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Voorwoord
Gemeente Nuenen c.a. is betrokken in een herindelingsprocedure op grond van de Wet algemene
regels herindeling, de zogenoemde Arhi-procedure die door provincie Noord-Brabant in de zomer
van 2017 is gestart. In het kader van het zogenoemde ‘open overleg’ heeft het college van
Gedeputeerde Staten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen
c.a. als dagelijks bestuur, gevraagd om – in samenspraak met de gemeenten Eindhoven en Son en
Breugel – twee verbindende documenten op te stellen. Deze documenten zijn bedoeld om een
mogelijke fusie te verkennen tussen gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel en tussen
gemeente Nuenen c.a. en gemeente Eindhoven. Het college van Burgemeester en Wethouders
heeft besloten om positief te reageren op dit verzoek.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft ook een eigen proces doorlopen, waarbij een
Begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst, ingesteld bij raadsbesluit van 28 mei 2015, de
besluitvorming heeft voorbereid. Dit proces heeft er toe geleid dat op 16 november 2017 een
meerderheidsbesluit is genomen waarin de gemeenteraad die voorkeur uitspreekt voor een fusie
met Son en Breugel, mocht de situatie hiertoe aanleiding geven. Het college bouwt voort op het
proces en de besluitvorming van de gemeenteraad. Het college doet dit met een open vizier en kijkt
breed door:

Het ontwikkelen van een visie op de toekomstige bestuurlijke organisatie van gemeente
Nuenen c.a. en de bredere regio. Het college ziet dit ook als bouwsteen voor een sterke regio
en een provinciale visie op de langere termijn. Deze visie is er nu nog niet.

Het verkennen van de verbinding met de gemeente Son en Breugel en met gemeente
Eindhoven.

Het herijken van de bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a. zodat de discussie over de
toekomst op basis van de laatste inzichten kan worden gevoerd.
Het college pleit vanuit dit open vizier voor een brede en integrale aanpak – in plaats van een smalle
en eenzijdige structuuroplossing:

Het is zaak om tot gezamenlijke aanpak in de regio te komen waarbij zowel de lokale als de
regionale bestuurskracht wordt versterkt.

Het is nodig met open vizier naar de bestuurskracht van alle gemeenten te kijken – zowel de
grote als de kleine gemeenten – en tot een ontwikkelingstraject voor alle gemeenten te
komen.

Van cruciaal belang is om in de volle breedte te kijken naar het versterken van de bestuurlijke
organisatie. Een aanpak die begint en beperkt blijft tot een structuuroplossing – zoals
herindeling – is volstrekt ontoereikend om de gewenste groei in bestuurskracht en democratie
te realiseren.

Bij het verbeteren van werkwijzen en de kwaliteit van samenwerking gaat het niet alleen om
bestuurlijke samenwerking, maar ook om de samenwerking met inwoners, maatschappelijke
organisaties en bedrijven.
Het college van Nuenen c.a. nodigt alle regiogemeenten en de provincie uit om dit gesprek met
elkaar op een open wijze te voeren. De toekomst over de bestuurlijke organisatie gaat de hele regio
aan en heeft ook veel bredere gevolgen. Het college van gemeente Nuenen c.a. wil zich graag
inzetten voor een sterke regio en in deze bredere discussie het initiatief nemen.
Het college van Burgemeester en Wethouders dankt het college van Gedeputeerde Staten voor de
geboden mogelijkheid om haar visie kenbaar te maken.
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Leeswijzer
Dit document bestaat uit drie delen.
Deel 1: Visie op de bestuurlijke toekomst.
Hier bepaalt het college de inzet en de focus. In Deel 1 wordt de visie voor het versterken van de
bestuurlijke organisatie in de volle breedte geschetst.
Een belangrijk uitgangspunt hierbij is dat structuuroplossingen in dienst staan van het verbeteren
van werkwijzen en de kwaliteit van samenwerking: ‘de structuur volgt de inhoud.’

Deel 2: Verbindende documenten
Dit onderdeel verkent de verbinding tussen gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel
(Deel 2a) en de verbinding tussen Nuenen c.a. en gemeente Eindhoven (deel 2b).
De kern vatten we reeds samen in Deel 1, hoofdstuk 2.
De verbinding tussen de gemeenten is namelijk een belangrijke onderbouwing van de visie op de
toekomst: wat is in de bestuurlijke organisatie nodig om de voordelen van verbinding (verder) te
verzilveren en nadelen te voorkomen?

Deel 3: Herijking van de bestuurskracht
In 2015 is onderzoek verricht naar de bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a.. Inmiddels is de
gemeente twee jaar verder en acht het college het van belang om de toekomstdiscussie te voeren
op basis van de actuele situatie en een onafhankelijk oordeel over de huidige bestuurskracht.
In Deel 3 zijn de conclusies en bevindingen over de huidige bestuurskracht opgenomen.
De visie op de bestuurlijke toekomst in Deel 1 is mede op basis van deze laatste inzichten
opgesteld.
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1

Met open vizier de bestuurlijke toekomst tegemoet
1.1 De inzet en de focus
Het gemeentebestuur van Nuenen c.a. richt zich in de discussie over de bestuurlijke toekomst
primair op het belang van de inwoners van Nuenen c.a. De inzet is om in de toekomst tot een zo
goed mogelijke lokale én regionale bestuurskracht te komen om op een slagvaardige en
democratische wijze huidige en toekomstige maatschappelijke opgaven te realiseren. De focus ligt
hierbij op opgaven die van belang zijn voor de inwoners van Nuenen c.a. maar ook voor de inwoners
van de gehele regio.
In mei 2015 heeft de gemeenteraad besloten tot het instellen van de Begeleidingsgroep bestuurlijke
toekomst. Deze begeleidingsgroep draagt zorg voor de begeleiding van het proces rondom het
bestuurskrachtonderzoek en voor de advisering aan de raad over het proces in het kader van de visie
op de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a.. Vervolgens heeft de gemeenteraad op
17 november 2016 besloten de optie “herindeling/fusie” richtinggevend vast te stellen als
voorkeursvariant van de gemeenteraad van Nuenen c.a.. Tevens is toen besloten om de
begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst mandaat en opdracht te verlenen om de gekozen optie
met voorkeursvariant nader uit te werken voor uitvoering en het resultaat middels een raadsvoorstel
voor besluitvorming voor te leggen aan de gemeenteraad van Nuenen c.a..
De gemeenteraad heeft op 16 november 2017 besloten “een voorkeur uit te spreken voor een fusie
met Son en Breugel mocht de situatie hiertoe aanleiding geven”. De gemeenteraad heeft tevens
besloten om “een herindeling of fusie met gemeente Eindhoven op voorhand af te wijzen”.
Het gemeentebestuur van Nuenen c.a. is van mening dat het qua timing niet opportuun is de
herindeling met Son en Breugel nu al door te voeren c.q. op te leggen. Sterker nog, het overhaast op
korte termijn doorzetten hiervan zal eerder averechts uitpakken.
In hoofdlijnen zijn hiervoor drie redenen aan te voeren:
In de eerste plaats is er vanuit een oogpunt van de bestuurskracht van Nuenen c.a. geen acute
noodzaak op korte termijn tot geforceerde actie te komen.
> De gemeente Nuenen c.a. is in staat om op eigen kracht al tot een aanzienlijke groei in
bestuurskracht te komen. De herijking van de bestuurskracht laat zien dat de huidige
bestuurskracht van Nuenen c.a. voldoende is en dat de in 2013 - 2014 ingezette positieve
ontwikkeling zich heeft doorgezet (zie ook Deel 3).
> Een belangrijke uitkomst van het bestuurskrachtonderzoek uit 2015 was dat de
bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a. aanzienlijk moest groeien om op een goede
manier te kunnen inspelen op toekomstige opgaven en uitdagingen. Belangrijke
kanttekening hierbij was dat dit niet alleen voor gemeente Nuenen c.a. gold, maar voor
alle gemeenten in Nederland.
In de tweede plaats pleit het college van gemeente Nuenen c.a. voor een brede en integrale aanpak
om aan de bestuurlijke toekomst invulling te geven – in plaats van een smalle en eenzijdige
structuuroplossing:
> Het is zaak om tot een gezamenlijke aanpak in de regio te komen waarbij zowel de lokale
als de regionale bestuurskracht wordt versterkt. De evaluaties van Metropoolregio
Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) laten zien dat dit hard nodig is.
> Het is nodig met open vizier naar de bestuurskracht van alle gemeenten te kijken – zowel
de grote als de kleine gemeenten – en tot een ontwikkelingstraject voor alle gemeenten te
komen. Het gemeentebestuur van Nuenen c.a. deelt niet – de vaak als vanzelfsprekend
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aangenomen veronderstelling – dat de bestuurskracht van grote gemeenten hoger is dan
die van kleine gemeenten.1
Het is van cruciaal belang in de volle breedte te kijken naar het versterken van de
bestuurlijke organisatie. Een aanpak die begint en beperkt blijft tot een structuuroplossing
– zoals herindeling – is volstrekt ontoereikend om de gewenste groei in bestuurskracht en
democratie te realiseren. Startpunt zou in de eerste plaats moeten liggen op het
verbeteren van werkwijzen en van de kwaliteit van samenwerken. Eventuele
structuuroplossingen zouden hierna pas in beeld moeten komen ter ondersteuning. Zie
ook hierna.
Bij het verbeteren van werkwijzen en de kwaliteit van samenwerking gaat het niet alleen
om bestuurlijke samenwerking, maar vooral ook om de samenwerking met inwoners,
maatschappelijke organisaties en bedrijven. Alle gemeenten – groot en klein – moeten
leren dwars door organisatiegrenzen heen samen te werken en flexibel en ordelijk met tal
van spelers tot coproductie te komen om maatschappelijke opgaven te realiseren.

In de derde plaats, is het goed voor ogen te houden dat voor een bestuurlijke fusie op zijn minst
twee partijen nodig zijn. Mocht de situatie hiertoe aanleiding geven, dan heeft het
gemeentebestuur van Nuenen c.a. de voorkeur voor een fusie met gemeente Son en Breugel. De
besluitvorming in gemeente Son en Breugel is echter nog niet uitgekristalliseerd. Vanuit gemeente
Nuenen c.a. willen we dit respecteren. Juist ook om recht te doen aan het – ook landelijke en
provinciaal aangehouden – beginsel van ‘herindeling van onderop’.
Fuseren met de gemeente Eindhoven acht de overgrote meerderheid van de gemeenteraad van
Nuenen c.a. en het voltallige college onwenselijk. Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel hebben
de afgelopen jaren ingezet op intensieve samenwerking. Dit krijgt in het bijzonder ook vorm door
middel van de ambtelijke samenwerking in de dienst Dommelvallei. Uit een recente evaluatie blijkt
dat de samenwerking zich goed heeft ontwikkeld en bijdraagt aan een betere kwaliteit, verminderen
van kwetsbaarheid en grotere efficiëntie. Ook zijn er punten voor versterking en
doorgroeimogelijkheden onder meer op gebied van lokaal maatwerk en de governance.2
Fuseren met Eindhoven doorkruist dit en leidt bovendien tot aanzienlijke desintegratiekosten als
gevolg van het ontmantelen van deze ambtelijke samenwerking.

1.2 Versterken van de bestuurlijke organisatie in de volle breedte
De discussie over de bestuurlijke organisatie in Nederland is de afgelopen decennia vooral gegaan
over structuuroplossingen, zoals herindeling, samenwerkingsverbanden en een vierde bestuurslaag.
Dit heeft geleid tot een aanzienlijke schaalvergroting en een behoorlijke reductie van het aantal
gemeenten (van 774 gemeenten in 1982 tot 388 in 2017). Dit heeft ook geleid tot het telkens weer
op- en aftuigen van samenwerkingsverbanden en tot komen en gaan van regionale bestuursorganen
in de vorm van een vierde bestuurslaag. Dit alles heeft niet geleid tot het versterken van de
democratie. Gemeenteraden door heel Nederland voelen sinds jaar en dag geen grip of affiniteit
met samenwerkingsverbanden.3
Al deze structuuraandacht heeft ook niet geleid tot voldoende regionale en lokale bestuurskracht.
Regionale besluitvorming gaat doorgaans heel traag en feitelijke realisatie laat ook lang op zich
wachten of blijft in veel gevallen ook uit.4
De tijd is rijp om het over een andere boeg te gooien. Het college van gemeente Nuenen c.a. stelt
daarom voor met alle partijen in de regio met een open vizier een proces in te gaan. Daarbij is het

1

Dit is ook aan de orde gesteld in Provinciale Staten, zie: http://cdabrabant.nl/tag/herindeling/

2

Seinstra Van de Laar, Versterken door verbinden, 11 mei 2016.
Zie Trendstudies regionale samenwerking + onderzoek door Raadslid.Nu, 14 december 2017.

3
4

Ook de recente evaluaties van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) en Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) laten dit zien.
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wenselijk naar de gehele bestuurlijke organisatie te kijken – waarbij we aan de hand van een
concrete ontwikkelagenda gezamenlijk leren en tot verbeteringen komen. In essentie gaat het dan
om de vaardigheden om te doen wat in de huidige tijd nodig is:
> Het eigen belang kunnen verbinden met een gezamenlijk belang, waarbij men over en
weer bijdraagt om elkaars belangen zoveel mogelijk te honoreren.
> Het realiseren van snelle, zorgvuldige en democratische besluitvorming – juist ook waar
beslissingen nodig zijn in meerdere achterbannen. En dit mede op basis van:
> Tijdige en adequate betrokkenheid van gemeenteraden zodanig dat raadsleden het
vraagstuk inhoudelijk goed doorleven en zij kunnen ervaren wanneer het regionale belang
en het lokale belang samenvallen (en wanneer niet).
> Afdoende focus en energie voor realisatie (naast plannen en besluitvorming): wat kunnen
we in samenwerking met elkaar realiseren én wat kan nu al meteen?
> De eigen organisatie in dienst te stellen van samenwerking met andere partijen. Het zijn
van een goede samenwerkingsspeler, inclusief passend samenspel en taakverdeling
tussen raad, college en ambtelijke organisatie.
> Het kunnen samenwerken dwars door organisatiegrenzen heen. Onder meer door het snel
en flexibel kunnen formeren van passende teams die worden samengesteld uit personen
van verschillende organisaties.
> Constructieve werkwijzen waarin mensen samen bouwen in plaats van beschouwen (en
eindeloos discussiëren).
> Het praktisch organiseren van nabijheid om in goed samenspel met inwoners, organisaties
en bedrijven recht te doen aan de diverse decentralisaties waarin lokaal maatwerk het
uitgangspunt is.

1.3 Een structuur in dienst van de werkwijze en de kwaliteit van
samenwerking
Uitgangspunt moet zijn dat structuuroplossingen in dienst staan van het verbeteren van werkwijzen
en van de kwaliteit van samenwerking. Het adagium “structuur volgt inhoud” – betekent hier dat
éérst wordt bezien wat nodig is in het verbeteren van werkwijzen en samenwerking en dat pas
daarná keuzes worden gemaakt welke structuur hieraan dienstbaar is.
Op voorhand willen we in aanvulling op herindeling twee structuren noemen die bij die afweging
betrokken kunnen worden:
(1) Een sterke centrumgemeente met een ring aan sterke randgemeenten
Als schaalvergroting nodig is, dan is het zaak dit op een goede manier in te zetten. Een goede optie
is dan om in te zetten op een sterke centrumgemeente Eindhoven met daar omheen een ring aan
sterke randgemeenten. Dit voorstel bouwt voort op het besluit van de gemeenteraad van Nuenen
c.a. om – indien herindeling aan de orde is – een bestuurlijke fusie met gemeente Son en Breugel
aan te gaan. De gedachte is hierbij dat de gemeenten elkaar op deze wijze kunnen versterken door
constructief spel en tegenspel. De bestuurskracht van kleine(re) gemeenten kan groeien door goed
samenspel met een grote centrumgemeente. De ervaring leert bovendien dat bestuurskracht van
grote gemeenten óók versterking behoeft én dat extern samenspel en tegenspel hierbij kan helpen.
Logische keuze – tenzij je een ontwikkeling naar miniprovincies wil
Juist waar de provincie inzet op het versterken van alle gemeenten in Brabant, is een sterke
centrumgemeente met sterke randgemeenten een logische keuze – tenzij een ontwikkeling
van miniprovincies rond grote steden wordt voorgestaan.
Als wordt afgezien van deze miniprovincies is er rond centrumgemeenten immers altijd een
ring van sterke gemeenten – ook ná fusie van de centrumgemeente met een of meer van de
randgemeenten.
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(2) Dynamische overdracht van bevoegdheden als sluitstuk op een opgavengestuurde
werkwijze
De pr0vincie Noord-Brabant heeft naar aanleiding van het rapport van de commissie Demmers
besloten om de mogelijkheid en wenselijkheid te onderzoeken van de overdracht van bepaalde
bevoegdheden van de randgemeenten aan de centrumgemeente Eindhoven. Ook werd geopperd
hiermee te experimenteren. Aan dit besluit is tot op heden nog geen uitvoering gegeven. Het op
deze wijze overdragen van bevoegdheden acht het college van gemeente Nuenen c.a. onwenselijk.
Dit leidt tot een democratisch tekort als de gemeenteraad van Eindhoven besluiten kan nemen die
de bewoners en het grondgebied van Nuenen c.a. raken. Het leidt bovendien tot veel verspilling aan
energie omdat er weer structuurdiscussies ontstaan. Deze overdracht van bevoegdheden zou zo
maar weer de opmaat kunnen zijn voor een discussie over deelraden/ deelgemeenten in het kader
van een vierde bestuurslaag. De figuur van deelraden of deelgemeente is enige tijd gelden
afgeschaft in Amsterdam en Rotterdam. Het versterken van (regionale) bestuurskracht is niet
gediend met het op- en aftuigen van dit soort verbanden.
Op voorhand willen we een andere optie op tafel leggen. In plaats van een blijvende en dus statische
overdracht van bevoegdheden, zou ook de mogelijkheid bezien kunnen worden van een dynamische
en dus flexibele overdracht van bevoegdheden aan een eenmalig te formeren ‘hogere’
democratische autoriteit. Deze overdracht zou het (eenmalige) sluitstuk moeten zijn op een
opgaven gestuurde werkwijze. De gedachte is dat dit bij concrete regionale opgaven aan de orde
kan zijn om tot de benodigde doorzettingsmacht/ slagvaardigheid te komen – tegelijkertijd mét
versterking van democratische besluitvorming. Voor belangrijke regionale vraagstukken zou een
regionale politieke autoriteit ingesteld kunnen worden. Bij wijze van een eerste denkrichting hebben
we een voorbeeld van een werkwijze én formele procedure uitgewerkt (zie ook hoofdstuk 3,
onderdeel structuur).5

1.4 Faciliterende en veelzijdige rol van de provincie
De provincie Noord-Brabant zette zich de afgelopen jaren enorm in om tot een versterking van
lokale en regionale bestuurskracht te komen. Deze inzet is te waarderen. Het college van de
gemeente Nuenen c.a. is echter van mening dat deze energie zich vooral moet richten op het
versterken van de bestuurlijke organisatie in de volle breedte. In het bijzonder wordt aandacht
gevraagd voor het ontwikkelen van innovatieve werkwijzen en het verbeteren van de kwaliteit van
samenwerking.
Het eenzijdig focussen op structuurmaatregelen en herindeling is niet meer van deze tijd. We
nodigen de provincie uit haar eigen rol te vernieuwen. Een faciliterende en veelzijdige aanpak van de
provincie is gewenst om tot versterking van democratie en bestuurskracht in alle gemeenten (en
regio’s) te komen.

5

Hiermee geven we tevens invulling aan de in diverse gemeenten aangenomen raadsmotie waarin de colleges uit de
SGE-gemeenten worden verzocht een advies op te stellen over een ander bestuursmodel om tot versterking van
democratische legitimiteit en bestuurlijke effectiviteit en daadkracht te komen (motie in gemeente Nuenen c.a.
aangenomen op 14 december 2017).
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Kernsamenvatting verbinding
Hier vatten we de kern samen van de verbindende documenten uit Deel 2.

2.1 Verbinding Nuenen c.a. en Son en Breugel
Globale duiding en samenvattend beeld

De gemeenten hebben een sterk vergelijkbare identiteit.
Bij identiteit gaat het om wezenlijke kenmerken die verankerd zijn in de samenleving en een
duurzaam karakter hebben. De identiteit is beperkt afhankelijk van politieke voorkeuren.
Beide gemeenten hebben een sterk vergelijkbare identiteit. Ze hebben beide een dorps karakter,
een sterke sociale cohesie met een ‘ons kent ons’ cultuur, laagbouw, een groen karakter en een
historische uitstraling. De gemeenten bieden rust, ruimte, groen, evenementen, recreatie en
bezienswaardigheden aan de eigen inwoners en bezoekers uit de ‘drukke stad’. Beide gemeenten
zijn zeer concurrerend binnen de Brainport/ Mainport en hebben een goed vestigingsklimaat.
De onderlinge verschillen op de dimensies sociaal-cultuur (People), ecologisch (Planet) en economisch
(Profit) zijn veel kleiner dan de overeenkomsten.
De besturingsfilosofie en besturingsstijl komen in grote mate overeen.
Het gaat hier om de wijze waarop het gemeentebestuur samenwerking met de samenleving
organiseert en wat zij belangrijk vindt in het samenspel met inwoners. De besturingsstijl is het
feitelijke handelen aansluitend bij de besturingsfilosofie.
In de gemeenten wordt vanuit korte lijnen en persoonlijk contact wisselwerking en samenwerking
georganiseerd. Dit draagt bij aan coproductie en het leggen van slimme verbindingen, zowel vanuit
de kant van het bestuur richting de samenleving, vanuit de samenleving richting het bestuur en ook
onderling tussen inwoners en maatschappelijke partners. De gemeenten zetten in op gebiedsgericht
werken richting de dorpen om goed aan te sluiten op maatschappelijke initiatieven. De opbouw van
sociale netwerken is daar eveneens op gericht, bijvoorbeeld via dorps- en wijkraden, adviesraden en
de vele verenigingen.
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De financiële situatie verschilt, maar de verschillen worden kleiner
De financiële situatie bekijken we aan de hand van diverse kengetallen op basis van de feitelijke
cijfers voor 2014 tot en met 2016 en een prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019.
De financiële situatie in Nuenen c.a. is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar behoeft nog verdere
verbetering, in het bijzonder wat betreft de solvabiliteit en netto schuldquote. De financiële situatie
in Son en Breugel is heel goed, maar neemt de komende jaren wat af vanwege te verwachten
negatieve rekeningresultaten in 2017 tot en met 2019. De gemeente Son en Breugel blijft financieel
heel gezond. De woonlasten zijn in Nuenen c.a. hoger dan in Son en Breugel. Zie paragraaf 2.3.
De opgaven en aanpak zijn op veel punten vergelijkbaar.
Hier gaat het om vergelijkbare opgaven en aanpak. Het gaat ook om de politiek bestuurlijke keuzes
over welke opgaven en doelen prioriteit hebben.
In de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel spelen veel vergelijkbare opgaven. We zien dit
vooral bij natuurontwikkeling, het behouden en versterken van een vitaal dorps karakter, inzetten
op preventie in het sociaal domein. Rond vergelijkbare opgaven hanteren de gemeenten ook vaak
een vergelijkbare aanpak. We zien dat bijvoorbeeld rond veiligheid/ handhaving waar gemeentelijke
opsporingsambtenaren samen optrekken. De vergelijkbare opgaven en aanpak bieden over de hele
linie mogelijkheden voor aansluiting op elkaar.
Er zijn weinig complementaire verschillen – juist omdat er veel overeenkomsten zijn
Het gaat hierover verschillen waarmee de twee gemeenten elkaar kunnen aanvullen of versterken.
Er zijn tussen de gemeenten veel meer overeenkomsten dan verschillen. Wel biedt de economische
kracht van Son en Breugel mogelijkheden voor versterking van gemeente Nuenen c.a..
Het bestendigen en uitbreiden van de verbinding tussen Nuenen c.a. en Son en Breugel heeft
een meerwaarde
Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel lijken veel op elkaar en delen ook veel vergelijkbare
opgaven. Gemeente Nuenen c.a. kan meerwaarde ontlenen door deze verbinding te bestendigen of
uit te breiden. Daarmee kan Nuenen c.a. aan allerlei motieven voor samenwerking beantwoorden,
vooral: door bundelen van krachten een hoger ambitieniveau realiseren, efficiënter werken en het
realiseren van organisatorische voordelen.
Er is geen aanleiding voor ontvlechten of afzien van samenwerking. Verbinding biedt over de hele
linie meer mogelijkheden dan ontvlechting of afzien van verbinding.

