
   

 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 
Postbus 90151 
5200 MC ’s-Hertogenbosch 

 
 
 
Nuenen, 5 juli 2018 
 

Betreft:  Zienswijze ten aanzien van het Herindelingsontwerp tot samenvoeging van de  

 gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.  

Geacht college,  
 
Hierbij informeren wij u over de zienswijze van de PvdA Nuenen over het herindelingsontwerp tot 

samenvoeging van de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven.  

De PvdA is het eens met uw voornemen tot samenvoeging, omdat 

- de schaal van Nuenen en die van andere randgemeenten te klein is om in de toekomst 

zelfstandig belangrijke taken (volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, bedrijfsterreinen, 

sociaal domein, op tal gebied van gebieden uit te voeren, mobiliteit, etc.) uit te voeren. De 

noodzaak om in regionaal verband samenwerking (in een wirwar van verbanden) te zoeken 

om taken uit te voeren, daarvan afhankelijk te zijn en waarbij de democratische controle op 

afstand wordt gezet achten wij onwenselijk. De burger komt hierdoor op steeds grotere 

afstand te staan;  

- een groter Eindhoven is noodzakelijk om meer financiële slagkracht te krijgen, meer zaken 

vanuit een sterker en professioneler bestuurscentrum te regelen, zo ook meer invloed op 

gemeenschappelijke samenwerkingsverbanden te krijgen en haar centrumpositie in een van 

de belangrijkste nationale en internationale economische centra te versterken;  

- de PvdA een samenvoeging van Nuenen met Eindhoven als opmaat wenst voor nieuwe fusies 

met andere randgemeenten, waardoor een nog grotere bestuurs- en financiële slagkracht 

van een sterke gemeente Eindhoven mogelijk wordt;    

- een fusie als boven genoemd een einde dient in te luiden van gemeenschappelijke 

regelingen, waardoor de democratische legitimiteit van het publieke bestuur wordt 

versterkt.  

De PvdA is van mening dat het besluit van GS geen schoonheidsprijs verdient. Het was beter geweest 

wanneer het besluit was ingekaderd door argumenten als hierboven genoemd. Met u zijn wij van 

mening dat de bestuurlijke voorgeschiedenis van Nuenen voor u een begrijpelijke aanleiding is 

geweest om tot een noodzakelijk ingrijpen te komen. Het besluit is tegen deze achtergrond niet 

onzorgvuldig, doch had beter gemotiveerd kunnen worden. Uw besluit is overigens een logische stap 

in een langdurig proces dat door de gemeente Nuenen c.a. zelf werd ingezet. De gemeente besloot 

immers eerder te willen fuseren met Son en Breugel en Geldrop-Mierlo.  



Het maatschappelijk draagvlak voor een fusie wordt door u voldoende onderbouwd. Wij verwijzen 

hierbij naar eerdere peilingen die in Nuenen plaats vonden en een peiling door het Eindhovens 

Dagblad.  

Ons oordeel over de huidige bestuurskracht is dat deze wat lijkt te verbeteren. Voor het eerst sinds 

jaren is het resultaat positief. Voor een belangrijk deel is dit resultaat het gevolg van wettelijke 

voorschriften met betrekking tot de inrichting van de Jaarrekening. Dit aspect is voor de PvdA echter 

geen reden tot veel optimisme gezien het bestuurlijke verleden van onze gemeente. De weigering 

van de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo te besluiten tot een fusie met Nuenen is in dit 

kader tekenend.   

De gemeenteraadsverkiezingen van 23 maart van dit jaar laten een evenwichtig beeld zien. De voor- 

en tegenstanders van een fusie zijn qua grootte vergelijkbaar. De keuze van de kiezers op partijen die 

tegen een fusie zijn, is naar ons oordeel zeker mede bepaald door een stroom aan desinformatie 

over met name de rol en gesuggereerd belang van Eindhoven. En dit terwijl niet Eindhoven om een 

fusie vroeg maar deze werd besloten door GS.  

Naar het oordeel van de PvdA zijn er voldoende waarborgen genoemd in het herinrichtingsontwerp 

om de nadelige gevolgen van de fusie voor de Dienst Dommelvallei op te lossen.  

De PvdA is verder van oordeel dat  een duidelijke visie en daarbij behorende tijdsplanning van de 

Provincie Noord-Brabant op de bestuurlijke toekomst van Eindhoven en de randgemeenten van 

Eindhoven noodzakelijk is. Een heldere visie zou het draagvlak voor een fusie in Nuenen zeker 

vergroot hebben.  

De PvdA acht het van groot belang dat de eigenheid van de gemeente Nuenen c.a. in de meest ruime 

zin geborgd wordt in duidelijke afspraken met Eindhoven. Het is van groot belang dat de 

gemeenteraden van Nuenen en Eindhoven daarbij intensief betrokken worden. In dit kader noemen 

wij het onverkort in stand houden van de bestaande en nieuw te vormen dorps- en wijkraden met 

budgetrecht in onze gemeente. 

Wij spreken verder de wens uit dat in het adressenbestand van Nuenen de woonplaatsaanduiding 

Nuenen moet blijven in plaats van Eindhoven.  

De PvdA Nuenen spreekt de wens uit dat GS in de aanloop naar het recent besloten referendum de 

Nuenense burgers goed blijft informeren over het nog te doorlopen traject, waarin met name wordt 

ingegaan  op de noodzaak van een fusie voor de burgers van Nuenen en de stad Eindhoven. Geef 

daarbij een bestuurlijke toekomstvisie aan voor deze belangrijke Brabantse en Nederlandse regio. 

Betrek - informeer zoals nu nog niet het geval was - de Nuenense politieke groeperingen die 

voorstander zijn van een fusie bij uw besluitvorming en stappen in het vervolgproces. 

Hoogachtend, 
namens de PvdA Nuenen,  
Jan Wesenbeek, fractievoorzitter. 

secretariaatpvdanuenen@onsnet.nu 
www.nuenen.pvda.nl 
jan.wesenbeek@gmail.com  
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