
 
 

 

INSPREKEN PROVINCIALE STATEN  26-10-2018 

Inspreker: Theo Albers, lid gemeenteraad namens de Partij van de Arbeid 

Statenvoorstel 69/18 Herindelingsadvies tot samenvoeging van de                                           

gemeenten Eindhoven en Nuenen 

 

Geachte leden van de Provinciale Staten en alle andere aanwezigen! 

Mijn naam is Theo Albers en ik spreek vandaag in namens de PvdA Nuenen. Mijn 

verhaal gaat niet alleen over de bestuurlijke toekomst van de gemeenten 

Eindhoven en Nuenen, maar ook over de visie inzake de bestuurlijke toekomstige 

(her)inrichting van de regio Eindhoven en omstreken.  

De PvdA-Nuenen is al geruime tijd een groot voorstander van een bestuurlijke 

herindeling van dit gebied. De fusie van de gemeenten Eindhoven en Nuenen is, 

wat ons betreft, de eerste stap naar die toekomst van één grote gemeente, 

waardoor o.a. allerlei samenwerkingsverbanden overbodig worden. 

Wij zijn dan ook groot voorstander om de samenvoeging van Eindhoven en 

Nuenen z.s.m. te realiseren en wel om de navolgende redenen: 

 

1. De bestuurskracht van de gemeente Nuenen is, ondanks dat er stappen 

in de goede richting zijn gezet, nog steeds niet wat het zou moeten zijn. 

 

2. De overheveling van de rijkstaken: WMO, Jeugdzorg en Participatie-

wet, leveren nog steeds uitvoeringsproblemen op. Dat zal bij de 

toekomstige overheveling van Zorg, Inburgering en Verduurzaamheid 

niet anders zijn. Dat geldt overigens ook voor de overige gemeenten 

rond Eindhoven. Het ontbreekt Nuenen en de andere gemeenten aan 

de Bestuurskracht, de Expertise en de Middelen om de huidige en 

toekomstige taken naar behoren uit te voeren. 

  



 
 

 

3. Eindhoven is de stad waarmee Nuenen sterke banden heeft. Het is een 

grote sterke stad in een van de belangrijkste economische regio’s in 

Nederland en Europa. O.a. in dat kader zullen andere gemeenten uit 

de regio het voorbeeld van Nuenen willen of moeten volgen. Dat is een 

wetmatigheid, die we, ook al zouden we dat willen, niet KUNNEN 

keren. Laat Nuenen en Eindhoven dan samen de blauwdruk 

ontwikkelen, die als basis/uitgangspunt kan dienen en worden 

toegepast bij samenvoegingen in die toekomstige ontwikkeling. Niet 

om gemeenten te dwingen, maar te verleiden onderdeel van de grote 

gemeente Eindhoven te worden. 

 

4. Een fusie, NU, met Eindhoven is geen bedreiging maar een KANS voor 

de Nuenense Samenleving. De kans om allerlei zaken en thema’s, die 

van belang zijn voor de leefbaarheid in Nuenen, adequaat aan te 

pakken. Thema’s in dit verband: Huisvesting, Mobiliteit, 

Verenigingsleven, Culturele en Sociaal Culturele infrastructuur en 

activiteiten.  

Belangrijk punt in dit verband: De kwaliteit van een samenleving wordt 

niet gevormd in een Provinciehuis, Stadskantoor of Gemeentehuis, 

maar in de straten, dorpen en wijken en door de mensen die daar 

wonen, werken en actief zijn. 

 

De PvdA roept dan ook de leden van de Provinciale Staten op haar 

verantwoordelijk te nemen inzake de kwalitatieve inrichting van het 

bestuur, in de regio Eindhoven en doet hierbij een dringend beroep op de 

fracties in die Provinciale Staten, om in te stemmen met het voorliggende 

Statenvoorstel 69/18 - Herinrichtingsadvies tot samenvoeging van de 

gemeenten Eindhoven en Nuenen. 
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