Deel 1: Visie op de bestuurlijke toekomst
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2.2 Verbinding tussen Nuenen c.a. en Eindhoven
Globale duiding en samenvattend beeld

De identiteit van Nuenen c.a. wijkt sterk af van Eindhoven.
Bij identiteit gaat het om wezenlijke kenmerken die verankerd zijn in de samenleving en een
duurzaam karakter hebben. De identiteit is beperkt afhankelijk van politieke voorkeuren.
Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten. Het drukke karakter van Eindhoven staat tegenover
het dorpse karakter van rust en ruimte in Nuenen. Nuenen c.a. kent een dorps karakter met een
sterke ‘ons kent ons’ cultuur, in de grote stad zijn de relaties anoniemer en vluchtiger – al kan dit van
buurt tot buurt verschillen. Typische grootstedelijke vraagstukken op het gebied van veiligheid en
stedelijke ontwikkeling gaan grotendeels voorbij aan Nuenen c.a..
De besturingsfilosofie zijn vergelijkbaar, maar er zijn verschillen in besturingsstijl.
Het gaat hier om de wijze waarop het gemeentebestuur samenwerking met de samenleving
organiseert en wat zij belangrijk vindt in het samenspel met inwoners. De besturingsstijl is het
feitelijke handelen aansluitend bij de besturingsfilosofie.
Beide gemeentebesturen willen goed aansluiten op de samenleving in dorpen en wijken. Wat
betreft de bestuursstijl bestaan tussen de gemeenten veel overeenkomsten. Beide
gemeentebesturen streven ook naar korte lijnen met de samenleving. Hoe de besturingsstijl feitelijk
uitpakt is wel zeer verschillend. In Nuenen c.a. zijn deze van nature verankerd in de ‘ons kent ons’
cultuur. In gemeente Eindhoven is de uitdaging veel groter. Hier is de afstand tot de samenleving
veel groter. Het vraagt veel meer inspanning om goed aan te sluiten op wat leeft en speelt in de
samenleving.
Er is in beide gemeenten geen gezonde financiële situatie.
De financiële situatie bekijken we aan de hand van diverse kengetallen op basis van de feitelijke
cijfers voor 2014 tot en met 2016 en een prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019.
De financiële situatie in Nuenen c.a. is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar behoeft nog verdere
verbetering, in het bijzonder wat betreft de solvabiliteit en netto schuldquote. De financiële
rekeningresultaten in Eindhoven zijn in de periode 2014 tot en met 2017 negatief. Ingezet wordt op
verbetering over 2018 en 2019 (per saldo 0). De solvabiliteit en het weerstandsvermogen behoeven
verbetering. De woonlasten zijn in Nuenen c.a. hoger dan in Eindhoven. Zie paragraaf 2.3.
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Er zijn vergelijkbare opgaven – die nu al inzet zijn van een regionale aanpak
Hier gaat het om vergelijkbare opgaven en aanpak. Het gaat ook om de politiek bestuurlijke keuzes
over welke opgaven en doelen prioriteit hebben.
In Nuenen c.a. en Eindhoven spelen een aantal vergelijkbare opgaven – dit zijn vooral de opgaven
die nu al via regionale samenwerking worden opgepakt. We zien dit vooral bij het versterken van de
economie, het verbeteren van vestigings- en verblijfsklimaat, en mobiliteit, verkeer en vervoer – in
het bijzonder de ontwikkeling van een hoogwaardige openbaarvervoerlijn (HOV2).
Er zijn veel verschillen – waarvan een deel complementair zijn
Het gaat hierover verschillen waarmee de twee gemeenten elkaar kunnen aanvullen of versterken.
De gemeenten zijn zeer verschillend. Tegenover het dorpse karakter en de rust en de ruimte in
Nuenen c.a. staat de grote drukke stad Eindhoven met allerlei regionale voorzieningen en bedrijven.
Juist op de terreinen waar nu al in regionaal verband wordt samengewerkt vullen de gemeenten
elkaar aan.
Meerwaarde realiseren door de huidige verbinding deels te bestendigen en uit te breiden en
deels door af te zien van verdere verbinding
Het bestendigen en uitbreiden van de verbinding tussen Nuenen c.a. en Eindhoven heeft een
meerwaarde met name op die terreinen waar de gemeenten nu al in regionaal verband
samenwerken. Dit kan bijdragen aan onder meer het realiseren van een hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten en het realiseren van organisatorische voordelen.
Er zijn ook motieven om juist van verbinding af te zien, vooral rond het sociaal domein, op het
terrein van gebiedsgericht werken en participatie.

Deel 1: Visie op de bestuurlijke toekomst
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2.3 Vergelijking financiële situatie
We vatten de bevindingen hieronder samen – zie Deel 2, Bijlage 2 voor de onderbouwing.

Invalshoek
Rekeningresultaat
(= baten minus lasten)
Norm: positief resultaat

Solvabiliteit
(= onafhankelijkheid van schuldeisers)
Norm: verhouding eigen
vermogen/balanstotaal ≥ 50% *)

Netto schuldquote ‘gecorrigeerd’
(= schuldenlast ten opzichte eigen
middelen; bij ‘gecorrigeerd’ is
rekening gehouden met alle
verstrekte leningen)

Nuenen

Son en Breugel

Eindhoven

Positief resultaat:
2014 tot en met 2019,
met uitzondering van
2018

Positief resultaat: 2014,
2015 en 2016
Negatieve prognose
resultaat: 2017, 2018 en
2019

Negatief resultaat:
2014 tot en met 2017.
Prognose is dat
rekeningen in 2018 en
2019 per saldo op 0 sluit.

Onvoldoende, maar
licht positieve
ontwikkeling
2016 19%.
Prognose 2019 21%.

Voldoende en negatieve
ontwikkeling

Onvoldoende en licht
negatieve ontwikkeling

2016 70%
Prognose 2019 60%

2016 21%
Prognose 2019 17%

Het eigen vermogen in
2014 is €14.649.000 en
dit loopt op in 2019 tot
€24.528.000
Onvoldoende, maar
positieve ontwikkeling
2016: 140%.
Prognose 2019: 105%.

Het eigen vermogen in
2014 is €36.810.000 en
dit loopt in 2019 terug
tot €30.169.000
Voldoende en licht
negatieve ontwikkeling
2016: 14%
Prognose 2019: 24%

Het eigen vermogen in
2014 is €267.237.000 en
dit loopt in 2019 terug
tot €162.000.000
Voldoende en negatieve
ontwikkeling
2016: 61%
Prognose 2019: 74%

Voldoende en positieve
ontwikkeling
2016: 1,2
Prognose 2017: 1,7

Voldoende en negatieve
ontwikkeling
2016: 3,7
Prognose 2017: 2,8

Onvoldoende en
negatieve ontwikkeling
2016: 0,9
Prognose 2019: 0,5

Dalend van 0,17% naar
0,15%.
Dalend van 0,25% naar
0,23%.

Stabiel 0,09%.
Stijgt van 0,13% naar
0,15%.

Stijgt van 0,09% naar
0,11%.
Stijgt van 0,19% naar
0,22%.

Dalend van €493 (2014)
naar €436 (2018).

Varieert in 2014-2018 van
€329 tot €344.

Daalt van € 391 in 2016
naar € 370 in 2018.

Goedkeurende
verklaring

Goedkeurende
verklaring

Norm: <100% *)

Weerstandsvermogen
(= de mogelijkheid om niet-voorziene
financiële tegenvallers op te vangen).
De weerstandsratio is de verhouding
tussen het beschikbare en het
benodigde weerstandsvermogen.
Norm: ≥ 1

Woonlasten
OZB Eigenaar woning
OZB Eigenaar niet- woning

Afvalstoffen- en rioolheffingen

Verklaring ‘met
beperking’
Onder andere door
Norm: goedkeurende verklaring
sociaal domein en
Europese aanbesteding.
*) Gemeente Eindhoven voert voor de kengetallen solvabiliteitsratio en netto schuldquote geen normen. De
gemeente richt zich voorlopig op dezelfde orde van grootte als het landelijk gemiddelde (Jaarstukken 2016, p.175).
Landelijke cijfers zijn alleen beschikbaar voor 2014 en 2015 (waarstaatjegemeente.nl). Uit het oogpunt van
vergelijkbaarheid hanteren we in deze tabel dezelfde normen voor de drie gemeenten. Zie ook Deel 2, bijlage 2.

Accountantsverklaring
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Wat is nodig in de bestuurlijke organisatie?
Wat is nodig in de bestuurlijke organisatie om de voordelen van verbinding (verder) te verzilveren en
nadelen te voorkomen? In termen van het bestendigen dan wel het uitbreiden van verbinding of juist
het ontvlechten of afzien van verbinding.
Het realiseren van meerwaarde gaat niet altijd vanzelf. Vraag is wat de bestuurlijke organisatie
hieraan kan bijdragen (of afdoen):

Het gaat daarbij om méér dan de structuur en verbanden, hoewel de discussie daartoe in de
praktijk vaak wordt verengd. Bij structuur gaat het meestal om een keuzerepertoire met tastbare
opties zoals bestuurlijke fusie (herindeling), ambtelijke fusie en het optuigen van
samenwerkingsverbanden.
•
Vanuit een breder vizier gaat het hier ook om het optimaliseren van de verbinding in termen van
intensiteit en kwaliteit van samenwerking door:
> werkwijze
> mensen + ‘opstelling’: wie doet mee in welk team en speelt welke rol?
> cultuur en omgangsvormen
> middelen
> het zijn van een goede samenwerkingsspeler voor andere partners (‘organisatie binnen de
eigen kring’ van de afzonderlijke spelers).
De functie van het verbindend document is de mogelijke meerwaarde van verbinding voor
gemeente Nuenen c.a. in kaart te brengen – om vervolgens te bezien welke toekomstige
bestuurlijke organisatie nodig is om deze meerwaarde te realiseren.

3.1 Het versterken van de intensiteit en de kwaliteit van samenwerking
(1) Werkwijze
Het gaat hier om het verbeteren van de werkwijze en kwaliteit van samenwerking voor het realiseren
van maatschappelijke opgaven. De werkwijze geeft antwoord geeft op een aantal ‘hoe-vragen’ en is
gericht op realiseren: doen wat nodig is om de (maatschappelijke) opgaven te realiseren.
ONTWIKKELEN VAN DRIE BASISVAARDIGHEDEN
Om meerwaarde en synergie te realiseren is het ontwikkelen van drie vaardigheden essentieel: 6

Het eigen belang verbinden met een gezamenlijk belang, waarbij over en weer wordt
bijgedragen om elkaars belangen zoveel mogelijk te honoreren in plaats van geïsoleerd eigen
plannen te bedenken.

In staat om integraal te werken en uit één hand te opereren in plaats van dat bestuurders of
medewerkers elkaar ten overstaan van de samenwerkingspartners beconcurreren.

Focussen op realisatie. Wat kunnen we in samenwerking met elkaar realiseren én wat kan ik nu
al meteen doen, in plaats van tamboereren op algemene doelen zonder zicht op
realisatiemogelijkheden.

6

De recente evaluaties het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Metropoolregio Eindhoven laten zien dat de samenwerking
juist op deze drie punten versterkt moeten worden. Zie Berenschot, Evaluatie Stedelijk Gebied Eindhoven, 16 mei 2017,
bijvoorbeeld p. 44; en Berenschot, Evaluatie Metropoolregio Eindhoven, juni 2017.
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ONTWIKKELAGENDA
Een discussie over werkwijzen (en cultuur) is ongrijpbaarder dan discussies over structuren. Juist
daarom is een concrete ontwikkelagenda van belang. Telkens werk je met energie en focus aan een
aantal behapbare ontwikkelpunten. De drie basisvaardigheden maken daarvan onderdeel uit. De
agenda wordt steeds weer gevoed met nieuwe ontwikkelpunten, bijvoorbeeld:

Hoe realiseer je snelle, zorgvuldige democratische besluitvorming als beslissingen nodig zijn in
meerdere gemeenteraden of achterbannen?

Hoe kun je op een goede manier het lokale belang en het regionale belang met elkaar
verbinden? Hoe drijf je belangentegenstellingen op een goede manier ‘op de spits’? Hoe vind je
dan wegen zodat belangen elkaar kunnen versterken (‘win-win’). Hoe ga je om met belangen
waar dit niet lukt?

Onderwerpen samen goed doorleven vanuit lokale en regionale belangen waarbij het eigen
belang er mag zijn: door het eigen belang juist te articuleren en samen te kijken hoe je dat goed
kunt bedienen in gezamenlijk regionaal belang.

Hoe kun je als gemeenteraad overzicht houden over een groot aantal
samenwerkingsverbanden? Kan dat ook op een moderne en slimme manier: 24 uur per dag
met één druk op de knop?

Hoe formeer je snel en flexibel samenwerking met de juiste organisaties en personen? Hoe doe
je dit bij verschillen in taal, expertise en belangen? Hoe kom je dan samen in een modus van
bouwen en vermijd je vergaderen en beschouwen? Hoe doe je dat in een plezierige en creatieve
werksfeer?

Het ontwikkelen van een gemeenschappelijke professionele werkwijze is hoe dan ook nodig, los van
welke structuuroplossing dan ook. Dit blijkt ook uit de recente evaluaties van de Metropoolregio
Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven.

De samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven leidt gedeeltelijk tot resultaten
(uitvoeringsprestaties). Concrete maatschappelijke effecten voor het ‘Daily Urban System’
kunnen nog niet worden vastgesteld. Tegelijkertijd vraagt de samenwerking om verbetering.
Zo is de focus vooral gericht op het nemen van besluiten en minder op uitvoering, monitoren
en leren/ follow up.7

De samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven leidt tot weinig resultaten in verhouding tot
de inspanningen. De kwaliteit van de samenwerking is “los zand”: “als er niet snel iets
verandert, zal de samenwerking in de Metropoolregio afbrokkelen”. 8
(2) Mensen + ‘opstelling’: wie doet mee in welk team en speelt welke rol?
Samenwerking binnen en tussen organisaties is in de eerste plaats mensenwerk. Het realiseren van
maatschappelijke opgaven, regionale samenwerking vraagt teamwerk en de juiste mensen, met de
juiste vaardigheden en competenties op de juiste plek.
Het verzilveren van meerwaarde in de verbinding vraagt om een menselijke maat:

Goed benutten van mensen en hun talenten en competenties. Het ontwikkelen van talenten en
competenties.

Aanboren van drijfveren van mensen om bij te dragen aan maatschappelijke opgaven.

Mensen in stelling brengen zodat zij zich maximaal kunnen ontplooien als bijdrage aan de
maatschappelijke opgaven.

Het versterken van generalistische vaardigheden naast specialistische kennis.

7

Berenschot, Evaluatie Stedelijk Gebied Eindhoven, 16 mei 2017, p. 45.

8

Berenschot, Evaluatie Metropoolregio Eindhoven, juni 2017, p. 29.

Deel 1: Visie op de bestuurlijke toekomst

Pagina 15



Daarmee tevens realiseren dat gemeenten aantrekkelijk werkgevers zijn voor professionals –
ook door een aansprekende werkwijze.

De menselijke maat prevaleert consequent boven bureaucratische en administratieve procedures en
systemen:

Mensen zijn in staat elkaar snel te vinden en adequate teams te vormen dwars door
organisatiegrenzen heen.

Bouwen, creëren en persoonlijke groei vormen belangrijke bronnen voor motivatie en energie
om maatschappelijke opgaven te realiseren.

Dat vraagt naast inhoudelijke specialisten ook om competente professionals die zijn gericht op
verbinden, formeren van samenwerking en het smeden van coproductie.

Zij kunnen het voortouw nemen in het samenspel met anderen. Professionals als
bouwmeesters die zijn gericht op bouwen en voortbouwen op elkaar.
(3) Cultuur en omgangsvormen
Een passende cultuur vormt een voorwaarde voor samenwerking en gemeenschappelijke professionele
werkwijzen. Omgekeerd wordt deze cultuur ook gevormd en bevestigd door de dagelijkse praktijk van
samenwerken. Cultuur komt tot uitdrukking in:9

Gedrag/handelwijzen, symbolen, rituelen, verhalen, rolmodellen, etc. (zichtbare zaken).

Kernwaarden: aangehouden doelen en overtuigingen die ter rechtvaardiging van handelwijzen
gelden.

Onderliggende basisveronderstellingen: vaak onbewuste als vanzelfsprekend aangenomen
overtuigingen, gedachten en gevoelens – als uiteindelijke bron van kernwaarden en handelwijzen.
Cultuur komt tot uitdrukking in concreet gedrag en omgangsvormen. Om via verbinding tot
synergie te komen is in ieder geval belangrijk:

Bijdragen op basis van toegevoegde waarde. Iedereen die meerwaarde heeft doet mee.
Discussie en beschouwen aan de zijlijn is een ongewenste cultuur.

Respect voor alle vertegenwoordigers (volksvertegenwoordigers, bestuurders en ambtenaren)
ongeacht de gemeentegrootte.

Aandacht voor onderlinge verschillen en lokale belangen die afwijken: de wil tot verschil.

Focussen op resultaten en focussen op realiseren: daar is alle energie op gericht.

Een open houding van geven en nemen en elkaar iets gunnen.
Dysfunctionele kenmerken zijn een vergadercultuur, een eenzijdige focus op besluiten in plaats van
realisatie, alleen luisteren naar de grootste gemeente, etc.
(4) Middelen
Het gaat hier om alle benodigde hulpbronnen om de maatschappelijke opgaven te realiseren, zoals
financiën, ICT en informatievoorziening, kennis en huisvesting.




9

Financiële middelen vrijhouden om snel en flexibel in te kunnen zetten voor het realiseren van
kansrijke initiatieven in samenwerking met coproducenten.
Regionale fondsen – zoals bij bedrijventerreinen.
Een deel van de programmering afhankelijk stellen van veelbelovende initiatieven én
realisatiekansen in plaats van middelen op voorhand verdelen en versplinteren over allerlei
doelen zónder heldere koppeling aan daadwerkelijke realisatie.

Zie Edgar H. Schein, Organizational Culture and Leadership, San Francisco, 1992, p. 17.
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ICT die het mogelijk maakt gemeenschappelijke werkwijzen te ondersteunen waarbij
samenwerking dwars door bestaande organisatiegrenzen digitaal wordt gefaciliteerd.
Bijvoorbeeld door samen te werken rond complexe opgaven met een groot aantal personen en
organisaties – tijd en plaats onafhankelijk.

(5) Het zijn van een goede samenwerkingsspeler voor andere partners (‘organisatie binnen de
eigen kring’ van de afzonderlijke spelers).
Het zijn van een goede samenwerkingspartner vraagt iets van alle spelers. In het bijzonder:

Interne organisatie in dienst van externe samenwerking

Snel en flexibel kunnen verbinden en inspelen op kansen

Constructieve opstelling gericht op het bundelen van krachten

Eenduidige partner met mandaat

Betrouwbaar, open en duidelijk

Voldoende geïnformeerd over de eigen situatie en over de partners

Gecommitteerd.





Dit is de uitdaging voor alle gemeenten in Nederland en dus ook voor alle gemeenten in de
regio.
Decennialang spreken we over dit punt – telkens in andere termen, zoals het verbeteren van
samenwerking, integraal werken, doe-democratie, overheidsparticipatie, inspelen op
maatschappelijke initiatieven, vraaggericht werken, netwerkgemeente, et cetera. Voor alle
gemeenten geldt de noodzaak van bestuurlijke vernieuwing en gerichte professionalisering.
De inschatting is dat dit meer vraagt van grotere gemeenten – juist doordat deze vaak
gekenmerkt worden door grotere interne complexiteit, veel specialisatie, veel ‘bureaucratie’ en
daarmee ook een sterkere interne gerichtheid.

3.2 Ondersteunende aanpassingen in de structuur (als sluitstuk)
(0) Structuur
Hier gaat het vooral om vraagstukken op gebied van

de verdeling van taken en bevoegdheden,

coördinatielijnen,

de omvang van eenheden/ schaal,

hiërarchische lijnen,

leiding en governance.
Vaak staan deze vraagstukken in het teken van organisatorische kwesties op het gebied van
beheersing van kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid.

Wat is wél wenselijk of valt te overwegen?
(1) TIJDELIJK DOORGAAN OP DE HUIDIGE VOET
Doorgaan op de huidige voet naast de optie van herindeling. Waarbij gemeente Nuenen c.a. in ieder
geval tijdelijk zelfstandig blijft functioneren.
Herindeling vormt een sluitstuk op een andere werkwijze (zie hierboven). Dit betekent dat de
gemeente in ieder geval tijdelijk ruimte heeft om zich op de nieuwe situatie voor te bereiden en
nieuwe werkwijzen te ontwikkelen en te beproeven om meerwaarde van de verbinding te realiseren.

Deel 1: Visie op de bestuurlijke toekomst
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(2) HERINDELING/ BESTUURLIJKE FUSIE
Het gemeentebestuur van Nuenen c.a. heeft gekozen voor een fusie met gemeente Son en Breugel
mocht de situatie hiertoe aanleiding geven.
Wel blijft staan dat herindeling op zichzelf geen voldoende voorwaarde is voor het vergroten van
de bestuurskracht of een snellere en betere realisatie van maatschappelijke opgaven:

Schaalvergroting is op zichzelf genomen niet voldoende om gemeenten, provincies of
organisaties beter te laten functioneren.10

Internationaal onderzoek bevestigt ook dat structuuroplossingen op zich niet voldoende zijn
voor de verbetering van het openbaar bestuur. Wanneer men hier toch voor kiest, leidt dit
nogal eens tot verspilling.11

Daarnaast zijn gemeenten na herindeling vaak jaren ‘wat in zichzelf gekeerd’ met veel
aandacht voor de interne organisatie en werkprocessen.12

Wat betreft de timing is herindeling altijd een sluitstuk op andere oplossingen –in het bijzonder
andere werkwijzen vanuit de redeneerlijn: ‘de structuur staat in dienst van de gewenste werk- en
handelwijzen met het oog op het realiseren van maatschappelijke opgaven’.
Gemeenten moeten hoe dan ook samenwerken – met of zonder structuurwijziging, op een grote of
kleine schaal. Dit geldt voor grote gemeenten, maar ook voor kleinere gemeenten.
(3) EEN STERKE CENTRUMGEMEENTE MET EEN RING AAN STERKE RANDGEMEENTEN
Naast schaalvergroting is ook een optie in te zetten op een sterke centrumgemeente Eindhoven met
daarom heen een ring aan sterke randgemeenten. De gedachte is hierbij dat de gemeenten elkaar
versterken door constructief spel en tegenspel. Zie ook hoofdstuk 1 Visie op de bestuurlijke toekomst.
(4) DYNAMISCHE OVERDRACHT VAN BEVOEGDHEDEN ALS SLUITSTUK OP EEN ANDERE WERKWIJZE
Dynamische en dus flexibele overdracht van bevoegdheden aan een eenmalig te formeren ‘hogere’
democratische autoriteit. Deze overdracht is het (eenmalige) sluitstuk op een opgaven gestuurde
werkwijze. De gedachte is dat dit bij concrete regionale opgaven aan de orde kan zijn om tot de
benodigde doorzettingsmacht/ slagvaardigheid te komen – tegelijkertijd mét versterking van
democratische besluitvorming. Zie ook hoofdstuk 1 Visie op de bestuurlijke toekomst.

