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Onderzoek Bestuurlijke Toekomst van Nuenen door PvdA Nuenen 

In ons verkiezingsprogramma van 2014 -20181 hebben we vastgesteld dat: 

 Nuenen een armlastige gemeente is. Om weer een gezonde gemeente te worden, moeten we 

intensiever en met meer regiogezindheid opereren.  

 veel taken van andere overheden naar gemeenten worden overgeheveld. Een sterk bestuur en 

kwalitatief goede ambtelijke ondersteuning is noodzakelijk om de uitdagingen van de komende 

jaren, zoals de extra taken vanuit het Rijk, aan te kunnen. Een adequate schaalgrootte is 

noodzakelijk om het voorzieningenniveau voor de inwoners van Nuenen c.a. op peil te houden. 

Betwijfeld wordt of Nuenen de drie grote transities zelfstandig kan trekken en de vraag is of die 

in de huidige samenwerkingsverbanden geregeld kunnen worden.  

 ook op andere terreinen, zoals de arbeidsmarkt, economische zaken en de woningmarkt 

gemeentegrenzen geen belemmeringen mogen vormen en een regionale aanpak gewenst is.  

 de PvdA geen voorstander is van een wildgroei aan nieuwe gemeenschappelijke regels of andere 

vormen van regelingen die niet direct democratisch zijn gelegitimeerd. 

 

Daarnaast is in deze raadsperiode uit een bestuurskrachtonderzoek2 gebleken dat de bestuurskracht 

van Nuenen matig is. Als oorzaak hiervoor wordt onder meer het gebrekkige samenspel  tussen 

politiek en bestuur genoemd. Ook de verhoudingen binnen de Raad zijn dusdanig slecht dat de 

kwaliteit van besluitvorming te wensen over laat.  

Als oplossing voor de geschetste problemen zien wij een fusie met andere gemeenten. Hierbij moet 

in deze raadsperiode de afweging worden gemaakt hoe en met wie wij gaan fuseren, op basis van 

rationele argumenten, dus los van (oneigenlijke) emoties3.   

Nu wordt de bestuurlijke toekomst van Nuenen op verschillende (bestuurlijke) niveaus bepaald en 

het is dan ook  de vraag hoe groot de zeggenschap van de Nuenense politiek en inwoners eigenlijk is. 

De PvdA Nuenen c.a. heeft steeds gezegd dat de keuze gebaseerd moet zijn op wat het beste is voor 

de Nuenense bevolking. Om daar achter te komen hebben we op 26 februari 2016 een zogenoemd 

Rondetafelcafé gehouden in Het Klooster en is in mei – juli een enquête gehouden onder de 

Nuenense bevolking. 

Hierna volgen beknopt de resultaten van beide raadplegingen. Het is echter aan bestuur en fractie 

om gezamenlijk een advies voor te leggen aan de ALV van de PvdA Nuenen c.a.  Zij bepalen immers 

het standpunt van de partij in deze. 

Rondetafelcafé over de bestuurlijke toekomst van Nuenen op 26 februari 2016 

Aan deze openbare discussiebijeenkomst op 26 februari 2016 namen ongeveer 40 belangstellenden 

deel. De deelnemers, waaronder raadsleden van verschillende politieke partijen, kwamen uit 

Nuenen, Son en Breugel, Geldrop-Mierlo en Eindhoven.  
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De inleiding door Dick de Cloe, oud-burgemeester en oud-PvdA-Kamerlid, ging over de sterkere 

positie van de Provincie bij gemeentelijke herindeling en haar rol bij de bestuurskracht(beoordeling) 

vanuit haar algemene  verantwoordelijkheid voor de kwaliteit van het lokaal bestuur. De Cloe ziet 

voor het stedelijk gebied van Eindhoven, na het mislukken van de zogenoemde stadsprovincie in de 

jaren ‘90, voor het eerst weer een kans om stappen vooruit te zetten. Hij pleit voor een sterk 

stedelijk gebied waar wonen, werken, bereikbaarheid, natuur  en recreatie samen verder komen 

waarbij de randgemeenten niet met de rug naar de stad gaan staan, maar als een geheel gezamenlijk 

naar buiten treden en een uniek stedelijk gebied laten zien. Hierbij moet het gehele stedelijk gebied 

niet vervallen in een kramp om tot kleine herindelingen te komen. Volgens De Cloe moeten de 

gemeenten in het stedelijk gebied de kans grijpen om in gezamenlijkheid te werken aan 

schaalvergroting met tegelijkertijd schaalverkleining. Hierbij worden de grote en gemeentegrens-

overstijgende zaken ondergebracht bij een grootstedelijk bestuur (democratisch gekozen) en de 

zaken die direct de inwoners aangaan bij bestuur ‘om de hoek’ door bijvoorbeeld gekozen 

dorpsraden, deel- of wijkraden. ‘Vergroot en verklein, durf het aan en neem in de regio de regie weer 

en werk samen met de Provincie aan iets wezenlijks nieuws. Anders heb je straks weer een proces 

van traditioneel gemeentelijke herindeling die na verloop van tijd ook weer niet past’. In de daarop 

volgende discussie met de aanwezigen deelden velen de visie van De Cloe.  

