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Geachte heer/ mevrouw,

Op 17 december 2015 zijn de lang verwachte Dialoognota bestuurlijke scenario's en het

rapport Bestuurskrachtonderzoek gepubliceerd.

Op 1B februari2016 heeft de gemeenteraad van Nuenen c.a. het verdere proces in een

PIan van Aanpak bepaald om tot een richtinggevend besluit te komen over de bestuurlij-
ke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. en de bestuurskrachtontwikkeling. Dit pro-

ces zai een aantal maanden duren. Om dit doel te bereiken zijn er in de Diaioognota en-

kele scenario's benoemd die uitgaan van verschillende vormen van samenwerking met

andere partners.

Parallel aan dit proces voert een recent door de Provincie Noord-Brabant ingestelde ad-
viescommissie een onderzoek uit om tot aanbevelingen te komen over de bestuurlijke
toekomst van Nuenen. De adviescommissie rapporteert hierover aan de provinc¡e en de
gemeenteraad van Nuenen c.a. ln dit onderzoek worden tevens in acht genomen de be-

langen van de aangrenzende gemeenten van Nuenen zoals Geldrop-Mierlo, Son en

Breugel, Eindhoven, Helmond en Laarbeek en de overige gemeenten in het Stedelijk
Gebied, de belangen van het Stedelijk Gebied in zijn geheel en de doorontwikkeling van

het Stedelijk Gebied.

De gemeenteraad van Nuenen c.a. is zelf verantwoordelijk voor de keuze van de ge-

wenlte en noodzakelijke bestuurlijke toekomst, waarbij de aanbevelingen van de ad-

viescommissie als "zwaarwegend" worden aangemerkt.

De gemeente Nuenen c.a. werkt nu al samen met andere gemeenten in zogenaamde

Gemeenschappelijke Regelingen op een groot aantal beleidsvelden. Wij noemen hier

bijvoorbeeld de samenwerking in de regio_Eindhoven op het gebied van mobiliteit, wo-
nen, werken, bedr'rjfsterreinen, zorgtaken, milieu etc. Ook kennen we samenwerkingen
op het gebied van afvalstoffenven¡,rerking, de WSD en de Veiligheidsregio met o.a. polí-

tie, brandweerzorg en ambulancediensten.

Samen met de gemeenten Son en Breugel en Geldrop-Mierlo participeert Nuenen in de

Dienst Dommelvallei, een ambtelijk ondersteunend dienstencentrum, met als taken in de

bedrijfsvoering lCT, financiën, personeelszaken en deels de zgn. Transities.

Cemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten

Jan van Schijnveftlaan 2
Poscbus 10.000, 5670 CA Nuenen
tel. (0a0) 2631 631 , www.nuenen.nl pagina 1 van 3

2016.04583



d
nugnen

,Toch blijkt uit het rapport Bestuurskracht, wat in opdracht van het College van B en W

van de gemeente Nuenen c.a. is uitgebracht, dat dit niet voldoende is om de bestuurlijke

toekomst van Nuenen voldoende kracht en inhoud te geven.

ln de Dialoognota worden daarom een aantal scenario's gepresenteerd die moeten
gaan bijdragen aan versterking van de gewenste bestuurskracht.

De vijf gepresenteerde bestuurlijke scenario's luiden als volgt:

1. Een shared service organisatie voor enkele taken

2. Een ambtelijke fusie als eindmodel

3. Een gemeentelijke herindeling/fusie
4. Een centrumgemeente voor enkele taken

5. Een centrumgemeente voor (bijna) alle taken

De gemeenteraad wil graag uw mening vernemen over deze bestuurlijke scenario's

voordat zij daarover een besluit neemt. Wat heeft UW voorkeur?

Wij organiseren daarom een aantal inspreekavonden. Eén avond voor de inwoners van

Nuenen c.a., één avond voor de maatschappelijke instellin-
gen/verenigingen/organisaties die actief zijn in de gemeente en één avond voor de on-

dernemers/bedrijven in Nuenen c.a.

U kunt dan in maximaal 5 minuten uw gemotiveerde inbreng leveren over de hierboven

genoemde bestuurlijke scenario's. Waar zou u voor kiezen? Welke motivatie is daarbij

voor u leidend?

De gemeenteraad zal uw inbreng met grote aandacht en belangstelling tot zich nemen

en deze meenemen in haar finale besluitvorming. Er is op deze inspreekavond geen

ruimte voor een debat met de raadsleden. Wel luisteren raadsleden zeer aandachtig

naar uw mening en kunnen raadsleden u een vraag stellen naar aanleiding van uw in-

breng.

De inspreekavonden worden gehouden in de raadszaalin Het Klooster. De dataziin

- 30 maart 2016 voor inwoners
- 5 april 2016 voor maatschappelijke instellingen/verenigingen/organisaties
- 12 april2016 voor ondernemers/bedrijven

De aanvang is steeds om 19.00 uur.
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Wilt u gebruik maken van deze gelegenheid om in te spreken en uw mening geven over
de bestuurlijke toekomst van Nuenen c.a.? Meldt u zich dan aan bû de griffier, mevrouw
M. Laurenssen. Dat kan telefonisch op het nummer 040-263167g of per email
qriff¡e@nuenen.nl. Vermeldt daarbij a.u.b. op welke avond u komt inspreken: op de
avond voor inwoners, op de avond voor maatschappelijke instellin-
gen/verenigingen/organisaties of op de avond voor ondernemers/bedrijven.
De Dialoognota en het Rapport bestuurskrachtonderzoek kunt u vinden op de gemeen-
telijke website www. nuenen. nl.

De gemeenteraad van Nuenen
prijs! U bent van harte welkom!

c.a. stelt uw komst op spree kavonden zeer op

Namens de gemeenteraad van Nuen

P. Laurenssen Msc,
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