10

Zie: Berghuis, J.M.J., en M. Herweijer, W.J.M. Pol, Effecten van herindeling, 1995.

11

Denters, Bas en Michael Goldsmith, Andreas Ladner, Poul Erik Mouritzen, Lawrence E. Rose, Size and Local Democracy,
Edward Elgar Publishing, 2014.

12

Herweijer, M., en M.J. Fraanje, R.M. Beerepoot, Processen en effecten van herindeling, Hoe beoordelen raadsleden,
gemeenteambtenaren en bestuurders uit Zuid-Holland zeven recente Herindelingen, oktober 2009.
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Dynamische overdracht van bevoegdheden als sluitstuk op een andere werkwijze:
Een voorbeeld van een werkwijze en een bijbehorende formele procedure
Rond concrete regionale opgaven proberen partijen er onderling uit te komen. Ze
Stap 1
proberen het lokale en het regionale belang met elkaar te verbinden. Dit kan ook door
diverse dossiers te verbinden en tot ruil of geven en nemen te komen.

Stap 2

Indien dit niet lukt dan vindt er mediation plaats met behulp van een onafhankelijke
partij – ingeval van zeer belangrijke regionale opgaven.

Stap 3

Indien dit niet lukt, dan kan een van de spelers aankaarten dat met de opgave een
‘zwaarwegend regionaal’ belang is gemoeid en dat een ‘hogere democratische autoriteit’
zou moeten afwegen of dit belang al of niet prevaleert boven individuele lokale
belangen.

Stap 4

De provincie, bijvoorbeeld, besluit of sprake is van dit ‘zwaarwegende regionale belang’.

Stap 5

De provincie stelt een eenmalige regionale democratische autoriteit in om tot
besluitvorming over de opgave in kwestie te komen. De samenstelling en wijze van
besluitvorming kan op verschillende manieren vorm krijgen.
> De eenmalige regionale democratische autoriteit bestaat (qua stemverdeling)
bijvoorbeeld voor 2/3 uit raadsleden uit de betrokken gemeenten – waarbij de
stemverdeling tussen de gemeenten “gematigd” naar rato van gemeentegrootte is
vastgesteld; en voor 1/3 uit leden vanuit Provinciale Staten.
> Er is een gewone meerderheid van stemmen nodig.
Het proces en de besluitvorming in het kader van deze democratische autoriteit worden
zo ingericht dat deze bijdragen aan een herkenbare en betekenisvolle rol van de politiek.

Stap 6

Afhankelijk van de uitkomst van het besluit kan eventueel passende compensatie
worden geboden voor die gemeenten die lokaal een ‘offer’ brengen voor het ‘hogere
regionale belang’.

Wat is niet wenselijk?
(5) OVERDRACHT VAN TAKEN EN BEVOEGDHEDEN AAN DE CENTRUMGEMEENTE
Eén van de oplossingen is overdracht van bevoegdheden aan de centrumgemeente Eindhoven:

De kleinere gemeenten in de ring om gemeente Eindhoven dragen bepaalde taken,
bevoegdheden en middelen op de terreinen van wonen, werken, ruimtelijke inrichting en
voorzieningen over aan de centrumgemeente Eindhoven.

De gemeente Eindhoven vervult daarbij de rol van bestuursautoriteit voor het gehele gebied.

De kleinere gemeenten in de ring om Eindhoven blijven verantwoordelijk voor de uitvoering
van taken dichtbij inwoners. 13

Deze oplossingsrichting is onwenselijk op basis van de volgende argumenten:

Overdracht van taken en bevoegdheden betekent dat de centrumgemeente als
bestuursautoriteit beslissingen gaat nemen over het grondgebied van andere gemeenten. De
facto is daarmee sprake van regionaal bestuur. Dit is een ongewenste ontwikkeling.

Aan het hoofd van deze vierde bestuurslaag staat de gemeenteraad van Eindhoven. De
gemeenteraden van de kleinere gemeenten kunnen daar geen invloed uitoefenen op de

13

Zie: Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. (Commissie Demmers), De wil tot verschil. Eindrapportage
Adviescommissie Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a., maart 2016.
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beslissingen die het eigen grondgebied aangaan. Daarmee is sprake van een democratisch
gat.14
De praktijk leert dat dergelijke situaties aanleiding geven om allerlei hulpstructuren en
voorzieningen te treffen om de democratische legitimiteit te vergroten. Hiermee wordt
vervolgens de wens tot eenvoud en bestuurskracht weer doorsneden. Dergelijke oplossingen
versterken doorgaans de ongewenste situatie van regionaal bestuur. Voorbeelden zijn de
Drechtstedenregio en het ontstaan en weer afschaffen van deelgemeenten.

(6) HET OPNIEUW OPTUIGEN VAN EEN VIERDE BESTUURSLAAG
Met het optuigen en aftuigen van vierde bestuurslagen zijn we in Nederland al heel lang bezig. We
wijzen onder meer op discussies over stadsprovincies en het instellen en opheffen van allerlei
regionale verbanden zoals agglomeratieregio’s, plusregio’s en deelraden/deelgemeenten.
Dergelijke structuurdiscussies dragen doorgaans niet bij aan energie om meerwaarde en synergie te
realiseren.
Bij regionaal bestuur is de democratische legitimiteit een voortdurend aandachtspunt. Decennialang is er
veel aandacht voor dit thema bij de beoordeling van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
Samenwerkingsverbanden blijken in de praktijk vaak gepaard te gaan met het ontstaan van een vierde
bestuurslaag die op afstand staat van de gemeenteraad. Raadsleden zijn dan niet of onvoldoende in staat de
15
samenwerking politiek te sturen en te controleren.
Een ‘voorziening’ om hierop in te spelen is een regioraad – zoals ook toegepast bij de
Drechtstedensamenwerking. Sturing en controle vanuit de gemeenteraden blijken ook hier blijvende
aandacht te vragen. In 2009 constateren vier lokale rekenkamers dat directe sturingsmogelijkheden voor de
raden beperkt zijn. De constatering is ook dat raadsleden die niet in de regioraad zitten ‘op afstand staan’:
“Door raadsleden in meerdere gemeenten is aangeven dat de afstand tot de Drechtraad voor nietDrechtraadsleden groot is. Gezien de complexiteit en hoeveelheid van de informatie wordt het lastig
gevonden de eigen fractie op efficiënte wijze te betrekken. Verschillende fracties geven aan hier enigszins
16
mee te worstelen.” Bij de Drechtstedensamenwerking worden vanaf 2011 nieuwe wegen verkend om
17
raadsleden beter aan te sluiten op de regionale samenwerking.

14

15

Zie ook de recente enquête van Raadslid.Nu: http://www.raadslid.nu/content/raadsleden-hebben-grip-noch-invloedop-regionale-samenwerking.
Zie SGBO, De WGR gewaardeerd, Den Haag, 1991; SGBO, Democratische controle op gemeenschappelijke regeling, Den
Haag, december 1999; Partners+Pröpper, Trendstudie samenwerking – decentrale overheden (onderzoek in opdracht van
het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties), Den Haag, 2005, p. 29.

16

Zie rekenkamers van Alblasserdam, Dordrecht, Hendrik-Ido Ambacht en Sliedrecht, Onderzoek naar de regionalisering
van de Drechtsteden, 2009, p. 30-32.

17

Zie onder meer: Hoofdnotitie - Samenwerking en toekomst Drechtsteden, 4 juli 2013.
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4

Toetsing aan landelijke en provinciale criteria
We vatten hier onze beoordeling van twee alternatieven samen – aan de hand van de landelijke en
provinciale criteria:
Voorkeursalternatief:
Breed inzetten op versterking bestuurlijke organisatie met op termijn als sluitstuk een herindeling
met gemeente Son en Breugel.
Af te wijzen alternatief:
Op kortere termijn opgelegde herindeling met gemeente Eindhoven.

Beoordelingscriterium

Voorkeursalternatief:
Versterken bestuurlijke organisatie in brede zin +
op termijn herindeling met Son en Breugel

Af te wijzen alternatief:
Op kortere termijn opgelegde herindeling
met gemeente Eindhoven

Bestuurskracht /
realisatie
maatschappelijke
opgaven

De huidige bestuurskracht van Nuenen c.a.
ontwikkelt zich positief. Met het
voorkeursalternatief kan de bestuurskracht verder
groeien met het oog op toekomstige uitdagingen.

Democratie

Versterking van de democratie vindt vooral plaats
door een betere werkwijze:
 Meer focus op politiek relevante afwegingen
(en betere taakverdeling tussen raad en
college).
 Beter doorleven van inhoud en
belangenafweging waarbij lokaal en regionaal
belang samen kunnen gaan.
 De voorgestelde ‘dynamische overdracht van
bevoegdheden’ draagt bij aan het versterken
van de politieke rol van raden (én provinciale
staten).
De regionale opgaven zijn leidend en
richtinggevend voor de samenwerking.
Een sterke centrumgemeente en sterke
randgemeenten dragen bij aan lokale en regionale
bestuurskracht. Goed tegenspel over en weer is
gezond.

Dit is onzeker en de vrees bestaat dat de
bestuurskracht eerder achteruit dan vooruit
gaat.
De bestuurskracht van Eindhoven is niet
onderzocht. De aanname dat de
bestuurskracht van Nuenen c.a. groeit bij
fusie met Eindhoven is betwistbaar.
Herindeling alleen draagt niet bij aan een
betere democratie.

Regionale
samenwerking en
evenwichtige
regionale
verhoudingen
Identiteit/ nabijheid
tot inwoners
Interne
samenhang/ dorpsen kernenbeleid

Deze zijn traditioneel al goed geborgd in de huidige
situatie. De fusie met Son en Breugel kan bijdragen
aan de benodigde verdere professionalisering
hiervan – mede in het licht van omgevingswet.

Inhoudelijke
samenhang/ nodale
principe

Tussen de gemeenten Nuenen c.a. en Son en
Breugel bestaat een grote gemeenschappelijke
noemer. Bundelen van krachten kan helpen om
gezamenlijke opgaven te realiseren.
Dit gebeurt ook al in de huidige situatie via
onderlinge samenwerking en samenwerking in het

De gedachte dat er dan minder
samenwerkingsverbanden zijn (met beperkte
democratische legitimiteit) is onjuist. Grote
gemeenten hebben niet minder
samenwerkingsverbanden dan kleine
gemeenten.

Een te groot krachtsverschil tussen de
centrumgemeente en omringende
gemeenten draagt niet bij aan goede
samenwerking. Risico is ook dat de rol van de
provincie dan gereduceerd wordt tot het
opkomen voor de kleinere/ zwakkere
gemeenten.
De nabijheid tot inwoners is in Eindhoven –
net als in veel andere grote steden – op een
veel lager niveau geborgd dan in de huidige
situatie in Nuenen c.a.
In Eindhoven is geen traditie om de identiteit
van afzonderlijke kernen te borgen. De
ambitie is uitgesproken dit wel te willen doen
– maar of dit lukt, is onzeker.
De inwoners van Nuenen c.a. maken net als
de andere ‘regiogemeenten’ veel gebruik van
de voorzieningen van de centrumgemeente
Eindhoven.
Nuenen c.a. en Eindhoven hebben diverse
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Beoordelingscriterium

Voorkeursalternatief:
Versterken bestuurlijke organisatie in brede zin +
op termijn herindeling met Son en Breugel

Af te wijzen alternatief:
Op kortere termijn opgelegde herindeling
met gemeente Eindhoven

kader van SGE , MRE en de Dienst Dommelvallei.

gemeenschappelijke opgaven die al inzet zijn
van onderlinge samenwerking en
samenwerking in het kader van onder meer
SGE en MRE.
De herindeling sec voegt hier in beperkte
mate iets aan toe.
Vanuit de optiek van de huidige inwoners van
Nuenen c.a. zal de financiële situatie eerder
verslechteren dan verbeteren – gezien de
financiële situatie van gemeente Eindhoven
Schaalverkleining om tot slagvaardigere
eenheden te komen, is in het bedrijfsleven wél
een optie – als schaalvergroting niet de
gewenste effecten brengt. Binnen het
openbaar bestuur komt dit nog zelden voor,
maar zou in de toekomst wél overwogen
kunnen worden.
Of herindeling met Eindhoven de opmaat is
voor verdere schaalvergroting is onbekend.
Dit is afhankelijk van de ambities van
Eindhoven en de lange termijn visie van de
provincie. Deze is er nog niet.
De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft zich
met ruime meerderheid uitgesproken tegen
een fusie met Eindhoven.

De herindeling sec voegt hier in beperkte mate iets
aan toe.

Financiële situatie

Duurzaamheid/
houdbaarheid

Aan de financiële situatie zal dit een positieve
bijdrage leveren, gezien de financiële situatie in Son
en Breugel en de positieve ontwikkeling van de
financiële situatie in Nuenen c.a.
De huidige bestuurskracht van Son en Breugel en
van Nuenen c.a. is voldoende. Fusie levert een
duurzame sterke gemeente op.
Of de fusie ook in de toekomst houdbaar is, hangt
ook af van een lange termijn visie van de provincie.
Deze is er nu nog niet.

Draagvlak

De gemeenteraad van Nuenen c.a. heeft zich met
ruime meerderheid uitgesproken voor een fusie met
Son en Breugel.
Onder de bevolking van Nuenen c.a. bestaat al
lange tijd veel ongenoegen over de politieke
situatie in Nuenen. Dit is deels vanuit negatieve
beeldvorming uit het verleden, deels door
negatieve media-aandacht, maar ook deels door
het optreden van politici dat negatieve aandacht
trekt.
Vanuit dit negatieve sentiment is een deel van de
bewoners ‘er klaar mee’ en is men voorstander van
het opheffen van de gemeente.
Uitgaande van een recente peiling door provincie
Noord-Brabant wil 34 % van de inwoners van
Nuenen c.a. zelfstandig blijven, 24 % is voorstander
van fusie met Son en Breugel. Aangetekend moet
wél worden dat deze peiling een momentopname is
Deze vond net plaats na negatieve publiciteit over
de lokale politiek in Nuenen c.a. en kort na
besluitvorming van de gemeenteraad van Son en
Breugel over de toekomstige bestuurlijke
organisatie.

Uitgaande van een recente peiling door
provincie Noord-Brabant wil 32 % van de
inwoners van Nuenen c.a. fuseren met
Eindhoven (zie ook hiernaast).

Toelichting bij Draagvlak:
Percentages gebaseerd op een persbericht van provincie Noord-Brabant d.d. 22 december 2017: ‘Meerderheid
inwoners van Nuenen wil fusie’. Daarbij zij opgemerkt dat het onderliggende onderzoeksrapport pas in 2018
openbaar gemaakt zal worden. Van het totaal aantal deelnemers aan het onderzoek wil 34% zelfstandig
blijven, 24% is voor fusie met Son en Breugel, 32% is voor fusie met Eindhoven, 4% wil met andere
gemeente(n) fuseren, 5% heeft geen mening.
De snelle lezer zou op basis van het persbericht abusievelijk kunnen concluderen dat 52% van de inwoners
voorstander is van fusie met Eindhoven, dat beeld klopt niet.
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Deel 2A:
Verbindend document Nuenen c.a. en Son en Breugel
We bouwen in het Verbindend document mede voort op de Rapportage bestuurlijke toekomst
Nuenen c.a. en de reactie van de gemeente Son en Breugel op het door de gemeenteraad van
Nuenen vastgestelde Profiel gemeente Nuenen c.a.18 De Begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst is
niet betrokken geweest bij het tot stand komen van deze reactie.

1

Verbinding
Vraagstelling
(1) Welke verbinding is er tussen de gemeenten?
> Wat is de gemeenschappelijke noemer?
> Wat zijn complementaire verschillen?
(2) Wat is de mogelijke meerwaarde die deze verbinding biedt aan gemeente Nuenen c.a.?
(3) Wat is nodig in de bestuurlijke organisatie om deze meerwaarde te realiseren en nadelen te
voorkomen? Het antwoord op deze vraag is opgenomen in Deel I, hoofdstuk 3.

1.1 Gemeenschappelijke noemer
Het gaat hier om de verbinding tussen twee gemeenten op
basis van gemeenschappelijke kenmerken en een beeld van
samenhang die betekenisvol is. Deze vormen een band –
zonder dat ze direct relevant hoeven te zijn voor de invulling
van de bestuurlijke organisatie.
De gemeenschappelijke noemer en de samenhang bieden
een voedingsbodem voor positieve of juist negatieve
sentimenten voor samenwerking – in welke vorm dan ook.
(1) Identiteit
Bij identiteit gaat het om wezenlijke kenmerken die verankerd zijn in de samenleving en een duurzaam
karakter hebben. De identiteit is beperkt afhankelijk van politieke voorkeuren.
Kernbevinding: de gemeenten hebben een sterk vergelijkbare identiteit.
Beide gemeenten hebben een sterk vergelijkbare identiteit. Ze hebben beide een dorps karakter,
een sterke sociale cohesie met een ‘ons kent ons’ cultuur, laagbouw, een groen karakter en een
historische uitstraling. De gemeenten bieden rust, ruimte, groen, evenementen, recreatie en
bezienswaardigheden aan de eigen inwoners en bezoekers uit de ‘drukke stad’. Beide gemeenten
zijn zeer concurrerend binnen de Brainport/ Mainport en hebben een goed vestigingsklimaat.
De onderlinge verschillen op de dimensies sociaal-cultuur (People), ecologisch (Planet) en
economisch (Profit) zijn veel kleiner dan de overeenkomsten.19

18

19

Rapportage uit oktober 2017 van de Begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst ten behoeve van de gemeenteraad van
Nuenen c.a.
Zie ook: Gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel, Nuenen en Son en Breugel: een eerste verkenning, 2016, p.
5.
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SOCIAAL-CULTUREEL (PEOPLE)
Beide gemeenten kennen een sterke sociale cohesie met een ‘ons kent ons’ cultuur, hechte sociale
verbanden en ook sociale controle. Dit werkt ook door op de opvoeding van elkaars kinderen (‘It
takes a village to raise a child’).20 De participatiesamenleving is historisch sterk ontwikkeld in de
dorpen en komt ook tot uitdrukking in een rijk verenigingsleven met vele vrijwilligers.











20

Een vergelijkbare bevolkingsopbouw (zie de
figuur). Inclusief een vergelijkbare en relatief
hoge ‘grijze druk’ van respectievelijk 46%
(Nuenen) en 42% (Son en Breugel).21
Een sterke participatiesamenleving onder
meer door een rijk verenigingsleven en grote
inzet van vrijwilligers. Actieve inwoners en
bezoekers dragen ook bij aan een bruisend
karakter met veel activiteiten en
evenementen.
> Mantelzorgers: Nuenen c.a. 23%, Son en Breugel 18% (Nederland 14%).22
> Maatschappelijke participatie: Nuenen c.a. 60%, Son en in Breugel 57% (Nederland
45%).23
Goede economische participatie: Nuenen c.a. 60%, Son en Breugel 63%.24
> Werkloosheid 2016: Nuenen c.a. 4,6%, Son en Breugel 4,7% (Nederland 6,1%).25
> Huishoudens met een bijstandsuitkering: Nuenen c.a. 3,6%, Son en Breugel 3,1%
(Nederland 5,9%).26
Inwoners oordelen positief over de woonomgeving: Nuenen c.a. 62%, Son en Breugel 70%
(Nederland 52%).27
Zeer goede veiligheidssituatie. Dit blijkt uit allerlei veiligheidsindices, registraties en
monitoren.28
Hoge levensverwachting. Deze is gemiddeld hoger dan in Nederland. In de periode 2011-2014:
83,3 jaar in Nuenen c.a. en 83,5 jaar in Son en Breugel (81,3 jaar in Nederland).29 Op indicatoren
zoals bewegen en overgewicht scoort Nuenen c.a. iets beter dan Son en Breugel: 30
> Bewegen: Nuenen c.a. 72,1%, Son en Breugel 66,0% (Nederland 63%).
> Overgewicht: Nuenen c.a. 42,6%, Son en Breugel 48,7 % (Nederland 48,9%).
> Eenzaamheid: Nuenen c.a. 35,1%, Son en Breugel 35,6 % (Nederland 38,8%).
> Laaggeletterdheid is in beide gemeenten relatief laag: tussen 5 – 8 % (Nederland 11%).31
> Kinderen in armoede: Nuenen c.a. 4,8%, Son en Breugel 3,9% (Nederland 6,6%).32

21

Bron: gesprekken met interne en externe sleutelpersonen.
Verhouding tussen aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar (Centraal Bureau

22

voor de Statistiek).
Bron: Waarstaatjegemeente.nl

23
24

Bron: Telos/ Waarstaatjegemeente.nl
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat hier om het vermogen van huishoudens, bijstand, arme

25

huishoudens en langdurige werkloosheid.
Waarstaatjegemeente.nl/ Centraal Bureau voor de Statistiek. Inmiddels bedraagt de werkloosheid in Nederland 5,7%.

26
27

Waarstaatjegemeente.nl
Oordeel inwoners over aanwezigheid voorzieningen, de eigen woning, woning tekort. Bron: Nationale monitor

28

duurzame gemeenten 2017/ Waarstaatjegemeente.nl Bron: Telos/ Waarstaatjegemeente.nl
Zie onder meer: Waarstaatjegemeente.nl.