Na afloop van de discussie konden de aanwezigen in een enquêteformulier aangeven welke optie  (1. 

zelfstandig blijven, 2. uitbreiden ambtelijke samenwerking, 3. fuseren met Geldrop-Mierlo en 

Son&Breugel of 4. fuseren met Eindhoven) hun voorkeur had. Slechts weinigen geloofden nog in een 

zelfstandig Nuenen. Ook een samengaan met Geldrop-Mierlo en Son&Breugel  was voor de meeste 

aanwezigen nauwelijks een optie. De meesten kozen voor het samengaan met Eindhoven. Een 

enkeling was voor een grootstedelijke samenwerking  waarin ook Helmond  past.  

 

Enquête 

Naast het organiseren van het Rondetafelcafé is van april tot half juli 2016, met behulp van 

Surveymonkey, via internet een enquête uitgezet. Via verschillende kanalen, o.a. de lokale kranten,  

zijn inwoners van Nuenen opgeroepen hun mening te geven op de volgende vragen: 

1. Vindt u dat Nuenen de komende 10 jaar een zelfstandige gemeente moet blijven? 

2. Vindt u dat Nuenen moet fuseren met één of meerdere gemeente(n)? 

3. Indien u vindt dat Nuenen moet fuseren, met welke gemeente zou dat moeten? 

4. Wanneer vindt u dat Nuenen moet fuseren? 

5. Indien u vindt dat Nuenen moet fuseren met één of meerdere gemeente(n), wat zijn belangrijke 

criteria / argumenten voor uw keuze? 

De respons bedroeg 148. Hiermee is deze enquête geenszins representatief. Wel ontstaat een beeld 

van de mening van Nuenenaren en met name de argumenten die aan hun keuze ten grondslag 

liggen. 



3 
 

Hieronder volgen de resultaten:
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Samenvatting van de criteria/argumenten: 

Het grootste deel van de deelnemers van de enquête kiest voor samenvoeging met Eindhoven, 

omdat de kwaliteit van het Nuenense  bestuur wordt beoordeeld als zijnde onder de maat. Zij 

verwachten ook dat de kwaliteit van het gemeentelijk apparaat vooruit gaat. Hieruit blijkt dat er voor 

veel inwoners sprake is van een ‘negatieve keuze’.   

De kleine groep die wil dat Nuenen zelfstandig blijft of de voorkeur geeft aan verdere samenwerking  

binnen Dommelvallei maakt zich zorgen over de grotere afstand tussen burger en bestuur en  over 

het verlies van het dorpse karakter als Nuenen samengaat met Eindhoven. 

Een andere kleine groep kiest voor een grotere samenwerking (incl. Helmond en randgemeenten) om 

als regio krachtiger te zijn. 

Verder kiest een kleine groep voor samengaan met Eindhoven omdat zij denken dat dit financieel 

gunstiger is.  

 

 

Daarnaast konden respondenten op- of aanmerkingen maken over de bestuurlijke toekomst van 

Nuenen. Hiervan maakten 51 respondenten gebruik. 

De meeste opmerkingen gaan over het huidige bestuur waarin men geen vertrouwen heeft  en dat 

men om die reden bij Eindhoven wil. Men gaat er dan vanuit dat het bestuur professioneler zal 

worden en zowel bestuurders als ambtenaren onafhankelijker zijn. 

Een respondent  noemt Maasdriel als voorbeeld waar de samenvoeging met Roermond geen 

negatieve effecten heeft gehad op de activiteiten van het verenigingsleven. 
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Een kleine groep legt de nadruk op de kracht van de samenleving, wil wel zelfstandig blijven maar 

met een ander bestuur dat minder met zichzelf bezig is en het belang van Nuenen voorop stelt. 

 

Conclusie 

De meningen van inwoners over de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a. die de PvdA 

hebben bereikt via het Rondetafelcafé en de enquête wijzen in de richting van zo snel 

mogelijk samengaan met Eindhoven. Ruim 75% van de respondenten is voor herindeling. 

Hiervan is ruim driekwart voor samengaan met Eindhoven en 20% voor samengaan met 

Geldrop-Mierlo en Son&Breugel.  

De belangrijkste reden voor het samengaan is de bestuurlijke zwakte van Nuenen. Veel 

Nuenenaren hebben geen vertrouwen in het huidige bestuur. Daarnaast zien velen kansen in 

herindeling die leidt tot een grootschalig stedelijk gebied. Verschillende problemen (o.m. 

door de overheveling van taken naar de gemeente) kunnen hierdoor beter worden 

aangepakt. Wel is er bij een aantal inwoners de angst dat Nuenen zijn eigenheid zal 

verliezen.  

Wim Arts, voorzitter. 

 


