Eindhoven zoals verwoord in het herindelingsontwerp.
Toelichting zienswijze
Hieronder staan wij kort stil bij onze zienswijze op een aantal specifieke elementen uit
het herindelingsontwerp.
Allereerst onderschrijven wij de vier uitgangspunten voor de herindeling, te weten het
vasthouden aan de huidige buitengrenzen van de gemeenten Nuenen c.a. en
Eindhoven, de ingangsdatum van de samenvoeging op 1 januari 2021, de keuze voor de
(inter)nationaal gekende “merknaam” Eindhoven als naam voor de nieuwe gemeente en
de toepassing van de reguliere samenvoeging als rechtsvorm voor de herindeling
waarbij beide huidige gemeenten formeel worden opgeheven en een nieuwe gemeente
wordt ingesteld. Indien uit de zienswijze van de gemeente Nuenen c.a. op dit
herindelingsontwerp zou blijken dat er draagvlak is bij de gemeente Nuenen c.a. voor
toepassing van een “lichte samenvoeging”, dan gaat de gemeente Eindhoven hierover
graag het gesprek aan met de gemeente Nuenen c.a. en de provincie vóór vaststelling
van het herindelingsadvies.
Voorts benadrukken wij dat door de beoogde herindeling van Nuenen de regionale
verhoudingen niet wezenlijk wijzigen en constructieve samenwerking in de regio
onverminderd van belang blijft. Voor de vele bovenlokale opgaven blijven we
onverminderd in samenwerking met de ons omringende gemeenten en met bedrijven en
kennisinstellingen investeren. Met de herindeling van Nuenen c.a. met Eindhoven
ontstaat een nieuwe, robuuste gemeente die als centrumgemeente haar rol voor de
regio verder kan versterken. Bestuurlijke opschaling kan bijdragen aan meer evenwicht
in de regionale verhoudingen en de aanpak van maatschappelijke opgaven die zich op
diverse terreinen zoals wonen, werken en voorzieningen op het niveau van het stedelijk
gebied afspelen. Daarbij draagt de herindeling bij aan een sterkere verbinding tussen
stad en ommeland. De herindeling past ons inziens prima in de samenwerkingsagenda’s
van regionale verbanden, waaronder het Stedelijk Gebied Eindhoven en de
Metropoolregio Eindhoven. Deze agenda’s kunnen met dezelfde of grotere
voortvarendheid worden gerealiseerd.
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Tot slot constateren wij dat tijdens het opstellen van het herindelingsontwerp de
jaarrekening over 2017 van onze gemeente nog niet openbaar was, waardoor het
herindelingsontwerp niet de meest actuele financiële gegevens bevat. Op 3 juli jl. heeft
onze raad de jaarrekening over 2017 vastgesteld. Wij verzoeken u om van deze
recentere cijfers gebruik te maken in het op te stellen herindelingsadvies.

De raad van de gemeente Eindhoven,

J. Verbruggen, griffier
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