29
30
31

Bron: RIVM/ Waarstaatjegemeente.nl
Telos/ Waarstaatjegemeente.nl
Bron: Waarstaatjegemeente.nl; Stichting Lezen en Schrijven, Feiten en cijfers laaggeletterdheid, 2014
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Goede onderwijssituatie. Op een schaal van 0 tot 100%: Nuenen c.a. 63% en Son en Breugel
56% (Nederland 53%):33
> Het aantal voortijdig schoolverlaters, verzuim van leerlingen (absoluut en relatief) is in
beide gemeenten laag in vergelijking tot het gemiddelde van alle gemeenten.
Op kunst en cultuur scoren beide gemeenten lager dan gemiddeld: Nuenen c.a. 33% Son en
Breugel 23% (Nederland 45%).34 Ondanks deze score spelen zich veel culturele activiteiten en
evenementen af in de gemeenten. Zo biedt Het Klooster in Nuenen c.a. onderdak aan allerlei
evenementen. In Son en Breugel het Vestzaktheater dat een kleinschalig aanbod biedt en zijn
er evenementen in ‘Springstreet art centre Dejavu’ (voorheen Galerie/ podium Dejavu). Beide
gemeenten beschikken over een bibliotheek. Evenementen zijn onder meer Bloem &Tuin,
Nuenen Culinair en het Breugels Festijn.
Gemeente Nuenen c.a. onderscheidt zich vooral met het erfgoed van Van Gogh als ‘Van Gogh
Village Nuenen’. Dit omvat het museum Vicentre, allerlei evenementen en een groot aantal
gebouwen, plekken en informatiezuilen die herinneren aan het erfgoed van Van Gogh in het
dagelijkse straatbeeld. Van Gogh is een belangrijke drager van de Nuenense identiteit. Kunst is
ook het thema van allerlei evenementen in Nuenen c.a..
Links: het ouderlijk
huis van Vincent van
Gogh in Nuenen.
Rechts: het kerkje in
Nuenen dat Vincent
van Gogh vaak
geschilderd heeft.

ECOLOGISCH (PLANET)
De gemeenten omvatten omvangrijke en gevarieerde natuurgebieden en vormen een open landelijk
gebied dat fungeert als groene zone/ groene long tussen de steden Eindhoven en Helmond. De
gemeenten delen twee belangrijke natuurgebieden, namelijk de Breugelse Beemden en het
Nuenens broek. De Dommel stroomt als grensrivier tussen Eindhoven en Nuenen richting Son en
Breugel. Het Beekdal Dommel/ Kleine Dommel is een belangrijk natuur- en landschapsgebied. De
natuur en het rivierenlandschap dragen in beide gemeenten bij aan rust en ruimte. Dit vormt een
zeker tegenwicht tegen de drukte en gejaagdheid van de ‘grote stad’.
Gemeente Nuenen onderscheidt zich daarnaast met de ontwikkeling van Landgoed Gulbergen met
mogelijkheden voor natuur en recreatie.




Luchtkwaliteit: Nuenen c.a. 80%, Son en Breugel 53% (Nederland 52,0%).35
Bodem: Nuenen c.a. 46%, Son en Breugel 61%.36

32

Waarstaatjegemeente.nl

33

Telos/Waarstaatjegemeente.nl; Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om aanbod basis en
voortgezet onderwijs, eindexamen cijfer VO, jeugdwerkloosheid, onvertraagd naar diploma, opleidingsniveau en

34

voortijdig schoolverlaten.
Bron: Telos/ Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hierbij om zaken als podiumkunsten, monumenten, musea en

35

beschermde stads- en dorpsgezichten.
Telos/ Waarstaatjegemeente.nl; Nationale monitor duurzame gemeenten 2017.

36

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017.
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Water: Nuenen c.a. 44%, Son en Breugel 48%37
Energietransitie: Nuenen c.a. 47%, Son en Breugel 36%.38
Natuur en landschap: Nuenen c.a. 57%, Son en Breugel 41%.39
Hinder en calamiteiten: Nuenen c.a. 70%, Son en Breugel 58%.40
Afval en grondstoffen: Nuenen c.a. 54%, Son en Breugel 61%.41

ECONOMISCH (PROFIT)
Beide gemeenten profiteren van de sterke Brainport-/Mainportregio. Gemeente Son en Breugel
onderscheidt zich met het succesvolle bedrijventerrein Ekkersrijt/ Meubelboulevard Ekkersrijt. De
gemeente scoort hoog op de jaarlijkse ranglijst met Economische Toplocaties van Elsevier.
Dit is ook zichtbaar in het aantal banen per 1.000 inwoners: Nuenen: 537/ 1.000 inwoners, Son en
Breugel: 1.426/ 1.000 inwoners (Nederland: 744/ 1.000 inwoners).42 Bedrijven in Son en Breugel zijn
dus een belangrijke regionale werkgever.

Concurrentievermogen: Nuenen c.a. 56,9%, Son en Breugel 56,6% (Nederland 49%).43

Arbeid: Nuenen c.a. 43,2%, Son en Breugel 62,7% (Nederland 45%).44
> Inwoners met betaald werk in 2016 per 1.000 inwoners: Nuenen 799, Son en Breugel 813
(Nederland 758).45
> Werkloosheid 2016: Nuenen c.a. 4,6%, Son en Breugel 4,7% (Nederland 6,1%).

Infrastructuur en bereikbaarheid: Nuenen c.a. 32%, Son en Breugel 27% (Nederland 50%).46

Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden: Nuenen c.a. 65%, Son en Breugel 40% (Nederland 49%).47

Kennis: Nuenen c.a. 55%, Son en Breugel 60% (Nederland 47%).48

Nuenen c.a.

Kleine gemeente met dorps karakter (22.763
inwoners).

Drie kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten
en de wijk Eeneind.

10.032 woningen.

Oppervlakte 34 km2.

Son en Breugel

Kleine gemeente met dorps karakter
(16.425 inwoners).

Twee kernen Son en Breugel.



6.978 woningen.
Oppervlakte 27 km2.

37

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017.

38

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om windenergie, zonnestroom, gas en elektriciteitsgebruik
huishoudens en bedrijven, energielabel woningen.

39

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om oppervlakte bos, afstand woningen tot openbaar groen,
afstand tot recreatief oppervlaktewater, biodiversiteit.

40

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om geluidoverlast, lichtoverlast, stank/stof/vuil, risico van
transport, externe veiligheid risicocontour, aardbevingen en overstromingen.

41

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om huishoudelijk restafval, GFT-afval, oud papier,
verpakkingsglas, kunststof.

42
43

Bron: Stichting LISA/ Waarstaatjegemeente.nl
Waarstaatjegemeente.nl; Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om aandeel starters, opheffingen,

44

aandeel topsectoren, Bruto Regionaal Product per hoofd van de bevolking.
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hier om werkgelegenheidsfunctie,

45

benutting arbeidspotentieel, werkloosheid, ontgroening/vergrijzing, arbeidsongeschikt.
Centraal Bureau voor de Statistiek/ Waarstaatjegemeente.nl

46
47

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat om leegstand kantoorruimte/

48

winkelruimte, netto/bruto gebruik bedrijventerreinen, verouderde bedrijventerreinen en voorraad bedrijventerreinen.
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat om aandeel hoogopgeleiden,
creatieve industrie, capaciteit WO/HBO, high- en medium werkgelegenheid.
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SAMENVATTING (IDENTITEIT)
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(2) Vergelijkbare besturingsfilosofie of besturingsstijl
Het gaat hier om de wijze waarop het gemeentebestuur samenwerking met de samenleving
organiseert en wat zij belangrijk vindt in het samenspel met inwoners. De besturingsstijl is het feitelijke
handelen aansluitend bij de besturingsfilosofie.
Kernbevinding:
de besturingsfilosofie en besturingsstijl van beide gemeenten komen in grote mate overeen.
In de gemeenten wordt vanuit korte lijnen en persoonlijk contact wisselwerking en samenwerking
georganiseerd. Dit draagt bij aan coproductie en het leggen van slimme verbindingen, zowel vanuit
de kant van het bestuur richting de samenleving, vanuit de samenleving richting het bestuur als ook
onderling tussen inwoners en maatschappelijke partners. De gemeenten zetten in op
gebiedsgericht werken richting de dorpen in om goed aan te sluiten op maatschappelijke
initiatieven. De opbouw van sociale netwerken is daar eveneens op gericht, bijvoorbeeld via dorpsen wijkraden, adviesraden en de vele verenigingen.
KORTE LIJNEN MET DE SAMENLEVING.
De ‘ons kent ons’ cultuur komt ook tot uitdrukking in de relatief korte afstand tussen
gemeentebestuur en inwoners in beide gemeenten. Er zijn korte lijnen vanuit college en de raad met
de samenleving. Bestuurders en politici zijn goed aanspreekbaar. Er zijn goede mogelijkheden voor
persoonlijk contact en aandacht.49
GEBIEDS- EN KERNGERICHT WERKEN
Beide gemeenten zetten in op gebiedsgericht werken om goed op de samenleving aan te sluiten,
nabij te zijn en samen een leefbare samenleving te behouden en te versterken.
In Nuenen c.a. spelen daarbij de dorps- en wijkraden in de kernen, diverse overleg- en
adviesorganen en verenigingen op gebied van sport een cultuur een belangrijke rol. In Son en
Breugel zijn geen dorps- of wijkraden maar is de inzet vergelijkbaar via het opbouwen en
onderhouden van allerlei sociale netwerken via buurtverenigingen, adviesraden en verenigingen
rond concrete vraagstukken op het gebied van sport, cultuur, welzijn, veiligheid et cetera.
GOED INSPELEN OP MAATSCHAPPELIJKE INITIATIEVEN
Beide gemeenten stimuleren maatschappelijk initiatieven en willen daar goed op aansluiten.

Coproductie: krachten bundelen om samen opgaven te realiseren.

Samenwerking voor gemeentelijke doelen.

Leggen van creatieve verbindingen (‘cross overs’) bijvoorbeeld op gebied van agrarische
activiteiten en recreatie en vrijetijdseconomie, of tussen sport, welzijn en cultuur.

In beide gemeenten is cocreatie met de samenleving van groot belang voor opgaven op gebied van
de dienstverlening, leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving. Beide gemeenten zijn er van
doordrongen dat zij dit niet alleen kunnen realiseren.

49

Bron: gesprekken met interne en externe sleutelpersonen.
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(3) Vergelijkbare financiële situatie
De financiële situatie bekijken we aan de hand van diverse kengetallen op basis van de feitelijke
cijfers voor 2014 tot en met 2016 en een prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019.
Kernbevinding: de financiële situatie verschilt, maar de verschillen worden kleiner.
De financiële situatie in Nuenen c.a. is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar behoeft nog
verdere verbetering, in het bijzonder wat betreft solvabiliteit en netto schuldquote. De financiële
situatie in Son en Breugel is heel goed, maar neemt de komende jaren wat af vanwege te
verwachten negatieve rekeningresultaten in 2017 tot en met 2019. De gemeente Son en Breugel
blijft financieel heel gezond. De woonlasten zijn in Nuenen c.a. hoger dan in Son en Breugel.
In Bijlage 2 is dit verder uitgewerkt.
(4) Vergelijkbare opgaven en aanpak
Hier gaat het om vergelijkbare opgaven en aanpak. Het gaat ook om de politiek bestuurlijke keuzes
over welke opgaven en doelen prioriteit hebben.
Nota bene: alle gemeenten in Nederland streven in algemene zin vergelijkbare doelen na voor welzijn,
zorg, veiligheid, klimaat, economische ontwikkeling, kwaliteit van de openbare et cetera. Veel
onderwerpen zijn generiek voor gemeenten. Zo wil elke gemeente leefbaar, schoon en veilig zijn. Dit
geldt ook voor de gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel. Deze algemene noemers houden geen
keuze in en zijn niet relevant als argument voor de keuze van een bestuurlijke vormgeving.
Kernbevinding: de opgaven en aanpak zijn op veel punten vergelijkbaar.
In de gemeenten spelen veel vergelijkbare opgaven. We zien dit vooral bij natuurontwikkeling,
het behouden en versterken van een vitaal dorps karakter, inzetten op preventie in het sociaal
domein. Rond vergelijkbare opgaven hanteren de gemeenten ook vaak een vergelijkbare aanpak.
We zien dat bijvoorbeeld rond veiligheid/ handhaving waar gemeentelijke opsporingsambtenaren
samen optrekken. De vergelijkbare opgaven en aanpak bieden over de hele linie mogelijkheden
voor aansluiting op elkaar.
We zien tussen beide gemeenten over een brede linie vergelijkbare opgaven en een vergelijkbare
aanpak:

Natuurontwikkeling rond het Dommeldal.

Versterken van de groene long functie: ‘Central Park van de Brainport’.

Behouden en versterken van een vitaal dorps karakter – met allerlei verbindingen, zoals wonen,
sport, cultuur, erfgoed, toerisme. Inclusief gebiedsgericht/ kerngericht werken om goed aan te
sluiten op sociale netwerken, opgaven in de verschillende dorpen en het faciliteren van
maatschappelijk initiatief.

Wonen en inspelen op demografische veranderingen – in het bijzonder de grijze druk.

Versterken van de economie.

Verdere transformatie in het sociaal domein – inclusief inzetten op preventie en
dienstverlening vanuit de Centra voor Maatschappelijke Dienstverlening.

Gebalanceerde ruimtelijke ontwikkeling.

Vergroten bereikbaarheid en tegengaan van verkeersoverlast.

Versterken van de toeristische en recreatieve infrastructuur.

Veiligheid – en daarbinnen met name inzet op gezamenlijke handhaving met Bijzondere
opsporingsambtenaren.

Behouden en versterken gezamenlijke dienstverlening en bedrijfsvoering – in de Dienst
Dommelvallei.

Verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie.
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Op alle punten zijn er aansluitingsmogelijkheden. Deels is de aansluiting rond opgaven gevonden
binnen bestaande samenwerking. Dat leidt overigens niet in alle gevallen tot versterking van
bestuurskracht. Dit blijkt uit recente evaluaties – daarvoor is meer nodig.
VERGELIJKBARE OPGAVEN EN AANPAK REGIONALE SAMENWERKING
Nuenen c.a. en Son en Breugel participeren rond allerlei opgaven in samenwerkingsverbanden. Naast de
Veiligheidsregio, Veiligheidshuis, Omgevingsdiensten GGD gaat het hier in het bijzonder om de
Metropoolregio Eindhoven, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de Dienst Dommelvallei.
Dienst Dommelvallei
 Financiën
 Personeel & Organisatie
 Informatie & Automatisering / Documentaire Informatie Voorziening
 Planning & Control
 Sociale Zaken
 Dienstverlening
Uit een recente evaluatie blijkt dat de samenwerking zich goed ontwikkeld heeft en bijdraagt aan een betere
kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en efficiëntie (de financiële taakstelling is op koers). Ook zijn er
punten voor versterking en doorgroeimogelijkheden onder meer op gebied van lokaal maatwerk en de
50
governance.
Metropoolregio Eindhoven
 Economie, ruimte en infrastructuur onder meer rond de volgende onderwerpen:
 Wonen
 Mobiliteit en innovatie
 Economische strategie
 Strategie Ruimte
 Arbeidsmarkt
 Bedrijventerreinen en Detailhandel
 Energietransitie.
Uit een recente evaluatie blijkt dat veel schort aan de samenwerking en de realisatie van de opgaven sterk
51
achterblijft.
Stedelijk Gebied Eindhoven
Samenwerking rond onderwerpen op gebied van wonen, werken en voorzieningen.
Uit een recente evaluatie blijkt dat de samenwerking voor werken en wonen, leidt tot eerste resultaten. Rond
het thema voorzieningen ontbreken resultaten. Bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave
52
‘Daily Urban System’ in het Brainportgebied kan op dit moment niet aangetoond worden.

50
51
52

Seinstra Van de Laar, Versterken door verbinden, 11 mei 2016.
Berenschot, Evaluatie Metropoolregio Eindhoven, juni 2017.
Berenschot, Evaluatie Stedelijk Gebied Eindhoven, 16 mei 2017.
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1.2 Complementaire verschillen

Het gaat hier om de verbinding op basis van relevante verschillen
waardoor gemeenten juist niet vergelijkbaar zijn. We kijken in
het bijzonder naar verschillen die complementair zijn. Dat zijn
verschillen waarmee de twee gemeenten elkaar kunnen
aanvullen of versterken.

Kernbevinding: de gemeenten zijn nauwelijks complementair – juist omdat de gemeenten veel
overeenkomsten hebben.
Er zijn tussen de gemeenten veel meer overeenkomsten dan verschillen. Wel biedt de economische
kracht van Son en Breugel mogelijkheden voor versterking van gemeente Nuenen c.a..
Er zijn op voorhand weinig verschillen tussen de gemeenten. Er zijn vanuit het perspectief van
Nuenen c.a. nog minder complementaire verschillen waarmee de gemeenten elkaar kunnen
aanvullen of versterken. Gemeente Son en Breugel onderscheidt zich wel nadrukkelijk economisch
met het bedrijventerrein Ekkersrijt en de daar gevestigde Meubelboulevard.

Met het bedrijventerrein vult de gemeente een regionale voorziening in.

Het bedrijventerrein draagt bij aan de sterke arbeidspositie van de gemeente. Er zijn meer
banen dan de omvang van de lokale beroepsbevolking.
Dit biedt aan Nuenen c.a. mogelijkheden voor versterking, bijvoorbeeld:

Leren van en aansluiten op de aanpak in Son en Breugel op gebied van cocreatie/
samenwerking met ondernemers en vastgoedeigenaren rond economische ontwikkeling,
veiligheid, bereikbaarheid en goed kunnen aansluiten op initiatieven.

Mogelijkheden om een divers en aantrekkelijk recreatieaanbod te ontwikkelen voor
dagjesmensen die de meubelboulevard bezoeken – en omgekeerd aan mensen die Nuenen c.a.
bezoeken – mede in het licht van ‘village marketing’ (Van Gogh). Ofwel, hoe kun je 2.5 miljoen
bezoekers aan Ekkersrijt verbinden met overige recreatieve voorzieningen en een
totaalaanbod creëren?

Deel 2: Verbindende documenten

Pagina 32

2

De mogelijke meerwaarde van de verbinding
Hier gaat het om de (mogelijke) meerwaarde van de verbinding tussen de twee gemeenten en
eventuele nadelen. Wat is op grond van de verbinding de inzet vanuit het perspectief van Nuenen c.a.?
Hoe kan Nuenen c.a. feitelijk beantwoorden aan motieven voor samenwerking met Son en Breugel in
plaats van zaken alleen oppakken?
Meerwaarde kan de gemeente realiseren langs verschillende sporen:

Het bestendigen of uitbreiden van de verbinding met Son en Breugel om voordelen te behouden of
verzilveren.

Het ontvlechten of afzien van verbinding met Son en Breugel om nadelen te voorkomen of af te
wenden.
Kernbevinding: meerwaarde door de verbinding te bestendigen én uit te breiden.
Gemeente Nuenen c.a. en Son en Breugel lijken veel op elkaar en delen ook veel vergelijkbare
opgaven. Gemeente Nuenen c.a. kan meerwaarde ontlenen door deze verbinding te bestendigen
of uit te breiden. Daarmee kan Nuenen c.a. aan allerlei motieven voor samenwerking
beantwoorden, vooral: door bundelen van krachten een hoger ambitieniveau realiseren, efficiënter
werken en realiseren van organisatorische voordelen.
Er is geen aanleiding voor ontvlechten of afzien van samenwerking. Verbinding biedt over de hele
linie meer mogelijkheden dan ontvlechting of afzien van verbinding.
We bouwen in het Verbindend document mede voort op de Rapportage bestuurlijke toekomst
Nuenen c.a. en de reactie van de gemeente Son en Breugel op het door de gemeenteraad van
Nuenen vastgestelde Profiel gemeente Nuenen c.a.53 De Begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst is
niet betrokken geweest bij het tot stand komen van deze reactie.

Motieven voor
samenwerking
Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Bestendigen of uitbreiden
Natuurontwikkeling ‘Dommeldal uit de verf’
Gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel werken met andere coproducenten aan het
stroomdal van de Kleine Dommel en de Dommel tussen het Wilhelminakanaal en het
Eindhovens Kanaal.
Voor dit gebied is gezamenlijk een integrale natuurvisie opgesteld om de kwaliteit van
het stroomdal te herstellen, behouden en verder te ontwikkelen. Allerlei partijen zijn
hierbij betrokken, onder meer Nuenen c.a., Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Brabants
Landschap, Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel.
Kern van de opgave is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk landschapspark
binnen een sterk verstedelijkt gebied. Het gaat onder meer om verbindingen tussen:
 Landschap
 Cultuurhistorie
 Natuur
 Ecologische verbindingen
 Routes
 Recreatie/ recreatief medegebruik
 Landbouw
Inmiddels is er een intentieovereenkomst met plan van aanpak opgesteld welke op 31

53

Rapportage uit oktober 2017 van de Begeleidingsgroep bestuurlijke toekomst ten behoeve van de gemeenteraad van
Nuenen c.a.
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Motieven voor
samenwerking

Bestendigen of uitbreiden
januari 2018 zal worden ondertekend. Gemeente Nuenen c.a. levert hiervoor de
projectleider.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Versterken van de functie ‘Central Park van de Brainport’.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Behouden en versterken van een vitaal dorps karakter

Efficiënter werken
Versterken democratie

Nuenen c.a. en Son en Breugel maken expliciete keuzes om een groene long te vormen
tussen de steden Eindhoven en Helmond: ‘Central Park van de Brainport’.
 Met goede verbinding naar andere opgaven op gebied van cultuurhistorie, recreatie,
landbouw (vergelijk met het integrale karakter van de Dommelvallei).
 Handhaven van de agrarische functie in combinatie met extensieve vormen van
medegebruik.
Er is beide gemeenten veel aan gelegen om een vitaal dorpskarakter te behouden en te
versterken. Richtpunt is een inclusieve samenleving die voldoende en diverse
voorzieningen biedt aan de eigen inwoners. Er zijn allerlei verbindingen mogelijk naar
wonen, sport, cultuur, erfgoed, toerisme.
 Een vitaal dorpskarakter houdt ook in dat beide gemeenten geen ‘slaapgemeenten’
willen zijn waar inwoners vooral zijn aangewezen op kwalitatief hoogwaardige
voorzieningen elders – buiten de eigen gemeentegrenzen.
 Vitaliteit komt ook tot uitdrukking in het stimuleren van een gebalanceerde
bevolkingssamenstelling met goede en toegankelijke voorzieningen voor ouderen,
werkenden, jeugd en gezinnen met kinderen. Daarbij hoort ook voldoende aanbod
van betaalbare woningen voor starters, jonge gezinnen en ouderen.
 Goede samenwerking met verenigingen voor sport, cultuur en zorg ook om eigenheid
en identiteit van kernen te ondersteunen. Aanbrengen van slimme verbindingen/
‘cross overs’ naar andere doelen, met name binnen het sociaal domein.
 Behouden en versterken van cultureel erfgoed, cultuur-historische waarden en
landschapselementen. Van Gogh als cultuurdrager en identiteit van Nuenen c.a.
verder ontwikkelen en uitdragen.
 Gebiedsgericht/ kerngericht werken om goed aan te sluiten op sociale netwerken,
opgaven in de verschillende dorpen en het faciliteren van maatschappelijk initiatief.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Wonen en inspelen op demografische veranderingen.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Versterken van de economie.
 Bevorderen werkgelegenheid met aandacht voor mensen met afstand tot de

Beide gemeenten hebben te maken met grijze druk en investeren onder meer in
nieuwbouw om hier op in te spelen.
 In Nuenen c.a. wordt de bouwlocatie Nuenen West gerealiseerd, woningbouw op de
planlocatie Luisstruik, en tevens woningbouw in de kernen Gerwen, Nederwetten en
Eeneind. Het bestemmingsplan voor de locatie Gerwen ZO wordt op 22 februari 2018
voorgelegd aan de raad
 In Son en Breugel worden tot 2030 circa 700 tot 1.500 nieuwe woningen gerealiseerd
vooral op binnenstedelijke herontwikkelingslocaties.
 Inspelen op toenemende vraag naar woon-zorg combinaties voor ouderen.
 Verjonging door ruimte te creëren in het woningaanbod en bereikbaarheid en
toegankelijkheid van voorzieningen.






Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

arbeidsmarkt – mede in relatie tot het sociaal domein en onderwijs.
Creëren gunstige en faciliterende randvoorwaarden voor bedrijven.
Investeren in de kenniseconomie.
Versterken gemeentelijke dienstverlening en intensiveren contacten met bedrijven –
onder meer door actieve deelname aan regionale samenwerking.
Stimuleren en faciliteren van de agrarische sector waar deze niet wordt beperkt door
cultuurhistorische waarden en/ of landschapselementen.

Verdere transformatie van het sociaal domein.
Verder investeren in sociale netwerkopbouw, preventie, tegengaan van eenzaamheid
onder ouderen, kwalitatief goede en toegankelijke algemene voorzieningen en adequate
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Motieven voor
samenwerking
Efficiënter werken
Organisatorische
voordelen

Bestendigen of uitbreiden
ondersteuning op de maat.
 Tegengaan van eenzaamheid onder ouderen.
 Inspelen op maatschappelijke initiatieven.
 Persoonlijke werkwijzen met korte lijnen, kleinschaligheid en nabijheid.
 Werken vanuit menselijke maat in plaats van juridische maat
 Doe-mentaliteit: aanpakken en doen in plaats van vergaderen en nota’s schrijven.
 De gezinsopgave stelselmatig centraal stellen: één gezin, één plan, één regisseur.
 Efficiënter werken.

Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening
Nuenen c.a. en Son en Breugel hebben allebei een Centrum voor Maatschappelijke
Deelname. De beide centra zijn uitwisselbaar. Dat levert voordeel op in geval van
achtervang (bijvoorbeeld bij ziekte) en efficiency. De gemeenten zijn hiermee minder
kwetsbaar. De gemeenten hanteren ook een gedeelde visie op de aanpak in het sociaal
domein. Vanuit het Centrum voor Maatschappelijke Dienstverlening wordt op een
vergelijkbare wijze ingezet op preventie onder meer door te investeren in de sociale
omgeving van kwetsbare groepen en gezinnen.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten
Efficiënter werken
Versterken democratie
Organisatorische
voordelen

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten
Voorkomen van hinder
van elkaar

Gebalanceerde ruimtelijke ontwikkeling.
 Goed implementeren van de Omgevingswet plus ontwikkelen van nieuwe
gemeenschappelijke werkwijzen.
> Om te beginnen met nieuwe producten en mijlpalen zoals Omgevingsvisie,
omgevingsplannen, woonvisie en bestemmingsplannen, aansluiten op het Digitale
Omgevingsloket en Digitaal Stelsel Omgevingswet.
> Het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen met aandacht voor het faciliteren van
samenwerking tussen alle betrokken partijen en van een goede en zorgvuldige
belangenafweging en besluitvorming.
> Sneller en beter inspelen op maatschappelijke initiatieven.
 Verbreden van gebiedsontwikkeling met nieuwe ambities op gebied van gezonde
leefomgeving, duurzaamheid en klimaat.
 Realiseren van een goede balans tussen uitbreiding en inbreidingslocaties voor
woningen en bedrijven, natuur, agrarische activiteiten, recreatie en toerisme
 Herstructurering van bedrijventerreinen om risico op leegstand en verpaupering af te
wenden.

Vergroten bereikbaarheid en tegengaan van verkeersoverlast.
 Oplossingen voor verkeersdrukte en –overlast in de kernen.
 Realiseren van een modulair verkeerssysteem met goed (hoogwaardig) openbaar
vervoer, fiets- en voetgangersverbindingen.

 Realiseren van goede ontsluiting en bereikbaarheid onder meer rond
bedrijventerreinen en meubelboulevard Ekkersrijt.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten
Efficiënter werken
Organisatorische
voordelen

Versterken van toeristische en recreatieve infrastructuur.
 Verbinden van natuur, kunst, cultuurhistorie en landschappen.
 Ontwikkelen van Village Marketing.
 Ontwikkelen van goede routestructuren en routegebonden recreatie.
 Versterken van de belangrijke dagrecreatieve trekker Ekkersrijt.
 Ontwikkelen van Landgoed Gulbergen met een recreatieve functie.
Veiligheid en Handhaving
De gemeenten werken nauw samen rond veiligheid en handhaving waarbij de Bijzondere
opsporingsambtenaren gezamenlijke controles houden en van elkaar leren. Door
krachten te bundelen neemt de slagvaardigheid toe en wordt invulling gegeven aan
professionalisering.
Het gaat onder meer om toezicht in het buitengebied, handhaving hondenbeleid,
verkeerszaken en kleine ergernissen. Daarnaast is het doel van de gezamenlijke aanpak
om van elkaar te leren, elkaar te coachen en ruimere ervaring op te doen. Met ingang
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Motieven voor
samenwerking

Bestendigen of uitbreiden
van januari 2018 wordt de uitwisseling tussen beide gemeenten geïntensiveerd. De Boa’s
werken bijvoorbeeld 1 dag in de week in Nuenen c.a. en 1 dag in Son en Breugel.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van krachten
Efficiënter werken
Organisatorische
voordelen

Gezamenlijke dienstverlening en bedrijfsvoering.
De gemeenten werken ( met Geldrop-Mierlo) samen binnen de Dienst Dommelvallei.
Circa veertig medewerkers van de Dienst werkt bij gezamenlijke publieksdiensten en is
in beide gemeenten werkzaam. Gezamenlijke bedrijfsvoering spitst zich toe op:
 Financiën en belastingen
 Informatisering en automatisering/ Documentaire informatievoorziening
 Personeel en organisatie
 Planning en control
Daarnaast werken de gemeenten ambtelijk samen op gebied van veiligheid en
rampenbestrijding.
Uit een recente evaluatie blijkt dat de samenwerking zich goed ontwikkeld heeft en
bijdraagt aan een betere kwaliteit, verminderen van kwetsbaarheid en efficiëntie (de
financiële taakstelling is op koers). Ook zijn er punten voor versterking en
doorgroeimogelijkheden onder meer op gebied van lokaal maatwerk en de
54
governance.

Organisatorische
voordelen
Efficiënter werken

Verdere professionalisering van de ambtelijke organisatie.
 Professionele organisatie met een gemeenschappelijke professionele werkwijze:





regievoering, verantwoordelijkheden laag in de organisatie, slagvaardig optrekken in
regionale samenwerking.
Efficiënt en productief werken ook om werkdruk en kwetsbaarheden tegen te gaan.
Goed en aantrekkelijk werkgeverschap voor het aantrekken en behouden van (jong)
talent.
Inspelen op maatschappelijke samenhang: integraal werken.
55
Slagvaardiger opereren in regionale samenwerkingspartner.

Samenvattend kernbeeld
Het samenvattende kernbeeld van de verbinding tussen gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son
en Breugel is opgenomen in Deel 1, Hoofdstuk 2 en 3.

54

Seinstra Van de Laar, Versterken door verbinden, 11 mei 2016.

55

Vergelijk ook: Gemeente Son en Breugel, Raadsvoorstel Bestuurlijke Toekomst – Besluitvorming, 2017, p. 7 (17.0013735).
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Deel 2B:
Verbindend document Nuenen c.a. en Eindhoven
Vraagstelling
(1) Welke verbinding is er tussen de gemeenten?
> Wat is de gemeenschappelijke noemer?
> Wat zijn complementaire verschillen?
(2) Wat is de mogelijke meerwaarde die deze verbinding biedt aan gemeente Nuenen c.a.?
(3) Wat is nodig in de bestuurlijke organisatie om deze meerwaarde te realiseren en nadelen te
voorkomen? Het antwoord op deze vraag is opgenomen in Deel I, hoofdstuk 3.

1

Verbinding
We bouwen in het Verbindend document mede voort op de Rapportage bestuurlijke toekomst
Nuenen c.a. en Memorandum of Understanding / Verdiepingsdocument gesprekken NuenenEindhoven inzake “bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.”. Dit document is de resultante van de
gesprekken die de delegatie van Nuenen en Eindhoven hebben gevoerd op basis van het Plan van
Aanpak Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. en met het door de raad van Nuenen c.a. vastgestelde
profiel Nuenen c.a. als startpunt. De delegaties hebben inhoudelijk gesproken over de thema's
opgenomen in het profiel Nuenen c.a.. Deze gesprekken zijn input geweest voor het opstellen van
het Memorandum of Understanding/ verdiepingsdocument en dit document bevat de Eindhovense
reactie op het profiel van Nuenen.

1.1 Gemeenschappelijke noemer

Het gaat hier om de verbinding tussen twee gemeenten op
basis van gemeenschappelijke kenmerken en een beeld van
samenhang die betekenisvol is. Deze vormen een band –
zonder dat ze direct relevant hoeven te zijn voor de invulling
van de bestuurlijke organisatie.
De gemeenschappelijke noemer en de samenhang bieden
een voedingsbodem voor positieve of juist negatieve
sentimenten voor samenwerking – in welke vorm dan ook.

(1) Identiteit
Bij identiteit gaat het om wezenlijke kenmerken die verankerd zijn in de samenleving en een duurzaam
karakter hebben. De identiteit is beperkt afhankelijk van politieke voorkeuren.
Kernbevinding: de identiteit van Nuenen c.a. wijkt sterk af van Eindhoven.
Er zijn meer verschillen dan overeenkomsten. Het drukke karakter van Eindhoven staat tegenover
het dorpse karakter van rust en ruimte in Nuenen. Nuenen c.a. kent een dorps karakter met een
sterke ‘ons kent ons’ cultuur, in de grote stad zijn de relaties anoniemer en vluchtiger – al kan dit
van buurt tot buurt verschillen. Typische grootstedelijke vraagstukken op gebied van veiligheid,
stedelijke ontwikkeling en verkeer gaan grotendeels voorbij aan Nuenen c.a..
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SOCIAAL-CULTUREEL (PEOPLE)
De participatiesamenleving is in Nuenen c.a. van oudsher sterk ontwikkeld met relatief veel
vrijwilligers en een rijk verenigingsleven waar mensen elkaar ontmoeten en activiteiten ontplooien.
Eindhoven is bij uitstek een hoogwaardige kennisstad. Eindhoven is op zoek naar de
participatiesamenleving. De gemeente organiseert vanaf 2015 met Het Nieuwe Instituut een
ontdekkingstocht. 56











56

De bevolkingsopbouw verschilt in
belangrijke mate (zie de figuur): in
Nuenen c.a. is de grijze druk groot (46%)
en in Eindhoven is deze veel kleiner
(26%).57
Nuenen c.a. kent hechte sociale
verbanden en relatief hoge
maatschappelijke participatie met veel
vrijwilligers. In Eindhoven zijn er
verschillen op buurt en wijkniveau maar
over het algemeen zijn de onderlinge
relaties anoniemer en is de maatschappelijke participatie lager.
> Mantelzorgers: Nuenen c.a. 23%, Eindhoven 13 % (Nederland 14%).58
> Maatschappelijke participatie: Nuenen c.a. 60%, Eindhoven 41% (Nederland 45%).59
Gemeente Eindhoven heeft een grotere opgave op gebied van langdurige werkloosheid en
armoede. Dat komt tot onder meer tot uitdrukking in de score voor economische participatie:
Nuenen c.a. 60%, Eindhoven 25%.60
> Werkloosheid 2016: Nuenen c.a. 4,6%, Eindhoven 6,8% (Nederland 6,1%).61
> Huishoudens met een bijstandsuitkering: Nuenen c.a. 3,6%, Eindhoven 6,6% (Nederland
5,9%).62
De kwaliteit van de woonomgeving wordt in beide gemeenten verschillend beleefd door
inwoners: Nuenen c.a. 62%, Eindhoven 45% (Nederland 52%).63
De veiligheidssituatie verschilt sterk tussen beide gemeenten: Nuenen c.a. 62%, Eindhoven
37%.64
De levensverwachting is in Nuenen hoger. In de periode 2011-2014: 83,3 jaar in Nuenen c.a. en
80,8 jaar in Eindhoven (81,3 jaar in Nederland).65 Op diverse onderliggende indicatoren zoals
bewegen en overgewicht scoort Nuenen c.a. beter dan Eindhoven: 66
> Bewegen: Nuenen c.a. 72,1%, Eindhoven 66,5% (Nederland 63%).

57

Zie bijvoorbeeld https://destaatvaneindhoven.hetnieuweinstituut.nl
Verhouding tussen aantal personen van 65 jaar en ouder en het aantal personen van 20 tot 65 jaar (Centraal Bureau

58

voor de Statistiek).
Bron: Waarstaatjegemeente.nl

59
60

Bron: Telos/ Waarstaatjegemeente.nl
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat hier om het vermogen van huishoudens, bijstand, arme

61

huishoudens en langdurige werkloosheid.
Waarstaatjegemeente.nl/ Centraal Bureau voor de Statistiek. Inmiddels bedraagt de werkloosheid in Nederland 5,7%.

62
63

Waarstaatjegemeente.nl
Oordeel inwoners over aanwezigheid voorzieningen, de eigen woning, woning tekort. Bron: Nationale monitor

64

duurzame gemeenten 2017/ Waarstaatjegemeente.nl
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om geweldsdelicten, jeugdcriminaliteit, onveiligheidsgevoel,

65

vandalisme, verkeersonveiligheid en vermogensdelicten.
Bron: RIVM/ Waarstaatjegemeente.nl

66

Telos/ Waarstaatjegemeente.nl
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Overgewicht: Nuenen c.a. 42,6%, Eindhoven 41,2 % (Nederland 48,9%).
Eenzaamheid: Nuenen c.a. 35,1%, Eindhoven 44,6 % (Nederland 38,8%).
Laaggeletterdheid in Nuenen c.a. tussen 5 – 8 %, in Eindhoven tussen 8-11% (Nederland
11%).67
> Kinderen in armoede: Nuenen c.a. 4,8%, Eindhoven 8,6% (Nederland 6,6%).68
In beide gemeenten is een goede onderwijssituatie. Op een schaal van 0 tot 100%: Nuenen c.a.
63% en Eindhoven 56% (Nederland 53%):69
> Het aantal voortijdig schoolverlaters, verzuim van leerlingen (absoluut en relatief) is in
beide gemeenten laag in vergelijking tot het gemiddelde van alle gemeenten.70
> Gemeente Eindhoven is het regionale centrum voor hoger- en beroepsonderwijs.
Op kunst en cultuur scoort Eindhoven met een uitgebreid en veelzijdig aanbod zeer goed:
Nuenen c.a. 33% Eindhoven 55% (Nederland 45%).71
>
>
>





Belangrijke cultuurdragers zijn onder meer het Van Abbe Museum, de Design Academie maar
ook allerlei unieke evenementen zoals GLOW Eindhoven en de Dutch Design Week.
Gemeente Nuenen kent ook tal van evenementen maar onderscheidt zich vooral met het
erfgoed van Van Gogh als ‘Van Gogh Village Nuenen’. Dit omvat het museum Vincentre, allerlei
evenementen en een groot aantal gebouwen, plekken en informatiezuilen die herinneren aan
het erfgoed van Van Gogh in het dagelijkse straatbeeld. Van Gogh is een belangrijke drager van
de Nuenense identiteit.
ECOLOGISCH (PLANET)
Gemeente Nuenen c.a. omvat omvangrijke en gevarieerde natuurgebieden en biedt een belangrijk
aandeel in de groene long functie tussen de steden Eindhoven en Helmond.
De Dommel verbindt Nuenen c.a. en Eindhoven. Het Beekdal Dommel/ Kleine Dommel is een
belangrijk natuur- en landschapsgebied waar beide gemeenten – met andere partners – werken aan
integrale natuurontwikkeling.
Eindhoven is historisch ook een groene stad. Na de Eerste Wereldoorlog ontwikkelde de gemeente
zich tot een Tuinstad:

Op basis van de beekdalen die nog herkenbaar zijn als drie groene wiggen.

Door aanleg van vele parken die bijdragen aan de leefbaarheid.

Vanaf de jaren zeventig stond het groene karakter van Eindhoven onder druk. Op dit moment is er is
er weer aandacht voor groen en de bijdrage aan
leefbaarheid. Dit is onder meer zichtbaar bij Park
Meerland.




Luchtkwaliteit: Nuenen c.a. 80%, Eindhoven 80%.72
Bodem: Nuenen c.a. 46%, Eindhoven 30%.73
Water: Nuenen c.a. 44%, Eindhoven 43%74

67

Bron: Waarstaatjegemeente.nl; Stichting Lezen en Schrijven, Feiten en cijfers laaggeletterdheid, 2014

68

Waarstaatjegemeente.nl
Telos/Waarstaatjegemeente.nl; Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om aanbod basis en

69

voortgezet onderwijs, eindexamen cijfer VO, jeugdwerkloosheid, onvertraagd naar diploma, opleidingsniveau en
voortijdig schoolverlaten.
70
71

Waarstaatjegemeente.nl
Bron: Telos/ Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hierbij om zaken als podiumkunsten, monumenten, musea en

72

beschermde stads- en dorpsgezichten.
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

73

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017
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Energietransitie: Nuenen c.a. 47%, Eindhoven 56%.75
Natuur en landschap: Nuenen c.a. 57%, Eindhoven 55%.76
Hinder en calamiteiten: Nuenen c.a. 70%, Eindhoven 52%.77
Afval en grondstoffen: Nuenen c.a. 54%, Eindhoven 51%.78

ECONOMISCH (PROFIT)
Gemeente Eindhoven beschikt over een grote concentratie en variatie aan (hoog)technologische
bedrijven, hoogwaardige onderwijsinstellingen, kennisintensieve organisaties en Dutch Design.
De gemeente is een belangrijke werkgever. Dit is ook zichtbaar in het aantal banen per 1.000
inwoners: Nuenen: 537/ 1.000 inwoners, Eindhoven: 1.022/ 1.000 inwoners (Nederland: 744/ 1.000
inwoners).79








Concurrentievermogen: Nuenen c.a. 57%, Eindhoven 53% (Nederland 49%).80
Arbeid: Nuenen c.a. 43,2%, Eindhoven 57% (Nederland 45%).81
> Inwoners met betaald werk in 2016 per 1.000 inwoners: Nuenen c.a. 799, Eindhoven 734
(Nederland 758).82
> Werkloosheid 2016: Nuenen c.a. 4,6%, Eindhoven 6,8% (Nederland 6,1%).
Infrastructuur en bereikbaarheid: Nuenen c.a. 32%, Eindhoven 45 % (Nederland 50%).83
Ruimtelijke vestigingsvoorwaarden: Nuenen c.a. 65%, Eindhoven 49% (Nederland 49%).84
Kennis: Nuenen c.a. 55%, Eindhoven 74% (Nederland 47%).85

Typering Nuenen c.a.

Kleine gemeente met dorps karakter
(22.763 inwoners).

Drie kernen Nuenen, Gerwen en
Nederwetten en de wijk Eeneind.



10.032 woningen.
Oppervlakte 34 km2.

Typering Eindhoven

Grote gemeente (226.868 inwoners).

Zeven stadsdelen: Centrum, Stratum,
Tongelre, Woensel-Zuid, Woensel-Noord,
Strijp, Gestel (onderverdeeld in 19 wijken en
109 buurten).

107.812 woningen.

Oppervlakte 89 km2.

74

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017

75

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om windenergie, zonnestroom, gas en elektriciteitsgebruik
huishoudens en bedrijven, energielabel woningen.

76

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om oppervlakte bos, afstand woningen tot openbaar groen,
afstand tot recreatief oppervlaktewater, biodiversiteit.

77

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om geluidoverlast, lichtoverlast, stank/stof/vuil, risico van
transport, externe veiligheid risicocontour, aardbevingen en overstromingen.

78

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om huishoudelijk restafval, GFT-afval, oud papier,
verpakkingsglas, kunststof.

79
80

Bron: LISA/ Waarstaatjegemeente.nl
Waarstaatjegemeente.nl; Nationale monitor duurzame gemeenten 2017. Het gaat om aandeel starters, opheffingen,

81

aandeel topsectoren, Bruto Regionaal Product per hoofd van de bevolking.
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat hier om werkgelegenheidsfunctie,

82

benutting arbeidspotentieel, werkloosheid, ontgroening/vergrijzing, arbeidsongeschikt.
Centraal Bureau voor de Statistiek/ Waarstaatjegemeente.nl

83
84

Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat om leegstand kantoorruimte/

85

winkelruimte, netto/bruto gebruik bedrijventerreinen, verouderde bedrijventerreinen en voorraad bedrijventerreinen.
Nationale monitor duurzame gemeenten 2017; Waarstaatjegemeente.nl. Het gaat om aandeel hoogopgeleiden,
creatieve industrie, capaciteit WO/HBO, high- en medium werkgelegenheid.
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SAMENVATTING (IDENTITEIT)
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(2) Vergelijkbare besturingsfilosofie of besturingsstijl
Het gaat hier om de wijze waarop het gemeentebestuur samenwerking met de samenleving
organiseert en wat zij belangrijk vindt in het samenspel met inwoners. De besturingsstijl is het feitelijke
handelen aansluitend bij de besturingsfilosofie.
Kernbevinding: zelfde besturingsfilosofie maar verschillen in besturingsstijl.
Beide gemeentebesturen willen goed aansluiten op de samenleving in dorpen en wijken. Wat
betreft de bestuursstijl bestaan tussen de gemeenten veel overeenkomsten. Beide
gemeentebesturen streven ook naar korte lijnen met de samenleving. Hoe de besturingsstijl
feitelijk uitpakt is wel zeer verschillend. In Nuenen c.a. zijn deze van nature verankerd in de ‘ons
kent ons’ cultuur. In gemeente Eindhoven is de uitdaging veel groter. Hier is de afstand tot de
samenleving veel groter. Het vraagt veel meer inspanning om goed aan te sluiten op wat leeft en
speelt in de samenleving.
GEBIEDSGERICHT WERKEN
Beide gemeentebesturen willen goed aansluiten op de samenleving in dorpen en wijken. Wat
betreft de bestuursstijl bestaan tussen de gemeenten veel overeenkomsten.





In Nuenen c.a. spelen daarbij de dorps- en wijkraden in de kernen, diverse overleg- en
adviesorganen en verenigingen op gebied van sport een cultuur een belangrijke rol. Doelen van
het samenspel zijn onder meer gericht op het behouden en versterken van de identiteit/
eigenheid van de dorpen en realiseren van allerlei opgaven op gebied van dienstverlening,
leefbaarheid en kwaliteit van de woonomgeving.
Gemeente Eindhoven heeft kernwaarden geformuleerd voor de wijze van besturen:
> Aansluiten bij maatschappelijke opgaven, processen en patronen.
> Aansluiten bij behoeften en identiteiten van gemeenschappen en inwoners op niveau van
wijk, buurt, dorp, stadsdeel, stad, stedelijk gebied en regio.
> Maatschappelijk draagvlak bij inwoners, instellingen en bedrijfsleven.
> Herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de overheid door inwoners op opgaven die hen
rechtstreeks raken.

KORTE LIJNEN MET DE SAMENLEVING
Beide gemeentebesturen streven ook naar korte lijnen met de samenleving. Hoe de besturingsstijl
feitelijk uitpakt is wel zeer verschillend. In Nuenen c.a. zijn deze van nature verankerd in de ‘ons kent
ons’ cultuur. In gemeente Eindhoven is de uitdaging veel groter. Hier is de afstand tot de
samenleving veel groter. Het vraagt veel meer inspanning om goed aan te sluiten op wat leeft en
speelt in de samenleving. Al is het maar omdat dat volksvertegenwoordigers hun tijd en aandacht
over 19 wijken en 109 buurten verdelen. Dit blijkt ook uit een traject waarbij de gemeente Eindhoven
en Het Nieuwe Instituut in de periode 1 juni 2015 tot eind 2017 samenwerken aan het programma De
Staat van Eindhoven. Er is volgens het programmamanagement sprake van een kloof tussen
ambitie en realiteit, inwoners zijn nauwelijks aangesloten en de triple helix strategie sluit hen zelfs
uit (zie het onderstaande tekstblok).86
“Eindhoven is in 2011 door het Amerikaanse en onafhankelijke Intelligent Community Forum (ICF) zelfs tot
slimste regio ter wereld uitgeroepen en dat geeft de burger moed.
In spreekwoordelijke zin welteverstaan, want bij doorvragen blijkt diezelfde burger in Eindhoven nauwelijks
aangesloten bij de slimme stad. De bejubelde triple helix strategie sluit burgers juist uit en is bovendien
onbekend bij het merendeel van de inwoners van Eindhoven. Hetzelfde geldt voor de overkoepelende

86

Over de resultaten van het programma De Staat van Eindhoven om de geconstateerde kloof te dichten zijn geen
evaluaties aangetroffen.
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branding – Eindhoven is de stad van technologie, design en kennis (TDK). Daarmee worden vooral nieuwe
bewoners aangetrokken, maar de branding is niet gericht op de mensen die al inwoner zijn. Er wordt
technologisch flink aan de weg getimmerd, maar dit vindt vaak op afgelegen plekken plaats zoals op de High
Tech Campus of onzichtbaar vanwege specifieke online gebruikersgroepen en is daardoor onvoldoende
ingebed in de stad; design en kennis ontwikkelen zich eveneens als parallelle werelden met maar weinig
onderlinge kruisbestuiving. Kortom, er bestaat ondanks alle klinkende groeicijfers, ongebreideld
enthousiasme en indrukwekkende internationale scores, een kloof tussen ambitie en realiteit. Eindhoven
doet het goed, maar het kan veel beter. Burgemeester Van Gijzel beaamt dit publiekelijk en ook ambtenaren
bevestigen dat het huidige bestuurlijke apparaat (ondanks een grootscheepse interne reorganisatie en
vooruitstrevende ontwikkelingen zoals WIJeindhoven) enerzijds te langzaam vernieuwt om de
eerdergenoemde transities voldoende te faciliteren en anderzijds het overkoepelende, motiverende en
bezielende verhaal nog niet op orde heeft om de burger daadwerkelijk te activeren. Waar draag je namelijk
als burger aan bij? Is dat de slimme, gezonde, zorgzame, innovatieve of adaptieve stad? Wat betekent
adaptief überhaupt? Waar ligt de persoonlijke noodzaak?” Bron: Artikel van de programmaleider De Staat van
Eindhoven, op: https://destaatvaneindhoven.hetnieuweinstituut.nl/introduction-0

(3) Vergelijkbare financiële situatie
De financiële situatie bekijken we aan de hand van diverse kengetallen op basis van de feitelijke cijfers
voor 2014 tot en met 2016 en een prognose voor de jaren 2017 tot en met 2019.
Kernbevinding: Er is in beide gemeenten geen gezonde financiële situatie.
De financiële situatie in Nuenen c.a. is de afgelopen jaren sterk verbeterd, maar behoeft nog
verdere verbetering, in het bijzonder wat betreft solvabiliteit en netto schuldquote. De financiële
rekeningresultaten in Eindhoven zijn in de periode 2014 tot en met 2017 negatief. Ingezet wordt op
verbetering over 2018 en 2019 (per saldo 0). De solvabiliteit en het weerstandsvermogen behoeven
verbetering. De woonlasten zijn in Nuenen c.a. hoger dan in Eindhoven.
In Deel 2, Bijlage 2 is dit verder uitgewerkt.
(4) Vergelijkbare opgaven en aanpak
Hier gaat het om vergelijkbare opgaven en aanpak maar ook om de politiek bestuurlijke keuzes welke
opgaven en doelen prioriteit hebben.
Nota bene: alle gemeenten in Nederland streven in algemene zin vergelijkbare doelen na voor welzijn,
zorg, veiligheid, klimaat, economische ontwikkeling, kwaliteit van de openbare et cetera. Veel
onderwerpen zijn generiek voor gemeenten. Zo wil elke gemeente leefbaar, schoon en veilig zijn. Dit
geldt ook voor de gemeenten Nuenen c.a. en Eindhoven. Deze algemene noemers houden geen keuze
in en zijn niet relevant als argument voor de keuze van een bestuurlijke vormgeving.
Kernbevinding: er zijn vergelijkbare opgaven – die nu al inzet zijn van een regionale aanpak
In de gemeenten speelt een aantal vergelijkbare opgaven – dit zijn vooral de opgaven die nu al via
regionale samenwerking worden opgepakt. We zien dit vooral bij het versterken van de economie,
het verbeteren van vestigings- en verblijfsklimaat, realiseren van een goed en prettig woonklimaat,
ruimtegebruik, mobiliteit, verkeer en vervoer – in het bijzonder de ontwikkeling van een
hoogwaardige openbaarvervoerlijn (HOV2).
We zien tussen beide gemeenten een aantal vergelijkbare opgaven en een vergelijkbare aanpak:

Versterken van de economie, inclusief:

Verbeteren van het vestigings- en verblijfsklimaat.

Versterken van toeristische en recreatieve infrastructuur.

Realiseren en continueren hoogwaardig openbaar vervoer.

Verbeteren bereikbaarheid, doorstroming en voorkomen van sluipverkeer.

Innoveren en verbeteren van dienstverlening en service aan inwoners.

Realiseren van stadspark De Karpen.
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Rond deze onderwerpen zijn er aansluitingsmogelijkheden. Deels is de aansluiting rond opgaven
gevonden binnen bestaande samenwerking. Dat leidt overigens niet in alle gevallen tot versterking
van bestuurskracht. Dit blijkt uit recente evaluaties – daarvoor is meer nodig.
VERGELIJKBARE OPGAVEN EN AANPAK BINNEN DIVERSE REGIONALE SAMENWERKINGSVERBANDEN
Nuenen c.a. en Eindhoven participeren rond allerlei opgaven in samenwerkingsverbanden. Naast de
Veiligheidsregio, Veiligheidshuis, Omgevingsdiensten GGD gaat het in het bijzonder om de Metropoolregio
Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven.
Metropoolregio Eindhoven
 Economie, ruimte en infrastructuur onder meer rond de volgende onderwerpen:
 Wonen
 Mobiliteit en innovatie
 Economische strategie
 Strategie Ruimte
 Arbeidsmarkt
 Bedrijventerreinen en Detailhandel
 Energietransitie.
Uit een recente evaluatie blijkt dat veel schort aan de samenwerking en de realisatie van de opgaven sterk
87
achterblijft.
Stedelijk Gebied Eindhoven
Samenwerking rond de onderwerpen op gebied van wonen, werken en voorzieningen.
Uit een recente evaluatie blijkt dat de samenwerking voor werken en wonen, leidt tot eerste resultaten. Rond
het thema voorzieningen ontbreken resultaten. Bijdrage aan het realiseren van de maatschappelijke opgave
88
‘Daily Urban System’ in het Brainportgebied kan op dit moment niet aangetoond worden.

1.2 Complementaire verschillen

Het gaat hier om de verbinding op basis van relevante verschillen
waardoor gemeenten juist niet vergelijkbaar zijn. We kijken in
het bijzonder naar verschillen die complementair zijn. Dat zijn
verschillen waarmee de twee gemeenten elkaar kunnen
aanvullen of versterken.

Kernbevinding: Er zijn veel verschillen – waarvan een deel complementair zijn
De gemeenten zijn zeer verschillend. Tegenover het dorpse karakter en de rust en de ruimte in
Nuenen c.a. staat de grote drukke stad Eindhoven met allerlei regionale voorzieningen en
bedrijven. Juist op de terreinen waar nu al in regionaal verband wordt samengewerkt vullen de
gemeenten elkaar aan.
De twee gemeenten zijn zeer verschillend van elkaar. Op een aantal onderdelen bieden deze
verschillen ook mogelijkheden om gemeente Nuenen c.a. aan te vullen en te versterken.

87

Berenschot, Evaluatie Metropoolregio Eindhoven, juni 2017.

88

Berenschot, Evaluatie Stedelijk Gebied Eindhoven, 16 mei 2017.

Deel 2: Verbindende documenten

Pagina 44









2

Binnen gemeente Eindhoven bevindt zich een grote concentratie aan kennisintensieve
organisaties en (hoogwaardige) technologiebedrijven. Gemeente Eindhoven onderhoudt
relaties met deze organisaties. De aanwezige kennis kan gemeente Nuenen c.a. ondersteunen
bij benutten van mogelijkheden die technologische ontwikkelingen bieden voor het realiseren
van maatschappelijke opgaven. Het kan daarbij gaan om allerlei zogenoemde SMART-city
toepassingen (bijvoorbeeld Internet of Things), slim omgaan met data voor dorpsanalyses,
innovaties op gebied van dienstverlening et cetera.
Versterken van de economie en vergroten van de werkgelegenheid. Gemeente Nuenen c.a. is
voor haar werkgelegenheid deels afhankelijk van andere gemeenten. Er werken veel mensen
uit Nuenen bij werkgevers in Eindhoven. Gemeente Eindhoven kan daar vanuit de bestaande
contacten met bedrijfsleven en kennisinstellingen aan bijdragen. Dit kan ook ten goede komen
aan beschikbare ruimte op bedrijventerreinen in Nuenen c.a.. Het gaat hierbij ook om:
Versterken van het vestigingsklimaat onder meer door internationale city marketing. De
mogelijkheden om vanuit de aanwezige kennisinstellingen/ campussen en bedrijven op het
internationale toneel te acteren zijn voor gemeente Eindhoven beter in te vullen dan voor
Nuenen c.a..
Het milieu en klimaat in de stad heeft ook directe gevolgen voor het klimaat en milieu in
Nuenen c.a. op gebied van lucht, water en bodem. Gemeente Eindhoven en gemeente Nuenen
c.a. kunnen als ‘stad en platteland’ samen beter inspelen op duurzaamheid en klimaatadaptie
door slimme verbindingen te leggen tussen wonen, werken, zorg, gezondheid, klimaat en
(circulaire) economie.

De mogelijke meerwaarde van de verbinding
Hier gaat het om de (mogelijke) meerwaarde van de verbinding tussen de twee gemeenten en
eventuele nadelen. Wat is op grond van de verbinding de inzet vanuit het perspectief van Nuenen c.a.?
Hoe kan Nuenen c.a. feitelijk beantwoorden aan motieven voor samenwerking met Son en Breugel in
plaats van zaken alleen oppakken?
Meerwaarde kan de gemeente realiseren langs verschillende sporen:

Het bestendigen of uitbreiden van de verbinding met Eindhoven om voordelen te behouden of
verzilveren.

Het ontvlechten of afzien van verbinding met Eindhoven om nadelen te voorkomen of af te
wenden.
Kernbevinding: meerwaarde door de verbinding te bestendingen/ uit te breiden én door het
afzien van verdere verbinding.
Gemeente Nuenen c.a. kan met bestendigen of uitbreiden van samenwerking aan verschillende
motieven voor samenwerking beantwoorden, vooral: het realiseren van een hoger ambitieniveau
door het bundelen van krachten, efficiënter werken, realiseren van organisatorische voordelen.
Er zijn ook motieven om juist van verbinding af te zien, vooral rond het sociaal domein en op het
terrein van gebiedsgericht werken en participatie.
Bestendigen of uitbreiden van verbinding
Tussen Nuenen c.a. en Eindhoven bestaan mogelijkheden om gezamenlijk opgaven te realiseren.
Dit blijkt ook uit de gevoerde gesprekken tussen delegaties van Nuenen c.a. en Eindhoven en het
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daaruit voortvloeiende Memorandum of Understanding.89 We bouwen hier mede voort op die
rapportage.

Motieven voor
samenwerking
Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten
Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten
Organisatorische
voordelen
Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten

Bestendigen of uitbreiden
Versterken van de economie inclusief het vestigingsklimaat
 Realiseren van een sterke vrijetijdseconomie.
 Ontwikkelen van de circulaire economie.
 Versterken van het (internationale) vestigingsklimaat.
Versterken van toeristische en recreatieve infrastructuur.
 Ontwikkelen van Village Marketing, onder meer met behulp van de
marketingorganisaties EV365/247 (samen met Visit Brabant).
 Koppelen van Van Gogh Village Nuenen aan de speerpunten van
Eindhoven: Technologie, Design en Kennis (TDK).

Natuurontwikkeling ‘Dommeldal uit de verf’
Gemeenten Nuenen c.a en Eindhoven werken met andere coproducenten
aan het stroomdal van de Kleine Dommel en de Dommel tussen het
Wilhelminakanaal en het Eindhovens Kanaal.
Voor dit gebied is gezamenlijk een integrale natuurvisie opgesteld om de
kwaliteit van het stroomdal te herstellen, behouden en verder te
ontwikkelen. Allerlei partijen zijn hierbij betrokken, onder meer Nuenen c.a.,
Son en Breugel, Geldrop-Mierlo, Brabants Landschap, Staatsbosbeheer en
Waterschap De Dommel.
Kern van de opgave is gericht op het realiseren van een aantrekkelijk
landschapspark binnen een sterk verstedelijkt gebied. Het gaat onder meer
om verbindingen tussen:
 Landschap
 Cultuurhistorie
 Natuur
 Ecologische verbindingen
 Routes
 Recreatie/ recreatief medegebruik
 Landbouw
Inmiddels is er een intentieovereenkomst met plan van aanpak opgesteld
welke op 31 januari 2018 zal worden ondertekend. Gemeente Nuenen c.a.
levert hiervoor de projectleider.

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten

Ontwikkelen en realiseren van het stadspark De Karpen

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten

Verbeteren bereikbaarheid, doorstroming en voorkomen van
sluipverkeer.
 Oplossen van verkeersknelpunten op en rond de A270 en de Soeterbeek.
 Realiseren en beheren van een modulair verkeerssysteem met goed

89

Gemeente Eindhoven en gemeente Nuenen c.a. realiseren samen stadspark
de Karpen in relatie tot de uitbreiding van Nuenen-West. Het park is een
belangrijk gebied voor de bewoners van Eindhoven en ook voor de
toekomstige bewoners van Nuenen-West. Daarnaast vormt de Opwettense
Watermolen een belangrijke schakel in dit gebied. In de omgeving van de
Opwettense Watermolen wordt een project uitgevoerd met als thema’ s,
herstel en behoud watermolen, natuurontwikkeling, biologische
rundveehouderij en zorg.

Memorandum of Understanding/ Verdiepingsdocument gesprekken Nuenen-Eindhoven inzake “bestuurlijke toekomst
Nuenen c.a.”, 15 september 2015.
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Motieven voor
samenwerking
Voorkomen van hinder
van elkaar
Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten

Hoger ambitieniveau door
het bundelen van
krachten
Efficiënter werken
Organisatorische
voordelen

Bestendigen of uitbreiden
(hoogwaardig) openbaar vervoer, fiets- en voetgangersverbindingen.

Realiseren en continueren van Hoogwaardig Openbaar Vervoer
Eindhoven en Nuenen c.a. hebben een Hoogwaardig Openbaarvervoerlijn
(HOV2) gerealiseerd. Deze loopt van Nuenen naar de High Tech Campus.
Tussen deze punten liggen belangrijke voorzieningen zoals Winkelcentrum
Woensel, het Catharinaziekenhuis, Genneper Parken, de binnenstad, het NS
station en diverse scholen. HOV2 sluit aan op HOV1. Zo worden ook Strijp S,
Eindhoven Airport en Meerhoven verbonden.

Innoveren en verbeteren van dienstverlening en service aan
inwoners.
Gemeente Eindhoven experimenteert met digitale vormen van
dienstverlening en dienstverlening op locatie. Gemeente Nuenen c.a. kan
leren van deze ervaringen om de dienstverlening ook op een hoger plan te
brengen.

Beantwoorden aan bovenstaande motieven draagt ook bij aan de realisatie van andere doelen. Zo
vinden beide gemeenten zorgvuldig financieel beheer en zo mogelijk lastenverlichting belangrijk.
Het bundelen van krachten en samen efficiënter werken houdt daartoe kansen in.
Ontvlechten of afzien van verbinding
Rond twee opgaven ligt een verbinding op dit moment niet voor de hand vanuit het perspectief van
gemeente Nuenen c.a.. Uitbreiden van verbinding zal de bestuurskracht van Nuenen c.a.
verzwakken.
SOCIAAL DOMEIN
Op basis van het Memorandum of Understanding van de beide gemeenten ligt een verbinding rond
het sociaal domein op dit moment niet voor de hand. Dit is vooral ingegeven door de financiële
problematiek in Eindhoven rond WIJEindhoven en de verschillen in de werkwijze.

De huidige financiële problematiek in Eindhoven ten aanzien van het Sociaal Domein komt
voort vanuit de ambitie om lokaal maatwerk te leveren en vraaggericht zorg aan te bieden. De
exploitatie heeft Eindhoven nog onvoldoende in de greep. Aannames als keuzevrijheid, open
contractuele aanbesteding, prijsconcurrentie en innovatie komen onvoldoende uit de verf.
Eindhoven neemt maatregelen om de huidige tekorten in het sociaal domein in 2018 op te
hebben gelost.

In de uitvoering op het sociaal domein hebben Eindhoven en Nuenen verschillende keuzen
gemaakt.

Gemeente Eindhoven is een verkenning gestart naar de werkwijze van het Centrum voor
Maatschappelijke Dienstverlening in Nuenen c.a.. Gemeente Eindhoven wil daar van leren,
onder meer wat betreft de ‘pleinenaanpak’.
GEBIEDSGERICHT WERKEN EN PARTICIPATIE
Korte lijnen, nabijheid en gebiedsgericht werken is in Nuenen c.a. een veel natuurlijker onderdeel
van het denken en doen dan in gemeente Eindhoven. Dit blijkt ook uit het programma De Staat van
Eindhoven waar wordt gewerkt aan de kloof tussen de ambities en de beoogde resultaten die de
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gemeente nastreeft.90 Voor gemeente Nuenen c.a. zijn te veel risico’s verbonden aan verbinding op
het gebied van met name democratie en participatie.

Samenvattend kernbeeld
Het samenvattende kernbeeld van de verbinding tussen gemeente Nuenen c.a. en gemeente
Eindhoven is opgenomen in Deel 1, Hoofdstuk 2 en 3.

90

Artikel van de programmaleider De Staat van Eindhoven, zie:
https://destaatvaneindhoven.hetnieuweinstituut.nl/introduction-0
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Bijlage 1: Analysekader verbindend document
Gemeente Nuenen c.a. is betrokken in een herindelingsprocedure op grond van de Wet algemene
regels herindeling, de zogenoemde Arhi-procedure die door provincie Noord-Brabant in de zomer
van 2017 is gestart. In het kader van het zogenoemde ‘open overleg’ heeft het college van
Gedeputeerde Staten aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Nuenen
c.a. als dagelijks bestuur, gevraagd om – in samenspraak met de gemeenten Eindhoven en Son en
Breugel – twee verbindende documenten op te stellen. Deze documenten zijn bedoeld om een
mogelijke fusie te verkennen tussen gemeente Nuenen c.a. en gemeente Son en Breugel en tussen
gemeente Nuenen c.a. en gemeente Eindhoven.
De gemeente Nuenen c.a. heeft voor de verbindende documenten de volgende doel- en
vraagstelling geformuleerd:
Doelstelling
Doel van het verbindend document is:

Het verkennen van de huidige en de gewenste verbinding van gemeente Nuenen c.a. met
gemeente Son en Breugel en van gemeente Nuenen c.a. en gemeente Eindhoven.

Het concretiseren van de benodigde kwaliteit en intensiteit van samenwerking met het oog op
het realiseren van meerwaarde (voor Nuenen c.a. en voor het grotere geheel).

Het verkennen welke aanpassingen in de bestuurlijke organisatie nodig zijn om de benodigde
kwaliteit en intensiteit van samenwerking én de beoogde meerwaarde te realiseren (zie Deel 1).

Ex ante beoordeling van herindeling vanuit het perspectief van gemeente Nuenen.
Vraagstelling
De vraagstelling in hoofdlijnen luidt als volgt:
(1) Welke verbinding is er tussen de gemeenten?
(2) Wat is de mogelijke meerwaarde die deze verbinding biedt aan gemeente Nuenen c.a.?
(3) Wat is nodig in de bestuurlijke organisatie om deze meerwaarde te realiseren en nadelen te
voorkomen?
In de figuur hierna is deze vraagstelling verder uitgewerkt:
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Uitwerking analysekader en vraagstelling
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Stap 1: op zoek naar verbinding
De gemeenschappelijke noemer en complementaire verschillen die mogelijkerwijs relevant zijn
voor het versterken van bestuurskracht.

Verbinding op basis van gemeenschappelijke kenmerken
waardoor gemeenten vergelijkbaar zijn. Deze vormen een
band – zonder dat ze direct relevant hoeven te zijn voor de
invulling van de bestuurlijke organisatie.

Verbinding op basis van relevante verschillen waardoor
gemeenten juist niet vergelijkbaar zijn. We kijken in het
bijzonder naar verschillen die complementair zijn. Dat zijn
verschillen waarmee de twee gemeenten elkaar kunnen
aanvullen of versterken.

Afhankelijkheid in relatie tot het realiseren van opgaven: een belangrijke basis voor
samenwerking (in welke vorm dan ook) is afhankelijkheid van elkaar. Verbinding wordt pas relevant
als gemeenten van elkaar afhankelijk zijn en als ze met elkaar iets te maken hebben. Deze
afhankelijkheid kan eenzijdig of wederzijds en positief of negatief zijn.
Is er sprake van gemeenschappelijke opgaven of gemeenschappelijke opgaven die aanleiding
kunnen zijn voor gezamenlijke aanpak of samenwerking?
Stap 2: op zoek naar de meerwaarde van de verbinding
Meerwaarde vanuit het perspectief van gemeente Nuenen c.a.:

Het bundelen van relevante overeenkomsten en een vergelijkbare noemer om daarmee
sterker voor de dag te komen en meer te realiseren. Dit kan door te beantwoorden aan
motieven voor samenwerking, zoals: het bundelen van krachten om meer opgaven te
realiseren of een hoger ambitieniveau te bereiken, efficiënter werken, organisatorische
voordelen behalen, voorkomen van hinder van elkaar.

Het bundelen van complementaire verschillen waardoor je elkaar kan aanvullen. Gemeenten
zijn complementair als ze elkaar iets kunnen bieden wat ze zelf niet hebben én waarbij het
bundelen ervan er voor kan zorgen dat beiden sterker worden.
Meerwaarde kun je realiseren langs verschillende sporen:

Het bestendigen of uitbreiden van de verbinding om voordelen te behouden of verzilveren.

Het ontvlechten of afzien van verbinding om nadelen te voorkomen of af te wenden.
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Een extra perspectief is de
meerwaarde vanuit het
grotere geheel:
beantwoorden aan
provinciale en landelijke
criteria. Deels gaan deze
criteria ook over de
bestuurlijke organisatie,
zoals draagvlak en
duurzaamheid.
Stap 3: op zoek naar
gewenste/ benodigde
bestuurlijke organisatie om
de meerwaarde van
verbinding te kunnen
verzilveren
De inzet is om vanuit een
breder vizier tot het
optimaliseren van de
verbinding te komen – met
als centraal richtpunt het
verbeteren van de kwaliteit
en intensiteit van
samenwerking door:

werkwijze

mensen + ‘opstelling’

cultuur en
0mgangsvormen

middelen

het zijn van een goede
samenwerkingsspeler
voor andere partners (‘organisatie binnen de eigen kring’ van de afzonderlijke spelers).
De structuur is sluitstuk: Welke structuur past en ondersteunt de kwaliteit en intensiteit van
samenwerking?
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Bijlage 2: Beoordeling financiële situatie
Financiële situatie gemeente Nuenen c.a.
Invalshoek
Rekeningresultaat
(= baten minus lasten)
Norm: positief resultaat

Solvabiliteit
(= onafhankelijkheid van schuldeisers)

Bevindingen
Over de jaren 2014 tot en met 2017 (exclusief toevoegingen en
onttrekkingen reserves) is resultaat positief.
Over 2018 is resultaat exclusief reserves, negatief begroot. Over 2019
positief.
De solvabiliteit is onvoldoende. Positieve ontwikkeling: van 12% in 2014
naar 21% in 2019.

Norm gemeente: verhouding eigen
vermogen/balanstotaal ≥ 50%

Netto schuldquote
(= schuldenlast ten opzichte eigen
middelen; bij ‘gecorrigeerd’ is rekening
gehouden met alle verstrekte leningen)

De netto schuldquote ‘gecorrigeerd’ is onvoldoende. Positieve
ontwikkeling van 148% in 2014 naar 105% in 2019.

Norm gemeente: <100%

Weerstandsvermogen
(= de mogelijkheid om niet-voorziene
financiële tegenvallers op te vangen).

Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen: ratio
eind 2016 1,2 (begroting 2017 1,7).

De ratio is de verhouding tussen het
beschikbare en het benodigde
weerstandsvermogen.
Norm gemeente: ≥ 1

Norm: geen

Het aandeel OZB Eigenaar woning daalt van 0,17% in de jaren 2014, 2015
en 2016 naar 0,16% en 0,15% in de jaren 2017 en 2018.
Het OZB tarief Eigenaar niet-woning daalt van 0,25% (2016) naar 0,23%
(2018).
De lasten van de afvalstoffen- en rioolheffingen dalen van € 493 in 2014
naar € 436 in 2018.

Accountantsverklaring 2016

Goedkeurend voor getrouwheid en rechtmatigheid.

Woonlasten
(= de lokale lasten, waaronder onroerend
zaak belasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing)

Norm: goedkeurende verklaring

Bevindingen accountantscontrole
2016 en 2017

De accountant heeft een aantal belangrijke aandachtspunten
geformuleerd bij de controles van 2016 en 2017.
 Het verder professionaliseren van het proces rondom het sociaal
domein, waaronder het versterken van de gemeentelijke regie.
 De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten in 2016
heeft financiële consequenties. Deze moeten nog verwerkt. Onder
andere is het wachten op het oordeel van de belastingdienst over de
grondexploitatie.
 De administratieve organisatie/ interne beheersing vergen
aanvullende werkzaamheden.
 Doordat binnen het sociaal domein een adequate verplichtingenadministratie ontbreekt is het moeilijk om de budgetten transparant
te monitoren.
 Bij bepaalde diensten, leveringen of werken is in de meeste gevallen
niet zichtbaar of de prestatie daadwerkelijk is geleverd.

Overige punten

Tussen gemeente en provincie is overleg over de begroting 2018.
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Gemeente Nuenen c.a. – Cijfermatig overzicht financiële situatie
Periode 2014-2017 en vooruitblik 2018/ en 2019
Feitelijke situatie
Toelichting/ opmerkingen
Rekeningresultaat exclusief (en inclusief) ‘toevoegingen/ onttrekkingen reserve’
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€3.554.000
€8.658.000
€2.707.000
€4.038.000
-€1.362.000
€ 781.000

(3.087.000)
(8.184.000)
(5.142.000)
(36.000)
(-97.000)
(21.000)

Jaarverslag 2014 p23
Jaarverslag 2015 p122
Jaarverslag 2016 p117
Meerjarenbegroting 2017-2020 p112
Meerjarenbegroting 2018-2021 p114
Meerjarenbegroting 2018-2021 p114

Eigen vermogen en Solvabiliteitsratio (norm gemeente is ≥ 50%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€14.649.000
€23.255.000
€25.962.000
€27.950.000
€23.850.000
€24.528.000

Ratio 12%
Ratio 17%
Ratio 19%
Ratio 22%
Ratio 20%
Ratio 21%

Jaarverslag 2015 p109 en p60
Jaarverslag 2015 p109 en p60
Jaarverslag 2016 p103
Meerjarenbegroting 2017-2020 p123
Meerjarenbegroting 2018-2021 p126
Meerjarenbegroting 2018-2021 p126

Netto schuldquote (en ‘gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’) (norm gemeente is < 100%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

177%
144%
148%
98%
121%
123%

(148%)
(125%)
(140%)
(82%)
(105%)
(105%)

Jaarverslag 2015 p60
Jaarverslag 2015 p60
Jaarverslag 2016 p59
Meerjarenbegroting 2018-2021 p75
Meerjarenbegroting 2018-2021 p75
Meerjarenbegroting 2018-2021 p75

Weerstandsvermogen: in bedragen en Ratio (norm gemeente is ≥ 1)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€4.247.310
€7.724.826
€15.241.311
€20.834.441

Ratio 0,7
Ratio 0,7
Ratio 1,2
Ratio 1,7

Jaarverslag 2014 p160
Jaarverslag 2015 p60
Jaarverslag 2016 p59
Meerjarenbegroting (MJB) 2018-2021 p75
In MJB 2018-2021 maar 1 x berekend (p75)
In MJB 2018-2021 maar 1 x berekend (p75)

Woonlasten: OZB, afvalstoffen, riool

OZB-Eigen
woning
OZB-Eigenaar
niet wonen
Afval/ riool

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,17%

0,17%

0,17%

0,16%

0,15%

-

0,24%

0,24%

0,25%

0,24%

0,23%

-

€ 493

€ 505

€ 440

€ 429

€ 436

-

Bronnen:
Jaarverslag 2014 p154
Jaarverslag 2015 p51
Jaarverslag 2016 p51
MJB 2018-2021 p66/67
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Financiële situatie gemeente Son en Breugel
Invalshoek
Rekeningresultaat
(= baten minus lasten)
Norm: positief resultaat

Solvabiliteit
(= onafhankelijkheid van schuldeisers)
Norm gemeente: verhouding eigen
vermogen/balanstotaal ≥ 50%

Netto schuldquote
(= schuldenlast ten opzichte eigen
middelen; bij ‘gecorrigeerd’ is rekening
gehouden met alle verstrekte leningen)

Bevindingen
Over de jaren 2014, 2015 en 2016 is het resultaat (exclusief toevoegingen
en onttrekkingen reserves) positief.
Voor de jaren 2017, 2018 en 2019 is het resultaat negatief.
De solvabiliteit is voldoende. De ontwikkeling over de jaren 2014, 2015 en
2016 is stijgend (van 67% naar 70%). In 2017 daalt de ratio naar 49%.
Daarna groei naar 60% in 2019.
In de Meerjarenbegroting 2017-2020 wordt van een lager eigen vermogen
eind 2016 uitgegaan ( €33.724.000) dan in het jaarverslag 2016
(€38.495.000). Dit betekent dat het eigen vermogen en solvabiliteitsratio
positiever zijn dan gepresenteerd in de Meerjarenbegroting.
De netto schuldquote ‘gecorrigeerd’ is voldoende. De ontwikkeling over de
jaren 2014, 2015 en 2016 is positief (van 25% naar 14%). In 2017 stijgt de
ratio naar 58%. Daarna positieve ontwikkeling naar 24% in 2019.

Norm gemeente: <100%

Weerstandsvermogen
(= de mogelijkheid om niet-voorziene
financiële tegenvallers op te vangen).

Het weerstandsvermogen is voldoende om de risico’s op te vangen: ratio
eind 2016 3,7 (begroting 2017 2,8).

De ratio is de verhouding tussen het
beschikbare en het benodigde
weerstandsvermogen.
Norm gemeente: ≥ 1

Woonlasten
(= de lokale lasten, waaronder onroerend
zaak belasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing)

Het aandeel OZB Eigenaar woning is stabiel over de jaren 2014 tot en met
2017: 0,09%.
Het OZB tarief Eigenaar niet-woning stijgt licht naar 0,15%.
De lasten van de afvalstoffen- en rioolheffingen variëren in de jaren 2014
tot en met 2018 tussen € 329 en € 344.

Norm: geen

Accountantsverklaring 2016

Goedkeurend voor getrouwheid en rechtmatigheid.

Norm: goedkeurende verklaring

Bevindingen accountantscontrole
2016 en 2017

De accountant heeft een aantal belangrijke aandachtspunten
geformuleerd bij de controles van 2016 en 2017.
 Het verder professionaliseren van het proces rondom het sociaal
domein, waaronder het versterken van de gemeentelijke regie.
 De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten in 2016
heeft financiële consequenties. Deze moeten nog verwerkt. Onder
andere is het wachten op het oordeel van de belastingdienst over de
grondexploitatie.
 De administratieve organisatie/ interne beheersing vergen
aanvullende werkzaamheden.
 Doordat binnen het sociaal domein een adequate
verplichtingenadministratie ontbreekt is het moeilijk om de budgetten
transparant te monitoren.
 Bij bepaalde diensten, leveringen of werken is in de meeste gevallen
niet zichtbaar of de prestatie daadwerkelijk is geleverd.
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Gemeente Son en Breugel – Cijfermatig overzicht financiële situatie
Periode 2014-2017 en vooruitblik 2018/ en 2019 *)
Feitelijke situatie
Toelichting/ opmerkingen
Rekeningresultaat exclusief (en inclusief) ‘toevoegingen/ onttrekkingen reserve’
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€1.627.000
€1.139.000
€546.000
-€2.222.000
-€1.974.000
-€1.412.000

(1.863.000)
(1.705.000)
(1.937.000)
(0)
(4.000)
(6.000)

Jaarverslag 2014 p122
Jaarverslag 2015 p128
Jaarverslag 2016 p135
MJB 2017-2020 p121
Begroting 2018
Begroting 2018

Eigen vermogen en Solvabiliteitsratio (norm gemeente is ≥ 50%)
2014
2015
2016

€36.810.000
€37.949.000
€38.495.000

Ratio 67%
Ratio 66%
Ratio 70%

2017
2018
2019

€33.562.000
€31.584.000
€30.169.000

Ratio 49%
Ratio 61%
Ratio 60%

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015 p115
Jaarverslag 2016 p121
In MJB 2017-2020 is EV eind 2016 €33.724.000
Begroting 2018
Begroting 2018
Begroting 2018

Netto schuldquote (en ‘gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’) (norm gemeente is < 100%)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

30%
20%
17%
61%
31%
26%

(25%)
(16%)
(14%)
(58%)
(28%)
(24%)

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016 p80
Begroting 2018
Begroting 2018
Begroting 2018

Weerstandsvermogen: in bedragen en Ratio (norm gemeente is ≥ 1)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€13.866.391
€15.724.515
€9.009.663
€6.136.000

Ratio 4,2
Ratio 5,9
Ratio 3,7
Ratio 2,6

Jaarverslag 2014 p74
Jaarverslag 2015 p69
Jaarverslag 2016 p80.
Begroting 2018
In Begroting 2018 maar 1 x berekend
In Begroting 2018 maar 1 x berekend

Woonlasten: OZB, afvalstoffen, riool

OZB-Eigen
woning
OZB-Eigenaar
niet wonen
Afval/ riool

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

0,09%

-

0,13%

0,14%

0,14%

0,14%

0,15%

-

€ 342

€ 330

€ 329

€ 336

€ 344

-

Bronnen:
Jaarverslag 2014 p64
Jaarverslag 2015 p58
Jaarverslag 2016 p68
Meerjarenbegroting 2017-2020 p74
Begroting 2018
*) Ten aanzien van de vooruitblik geeft het College van Burgemeester en Wethouders aan dat de gemeente
voornemens is aanzienlijke investeringen te plegen in de kwaliteit van voorzieningen.
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Financiële situatie gemeente Eindhoven
Invalshoek
Rekeningresultaat
(= baten minus lasten)

Bevindingen
De rekeningresultaten (exclusief toevoegingen en onttrekkingen reserves)
over de jaren 2014 tot en met 2017 zijn negatief.
De begrotingen voor 2018 en 2019 hebben een resultaat van
respectievelijk € 4.000.000 positief en € 4.000.000 negatief (per saldo € 0).

Solvabiliteit *)
(= onafhankelijkheid van schuldeisers)
Norm gemeente: verhouding eigen
vermogen/balanstotaal landelijk
gemiddelde

Netto schuldquote *)
(= schuldenlast ten opzichte eigen
middelen; bij ‘gecorrigeerd’ is rekening
gehouden met alle verstrekte leningen)
Norm gemeente: landelijk gemiddelde

Weerstandsvermogen
(= de mogelijkheid om niet-voorziene
financiële tegenvallers op te vangen).

De solvabiliteit blijft achter ten opzichte van het landelijk gemiddelde voor
de jaren 2014 en 2015 (2016 nog niet bekend op waarstaatjegemeente.nl):
Eindhoven
Landelijk
2014
28%
32%
2015
26%
34%
Er is een neerwaartse ontwikkeling in de jaren 2014 – 2019 van 28% in 2014
naar 17% in 2019.
De netto schuldquote ‘gecorrigeerd’ ontwikkelt zich neerwaarts van 59%
in 2014 naar 74% in 2019.
De ongecorrigeerde netto schuldquote ontwikkelt zich meer in lijn met
het landelijk gemiddelde voor de jaren 2014 en 2015 (2016 nog niet bekend
op waarstaatjegemeente.nl):
Eindhoven
Landelijk
2014
70%
63%
2015
60%
57%
De ratio voldoet niet aan de norm. Deze ontwikkelt zich neerwaarts van 1,1
in 2014 naar 0,5 in 2019.

De ratio is de verhouding tussen het
beschikbare en het benodigde
weerstandsvermogen.
Norm gemeente: ≥ 1

Woonlasten **)
(= de lokale lasten, waaronder onroerend
zaak belasting, afvalstoffenheffing,
rioolheffing)
Norm: geen

Accountantsverklaring 2016

Het aandeel OZB Eigenaar woning stijgt van 0,09% in 2014 naar 0,11% in
2017.
Het OZB tarief Eigenaar niet-woning stijgt van 0,19% in 2014 naar 0,22%
in 2017.
De lasten van de afvalstoffen- en rioolheffingen zijn voor de jaren 2014 en
2016 nagenoeg stabiel (2016 € 391). Voor 2017 en 2018 dalen deze naar
€ 370.
‘Met beperking’, dit houdt onder meer verband met het sociaal domein en
de Europese aanbestedingsrichtlijnen.

Norm: goedkeurende verklaring
De accountant heeft een aantal belangrijke aandachtspunten
geformuleerd bij de controle van 2016.
 Verbeteren van de kwaliteit van het financieel afsluitproces.
 Beheersing van de naleving van de aanbestedingsrichtlijnen, beheer
van kredieten en het sociaal domein behoeven verbetering.
*) Gemeente Eindhoven voert voor de kengetallen solvabiliteitsratio en netto schuldquote geen normen. De
gemeente richt zich voorlopig op dezelfde orde van grootte als het landelijk gemiddelde (Jaarstukken 2016, p.175).
Landelijke cijfers zijn alleen beschikbaar voor 2014 en 2015 (waarstaatjegemeente.nl).
**) Gemeente Eindhoven heft ook hondenbelasting ad € 76 voor de eerste en € 151 voor elke volgende hond (zie
ook: hondenbelasting.net).

Bevindingen accountantscontrole
2016 en 2017
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Gemeente Eindhoven – Cijfermatig overzicht financiële situatie
Periode 2014-2017 en vooruitblik 2018/ en 2019
Feitelijke situatie
Toelichting/ opmerkingen
Rekeningresultaat exclusief (en inclusief) ‘toevoegingen/ onttrekkingen reserve’
2014
2015
2016
2017
2018
2019

-€24.580.000
-€28.569.000
-€53.887.000
-€23.000.000
€4.000.000
-€4.000.000

(13.005.000)
(15.856.000)
(-19.641.000)
(0)
(0)
(0)

Jaarverslag 2014
Jaarverslag 2015 p195
Jaarverslag 2016 p235
Begroting 2018 p123 en p132
Begroting 2018 p123 en p132
Begroting 2018 p123 en p132

Eigen vermogen en Solvabiliteitsratio *)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€267.237.000
€238.668.000
€184.781.000
€162.000.000
€166.000.000
€162.000.000

Ratio 28%
Ratio 26%
Ratio 21%
Ratio 18%
Ratio 18%
Ratio 17%

Jaarverslag 2015 p202
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016 p243
Begroting 2018 p102 en p123
Begroting 2018 p102 en p123
Begroting 2018 p102 en p123

Netto schuldquote (en ‘gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen’) *)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

70%
60%
66%
79%
78%
78%

(59%)
(53%)
(61%)
(74%)
(74%)
(74%)

Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2015
Jaarverslag 2016 p175
Begroting 2018 p102
Begroting 2018 p102
Begroting 2018 p102

Weerstandsvermogen: in bedragen en Ratio (norm is ≥ 1) **)
2014
2015
2016
2017
2018
2019

€86.600.000
€87.500.000
€77.600.000
€88.000.000
€46.000.000
€46.000.000

Ratio 1,1
Ratio 1,0
Ratio 0,9
Ratio 1,1
Ratio 0,5
Ratio 0,5

Jaarverslag 2015 p163
Jaarverslag 2015 p163
Jaarverslag 2016 p175
Begroting 2017 p108
Begroting 2018 p101
Begroting 2018 p101

Woonlasten: OZB, afvalstoffen, riool

OZB-Eigen
woning
OZB-Eigenaar
niet wonen
Afval/ riool

2014

2015

2016

2017

2018

2019

0,09%

0,10%

0,10%

0,11%

-

-

0,19%

0,20%

0,21%

0,22%

-

-

€ 389

€ 385

€ 391

€ 371

€ 370

-

Bronnen:
Jaarverslag 2014 p59
Jaarverslag 2015 p187
Jaarverslag 2016 p171
Begroting 2018 p9
*) Voor deze kengetallen voert de gemeente nog geen normen. “De theorie kent nog geen optimale solvabiliteit of
schuldquote voor gemeenten. In de accountantscommissie is daarom besloten dat we deze kengetallen voorlopig
willen houden in dezelfde orde van grootte als het landelijke gemiddelde” (bron: Jaarstukken 2016, p.175).
**) Ratio weerstandsvermogen is v00r 2014 en 2015 exclusief rekeningresultaat; voor 2016-2019 inclusief. De
door de gemeente intern vastgestelde norm voor het weerstandsvermogen betreft 10% van het begrotingstotaal
(Begroting 2018, p.101). De Ratio geeft de verhouding tussen het genormeerde en beschikbare
weerstandsvermogen. Als de ratio ≥ 1 is, voldoet de verhouding aan de norm.
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Introductie
Aanleiding
De herijking van de bestuurskracht dient inzicht te geven in de ontwikkeling tijdens de periode
oktober 2015 – december 2017. Het gaat hierbij om een onafhankelijk oordeel van de onderzoekers
en onderbouwing aan de hand van diverse ingangen:




Schriftelijk materiaal.
Diverse interviews/ gesprekken met interne en externe sleutelpersonen.
Typische voorbeelden uit de praktijk die de vooruitgang en/ of achteruitgang van
bestuurskracht illustreren en mede onderbouwen.

Basis vormt het bestuurskrachtonderzoek dat wij in 2015 uitvoerden voor de gemeente. De herijking
is uitgevoerd in de periode 4 tot en met 29 december 2017.
Doel
Het doel van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht in de huidige bestuurskracht van gemeente
Nuenen c.a.. In het bestuurskrachtonderzoek kijken we in de eerste plaats of de gemeente Nuenen
c.a. de opgaven waar de gemeente voor staat realiseert: wat zijn de resultaten? Daarnaast kijken we
naar de belangrijkste oorzaken waarom dat wel of niet lukt: wat zijn de bestuurlijke voorwaarden die
stimulerend of juist belemmerend werken? Zie daartoe het onderstaande evaluatiemodel voor
bestuurskracht.

Figuur 0.1: Evaluatiemodel bestuurskrachtonderzoek
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1

Conclusies
Er is sprake van een groot verschil in de bestuurskracht tussen de periode 2010 – 2015 en de periode
2015 – 2017 (de herijking). Hierbij is belangrijk op te merken dat al vanaf medio 2013 een stijgende
lijn/ kentering in de bestuurskracht is ingezet. Hierover is ook in het bestuurskrachtonderzoek van
oktober 2015 gerapporteerd (onder meer pagina 2, 11 en 12).
Bij deze herijking in 2017 is zichtbaar dat deze stijgende lijn/ kentering zich daadwerkelijk verder
heeft voortgezet in de jaren 2016 en 2017. Het gaat om een stijgende lijn die al gedurende vier jaar is
ingezet en zichtbaar bijdraagt aan de bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a..

1.1 Algeheel beeld van de bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a.
Het onderzoek resulteert in een algemeen beeld van de bestuurskracht van de gemeente Nuenen
c.a.. Dit beeld is gebaseerd op de observaties en inschatting van de onderzoekers – aan de basis
hiervan staat de analyse van een groot aantal schriftelijke stukken en gesprekken met een groot
aantal personen binnen en buiten het gemeentebestuur.
Conclusie 1
(i) De huidige bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a. is voldoende – dat geldt voor de realisatie
van maatschappelijke opgaven, maar ook voor de invulling van bestuurlijke voorwaarden.
(ii) De bestuurskracht is in de periode 2015 – 2017 ten opzichte van de periode 2010-2015 verbeterd.
(iii) De stijgende lijn in de bestuurskracht die zich in 2015 aftekende heeft zich voortgezet.
Gemeente Nuenen c.a. geeft er blijk van zelfstandig de eigen bestuurskracht te kunnen verbeteren.
(iv) Afhankelijk van de opgaven zijn er nog steeds zeer grote verschillen. De bovengrens van de
bestuurskracht is goed tot zeer goed. Ook is er schot gekomen in veel slepende dossiers en zijn
lastige knopen doorgehakt. De ondergrens van de bestuurskracht blijft onvoldoende. Deze grens
wordt vooral bepaald door twee dossiers die al heel lange tijd niet tot een oplossing komen: het
accommodatiebeleid en de toekomst van Het Klooster. De bestuurskracht is bij deze onderwerpen
laag. Positief is wel dat de raad zelf initiatief heeft genomen voor een nieuw subsidiebeleid inclusief
Algemene Subsidieverordening.
(v) Net als in 2015 blijft staan dat de in de toekomst benodigde bestuurskracht zal moeten
toenemen als gevolg van lokale en landelijke uitdagingen. De bestuurskracht van Nuenen c.a.
evenals die van nagenoeg alle Nederlandse gemeenten zal in de toekomst moeten groeien.
We geven een samenvatting van de bestuurskracht weer in de onderstaande figuren. Daarbij laten
we het verschil zien tussen de periode 2010 – 2015 en de periode 2015 – 2017.
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Samenvattend beeld bestuurskracht gemeente Nuenen c.a. over de periode
2015 – 2017, in vergelijking met de periode 2010-2015

Figuur 1.1: De bestuurskracht van gemeente Nuenen c.a. in termen van processen (bestuurlijke voorwaarden), opgaven en
resultaten. Een kruisje drukt de gemiddelde score uit. Deze is ontleend aan de onderbouwing in deze rapportage. Een pijl drukt
de bandbreedte uit – de bestuurskracht van de gemeente kan immers verschillen per opgave.
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1.2 Realisatie van opgaven
Aan de hand van de programmabegrotingen, coalitieakkoord en een groot aantal overige
schriftelijke documenten zijn alle opgaven op een rij gezet. Door bestudering van de
verantwoording in jaarverslagen en andere schriftelijke bronnen – zoals evaluaties,
inspectierapporten en benchmarks – is de realisatie van deze opgaven in kaart gebracht.
Tijdens interviews met interne sleutelpersonen en externe sleutelpersonen is ook gevraagd naar een
oordeel over de maatschappelijke situatie in Nuenen c.a. in relatie tot de huidige bestuurskracht van
de gemeente: slaagt het gemeentebestuur er in om goed in te spelen op maatschappelijke
opgaven?
Conclusie 2
(i) Uitgaande van verantwoording op basis van schriftelijke stukken blijkt dat een groot deel van de
door het gemeentebestuur geformuleerde opgaven geheel of gedeeltelijk zijn gerealiseerd. Voor
49% van de opgaven staat vast dat deze gerealiseerd zijn, 37% van de opgaven is deels gerealiseerd.
Voor 14% staat vast dat deze niet gerealiseerd zijn of dat de realisatie onbekend is.
(ii) In een ‘zelfevaluatie’ uitgevoerd onder interne sleutelpersonen van de gemeente Nuenen –
raadsleden, collegeleden en ambtenaren – komt naar voren dat deze nu een stuk positiever over de
bestuurskracht zijn – in vergelijking met de eerder uitgevoerde zelfevaluatie over de periode 2010 –
2015.

Realisatie van opgaven conform schriftelijke bronnen
Voor 49% van de opgaven is schriftelijk verantwoord dat deze gerealiseerd zijn, 37% van de opgaven
is deels gerealiseerd. Voor 14% staat vast dat deze niet gerealiseerd zijn of dat de realisatie
onbekend is.
Realisatie van opgaven
Ja

Beleidsopgaven
Dienstverleningsopgaven

Maatschappelijke
effecten
Uitvoeringsprestaties
Subtotaal
Maatschappelijke
effecten
Uitvoeringsprestaties
Subtotaal
Totaal

3
27
30
1
2
3
33

Deels

Nee

14
10
24
1
1
25

1
4
5
5

Tabel 1.1: Realisatie van alle opgaven). Vastgesteld op basis van schriftelijke bronnen.

Realisatie
onbekend

1
4
5
5

Totaal

19
45
64
1
3
4
68
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Positieve voorbeelden van bestuurskracht
Sleutelpersonen noemen een aantal positieve voorbeelden van bestuurskracht:
 De transformatie binnen het sociaal domein en in het bijzonder het functioneren van het Centrum voor
Maatschappelijke Dienstverlening als integraal loket voor vragen op het gebied van zorg, opvoeding en
inkomen voor alle inwoners. Ook zijn de klanten tevreden over de dienstverlening in het sociaal domein.
 Een ruimhartig minimabeleid.
 Realisatie van het scholenspreidingsplan en de bouw van nieuwe scholen.
 Hoge deelname van kinderen en jeugdigen in het onderwijs.
 Het vlottrekken van een aantal vastgelopen woningbouwprojecten.
 De hoogstaande kwaliteit van de openbare ruimte – ondanks een sober onderhoudsniveau.
 Goede wegen en fietspaden.
 Realisatie van de Europalaan en hoogwaardig openbaar vervoerverbinding (HOV2) met Eindhoven.
 Een laag niveau van restafval.
 Mooie en nabije natuurgebieden die goed beheerd worden.
 Toename van het aantal toeristen/ recreanten.
 Een sluitende gemeentebegroting.
 Kwaliteit van schoolgebouwen.
 Groene karakter van de gemeente inclusief de mooie kwaliteit van het park.
 Wijkschouwen en het goed inspelen op de feedback van inwoners.
 Dienstverlening op gebied van burgerzaken.

Kritische opmerkingen
Kritische opmerkingen over achterblijvende resultaten zijn er ook. Verwezen wordt naar:
 Het accommodatiebeleid.
 De situatie rond Het Klooster.
 De realisatie van ambities op gebied van duurzaamheid.
 Leefbaarheid van het centrum.
 Benutten van de grotere potentie van Van Gogh voor Nuenen c.a..
 Village marketing.
 Hoge gemeentelijke lasten voor bewoners.

Deel 3: Herijking van de bestuurskracht

Pagina 64

1.3 Invulling van bestuurlijke voorwaarden
Conclusie 3
(i) De stijgende lijn of kentering die in 2015 zichtbaar was heeft zich doorgezet. De invulling van
bestuurlijke voorwaarden is in belangrijke mate verbeterd ten opzichte van de periode 2010 – 2015.
Dit vormt een stimulans voor de bestuurskracht.
(ii) Een belangrijk aandachtspunt blijft het samenspel tussen raad en college. Dit samenspel is
verder verbeterd maar blijft met name in de omgangsvormen nog steeds heel broos. Dit aspect van
het samenspel krijgt ook vaak de aandacht van de media en leidt ook in de samenleving tot
negatieve beeldvormgeving.

1.4 Benodigde bestuurskracht voor de toekomst
Tijdens het onderzoek is geïnventariseerd welke uitdagingen er de komende jaren op gemeente
Nuenen c.a. afkomen. De vraag is vervolgens of de gemeente hierop is voorbereid.
Conclusie 4
(i) In het onderzoek komt net als in 2015 een groot aantal uitdagingen voor de toekomst naar voren –
zowel rond bestaande als nieuwe opgaven.
(ii) Om de benodigde groei aan bestuurskracht te kunnen realiseren, is het noodzakelijk om het
ingezette ontwikkelingstraject – op politiek-bestuurlijk en ambtelijk niveau – uit te breiden en te
intensiveren.

Toekomstige uitdagingen
Kort samengevat komen de volgende opgaven de komende jaren op de gemeente af:
INHOUDELIJKE OPGAVEN













Oplossen van de slepende dossiers Accommodatiebeleid en Het Klooster.
Verdere doorontwikkeling van het sociaal domein.
Realiseren van het totale woningbouwproject Nuenen West.
Realisatie van bedrijventerreinen Eeneind.
Oplossingen bieden voor de vergrijzing.
Behouden en verder versterken van voorzieningen in de kernen.
Invoeren en uitvoeren van de Omgevingswet.
Economische ontwikkeling en werkgelegenheid.
Behouden en versterken van de groene longfunctie tussen Eindhoven en Helmond.
Ontwikkeling Landgoed Gulbergen.
Belastingdruk verlagen.

WERKEN AAN BESTUURLIJKE VOORWAARDEN
Verdere groei is nodig wat betreft de bestuurlijke voorwaarden, in het bijzonder:

Verder professionaliseren van werkwijzen gericht op burgerparticipatie.

Versterken van de bestuurscultuur en het samenspel tussen raad en college.

Verdere implementatie van de besturings- en managementfilosofie De Nieuwe Aanpak
(kortweg: DNA).

Verdere groei in regionale samenwerking.

Strategische visievorming.

Verder versterken van de financiële situatie.
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2

Onderbouwing
2.1 Realisatie van de huidige opgaven conform schriftelijke stukken
De opgaven zijn in kaart gebracht aan de hand van de programmabegrotingen en coalitieakkoorden
in de periode 2015 – 2017. De realisatie van de opgaven is eveneens ontleend aan schriftelijke
bronnen. Het gaat onder meer om de verantwoording in raadsbrieven, jaarverslagen, jaarstukken,
rapportages van inspecties/ toezichthouders en overige bronnen zoals evaluaties en
monitorgegevens. De verwijzing naar schriftelijke bronnen is aangegeven, via de notatie Sx, waarbij
x staat voor een documentnummer dat correspondeert met de bronnenlijst die is toegevoegd in
deze rapportage. Vaak is ook een specifiek paginanummer opgenomen.
Focus op maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties
In de analyse zijn alleen de beoogde maatschappelijke effecten en voorgenomen
uitvoeringsprestaties opgenomen. De cruciale opgaven van de gemeente liggen namelijk in de
samenleving en niet in de interne beleidsvoorbereiding en besluitvorming. Een opgave is namelijk
pas gerealiseerd wanneer daadwerkelijk een effect in de samenleving waarneembaar is. Een aantal
belangrijke besluitvormingsprestaties is opgenomen. Deze tellen echter niet mee in het totaalbeeld.
Na 2015 is de systematiek voor de gemeentelijke planning en control aangepast. In de huidige
planning en control cyclus wordt gewerkt met slechts 8 in plaats van 49 programma’s en is er
reductie in de geformuleerde maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties. Om die reden zijn
de absolute aantallen opgaven in 2017 niet één op één vergelijkbaar met de opgaven in 2015.
Scoren realisatie van maatschappelijke effecten en uitvoeringsprestaties
Maatschappelijke effecten: Zichtbare en concrete gevolgen in de samenleving die (mede) het resultaat zijn
van gemeentelijke inspanningen (uitvoeringsprestaties). (bv. Subjectief veiligheidsgevoel is gestegen van
80% naar 90%)
Uitvoeringsprestaties: Feitelijk inzetten van beleidsinstrumenten; uitvoeren van activiteiten gericht op de
realisatie van concrete maatschappelijke opgaven/effecten, conform besluit of wat nodig is. Het gaat hier
om een impuls naar buiten en geen interne actie: Een invloedspoging van de gemeente waar de
samenleving ook daadwerkelijk iets van merkt. (bv. 80 uur handhaven).
Besluitvormingsprestaties: Het vaststellen van verordeningen, plannen, nota’s, moties e.d. (in het
bijzonder ook het doorhakken van politieke knopen).
Zie ook: http://opgavengestuurdwerken.nl/wiki/De_Prestatieladder

Legenda: realisatie
Ja: Het is in hoge mate zeker dat de beoogde effecten of prestaties geheel of grotendeels zijn gerealiseerd.
Nee: Het is in hoge mate zeker dat de effecten of prestaties niet of slechts in zeer beperkte mate zijn
gerealiseerd.
Deels: Uit de schriftelijke bronnen wordt duidelijk dat een substantieel deel van de effecten of prestaties
zijn gerealiseerd, of er is sprake van een substantiële verbetering t.o.v. de uitgangssituatie. We scoren ook
deels 1) als de indicatoren slechts een beperkt deel van het doel weergeven (dekkingsgraad qua
evalueerbaarheid); 2) als het doel in beperkte mate/enigszins evalueerbaar is. Voor deze twee laatste is dan
wel nodig dat de streefwaarde geheel of grotendeels is gerealiseerd.
Realisatie onbekend: Het is niet te herleiden in welke mate de effecten of prestaties gerealiseerd zijn. Er
staat niets vermeld in de schriftelijke bronnen.
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Beeld per opgave

(1) Opgaven bestuur en regionale samenwerking

Maatschappelijk
effect
1)

2)

Uitvoeringsprestaties
1)

Beoogde resultaten
De gemeente verandert mee in een
veranderende samenleving. (S15 p13)
 Transparante overheidsorganisatie die in
haar communicatie aansluit bij (de
wensen van) de samenleving. De focus
op het gebied van communicatie is
gericht op dialoog, openheid en
transparantie. (S15 p13)
 De gemeente zoekt en vindt de
samenwerking die nodig is om haar
taken uit te voeren en ambities in de
samenleving te verwezenlijken. Om een
krachtige en zelfbewuste gemeente te
kunnen zijn, zoeken we de
samenwerking die past bij de ambities
van onze gemeente. (S15 p13)

Inwoners, maatschappelijke organisaties en
ondernemers nemen verantwoordelijkheid
voor hun eigen toekomst. Wij sluiten aan bij
de initiatieven in de samenleving en
betrekken onze inwoners en
ondernemingen bij beleidsvorming en –
uitvoering en hebben een open houding als
het gaat om burgerinitiatieven. Iedereen
moet kunnen meedoen. (S15 p13)

Faciliteren en vergroten eigen
verantwoordelijkheid inwoners,
maatschappelijke organisaties en
ondernemers. Onder meer:
 Sociale kracht versterken en benutten.
 Aansluiten bij initiatieven in de
samenleving.
(S15 p13)

Gerealiseerd?
Deels – in uitvoering
De gemeente geeft uitvoering aan de besturingsen managementfilosofie De Nieuwe Aanpak
(kortweg: DNA). (S158)
Met DNA wil de gemeente op een andere manier
(samen)werken. Deze manier van (samen)werken
is onder meer gericht op:
 Kennisdeling voor het realiseren van een
lerende organisatie.
 Faciliteren van maatschappelijk initiatief.
 Focus op het realiseren van opgaven en
integraal werken.
 Een cultuur gericht op transparantie,
betrokkenheid, betrouwbaarheid,
gezamenlijke verantwoordelijkheid, kansen
zoeken en benutten.
 Werken met flexibele teams en een plattere
organisatie/ minder hiërarchie.(S158)
Deels – in ontwikkeling
De gemeente doet steeds meer ervaring op met
het stimuleren van en aansluiten op
maatschappelijke initiatieven.
Concrete voorbeelden en experimenten zijn:
 Werken met klankbordgroepen.
 Organiseren van werkcafe’s voor de openbare
ruimte.
 Wijkschouwen (‘Kijk op uw wijk’) in de dorpen/
kernen
 Continue gesprekken en adviesrelatie met
dorps- en wijkraden en Adviesraad Sociaal
Domein.
 Samenwerking met ondernemers op gebied
van centrummanagement en
parkmanagement
(S170)
Deels – in ontwikkeling

 Er zijn concrete ervaringen opgedaan met
vroegtijdige(re) participatie rond diverse
onderwerpen, zoals het
Bomencafé/bomenbeleidsplan,
Klankbordgroep bereikbaarheidsakkoord, het
Buitenspeelcafé/ speelvoorzieningen voor jong
en oud, wijkschouwen (Kijk op uw wijk),
herinrichting Nuenen-Oost, Landschap Van
Gogh, noodopvang asielzoekers,
huurdersbetrokkenheid bij prestatieafspraken
met woningcorporaties. (S15, p. 82, S167)
 Actieve wijk- en dorpsraden met adviesrelaties
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Beoogde resultaten

2)

3)

4)

Opstellen strategische raadsvisie op de
toekomst van de gemeente. (S15 p13)

Regionale Samenwerking
 Zichtbare en betrouwbare partner.
 Evaluatie functioneren Dienst
Dommelvallei.
 Interne afstemming en coördinatie op
orde.
(S15, p. 13)

Transparante overheidsorganisatie en
communicatie. (S15 p13)

Gerealiseerd?
richting het gemeentebestuur
 Goed functionerende Adviesraad sociaal
domein.
(Onder meer: S15 p14)
De gemeente gebruikt deze ervaringen voor de
verdere implementatie van participatiewerkwijzen in de organisatie. (S15 p15)
Ja
De gemeenteraad heeft hiertoe zelf een proces
georganiseerd en doorlopen, waarbij een aantal
leden van de raad (de Begeleidingsgroep
bestuurlijke toekomst) de besluitvorming heeft
voorbereid. Op 16 november 2017 is een
meerderheidsbesluit genomen in de raad die
voorkeur uit spreekt voor een fusie met Son en
Breugel, mocht de situatie hiertoe aanleiding
geven
Deels – in ontwikkeling

 De evaluatie van de Dienst Dommelvallei is
uitgevoerd in 2017. Uit de evaluatie blijkt dat de
samenwerking goed is ontwikkeld en bijdraagt
aan een betere kwaliteit, verminderen van
kwetsbaarheid en efficiëntie (de financiële
taakstelling is op koers). Ook zijn er punten
voor versterking en doorgroeimogelijkheden
onder meer op gebied van lokaal maatwerk en
de governance. (S10) NB: Ook zijn evaluaties
uitgevoerd van de Metropoolregio Eindhoven
en Stedelijk Gebied Eindhoven. (S97, S98)
 Zichtbare en betrouwbare
samenwerkingspartner door het nakomen van
afspraken. Voorbeelden:
> Gemeente Nuenen heeft in 2016 de
regionale afspraken voor restafval
gerealiseerd (doel was 2020). Bron:
interviews en S18, p. 45-46.
> Gemeente Nuenen heeft het
Bereikbaarheidsakkoord ondertekend en als
eerste van de 21 gemeenten de toegezegde
€ 2,24miljoen gereserveerd voor de
realisatie. (S159)
> Gemeente Nuenen was initiatiefnemer voor
het 1-Loket (bedrijventerreinen) binnen
Stedelijk Gebied Eindhoven.
> Voortzetting en intensivering van de
gemeentelijke inzet in de ontwikkeling van
Brainport City. (S15 p15).
Deels – in ontwikkeling

 Intensievere inzet op sociale media.
 Lancering van een vernieuwde website met
duidelijker focus op de producten en diensten
van de gemeente. (S15 p15)
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Beoogde resultaten

Gerealiseerd?

 Uitvoeren van de training “Helder, strategisch
en bestuurlijk sensitief adviseren” voor
medewerkers. (S15 p15)

(2) Opgaven dienstverlening

Maatschappelijk
effect
1)

Uitvoeringsprestaties
1)

2)

3)

Beoogde resultaten
Inwoners kunnen voor al hun vragen terecht
bij het klantcontactcentrum. De gemeente
geeft in één keer het juiste antwoord.
Klanten worden alleen doorverwezen
als het echt niet anders kan. (S15 p.13)
Servicenormen:
 vergroting eerstelijns-afhandeling van
35% naar 60%.
 85% van de meldingen openbare ruimte
wordt binnen 4 werkdagen opgepakt,
 urgente meldingen worden binnen 1
werkdag opgepakt.
(S15 p.13)
Invoering van kanaalsturing
met voorkeur voor het digitale kanaal. (S15
p.13)

Verruiming en verbetering van
het productenaanbod via de
gemeentelijke website. (S15 p13)

Lancering van de website NuenenHelpt.nl
over zorg, opvoeding en inkomen – in
samenwerking met relevante ketenpartners
(Elkander, openbare bibliotheek
Dommeldal, coöperatie Ons Net Nuenen en
andere actieve organisaties in Nuenen).

Gerealiseerd?
Ja

 Het aandeel eerstelijns-afhandeling van
klantvragen is gegroeid naar 58% in 2016.

 Van de meldingen openbare ruimte wordt 95%
binnen 4 werkdagen opgepakt.
 Urgente meldingen worden binnen 1 werkdag
opgepakt.
(S15 p16)

Deels – in ontwikkeling
In 2016 is kanaalsturing verder geïmplementeerd,
waarbij klanten worden verleid om van het
digitale kanaal gebruik te maken.
Voor de verdere groei van de eerstelijnsafhandeling van vragen volgens fase 3 van het
programma Antwoord© is een verkenning
gestart. De implementatie van deze fase wordt
bezien in relatie tot zaakgericht werken.
(S15 p.16)
Ja
Begin 2016 is de gemeentelijke website
vernieuwd. Daarbij is focus gelegd op de meest
gevraagde producten en diensten. Daardoor sluit
de website beter aan op de behoefte en het
zoekgedrag van de inwoners.
Ja
Website over zorg, opvoeding en inkomen –
zoveel mogelijk onder de vlag van het Centrum
voor Maatschappelijke Dienstverlening.
 Compacte maar volledige vraagbaak
 Actuele informatie
 Alle informatie op één plaats.
 ShareCare: hulpmiddel voor mantelzorgers om
met elkaar te communiceren en de zorg rond
een persoon/gezin te organiseren
(S157)
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(3) Opgaven veiligheid en handhaving

Maatschappelijk
effect

Beoogde resultaten
Nuenen wil een gemeente zijn waar
inwoners, ondernemers en bezoekers veilig
zijn en zich veilig voelen.

1)
Het veiligheidsbeleid is gericht op het
voorkomen en aanpakken van criminaliteit
en het voorkomen dat de openbare orde
wordt aangetast: minder criminaliteit,
minder overlast, minder
onveiligheidsgevoelens.
(S160)

2)

Uitvoeringsprestaties

Het behouden en/of bevorderen van de
veiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en
het naleefgedrag.
(S160)

Bevorderen Brandveiligheid (S161)

Gerealiseerd?
Ja
In vergelijking met de andere 39 gemeenten in de
regionale (politie) eenheid Oost-Brabant is
Nuenen relatief veilig. Dat blijkt onder meer uit de
afname geregistreerde misdrijven in 2016 (bron:
Centraal Bureau voor de Statistiek/
Waarstaatjegemeente.nl)
 In 2016 zijn er in Nuenen 57 (poging tot)
woninginbraken gepleegd. Dit is een daling van
bijna 29% ten opzichte van 2015 (80 gevallen).
 In 2016 is het aantal meldingen overlast jeugd
met 21,4% gedaald van 56 (2015) naar 44
(2016). (S15 p19)
Deels – in ontwikkeling
De aanpak is sinds 2017 sterk in ontwikkeling,
zoals (nog) meer met meer aandacht voor
ondermijnende criminaliteit en betere aansluiting
op ketenpartners. (S160)
Ja

1)

 De gemeente voert in samenwerking met

2)

vrijwilligers en de Veiligheidsregio het project
‘Nuenen (brand)veilig, deel II’ uit. (S15 p18). In
totaal zijn er 2.926 rookmelders door
vrijwilligers geplaatst.
 Via vergunningen en handhaving wordt
toegezien op de brandveiligheid, mede in
samenwerking met de Veiligheidsregio.
Ja

3)

Versterken van veiligheid en handhaving
door inzet van bijzondere
opsporingsambtenaren (S161) ten aanzien
van parkeren, afval, honden, jeugd, grote
evenementen, caravans, oog- en oorfunctie.

Integrale ketenaanpak, samen met
partners, op adequaat schaalniveau. In
Uitvoeringsprogramma Veiligheid 2016
(S15 p18)

Gemeente Nuenen en Son en Breugel werken
nauw samen op gebied van veiligheid en
handhaving waarbij de bijzondere
opsporingsambtenaren (boa’s) gezamenlijke
controles houden en van elkaar leren. Door
krachten te bundelen neemt de slagvaardigheid
toe en wordt invulling gegeven aan
professionalisering. Het gaat onder meer om
toezicht in het buitengebied, handhaving
hondenbeleid, verkeerszaken en kleine
ergernissen. Daarnaast is het doel van de
gezamenlijke aanpak om van elkaar te leren,
elkaar te coachen en ruimere ervaring op te doen.
Met ingang van januari 2018 wordt de uitwisseling
tussen beide gemeenten geïntensiveerd. De boa’s
werken bijvoorbeeld 1 dag in de week in Nuenen
en 1 dag in Son en Breugel.
Deels – in ontwikkeling
De gemeente voert activiteiten samen uit met
ketenpartners, zoals bij controles van bedrijven,
hennepteelt, ondermijnende criminaliteit met
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Beoogde resultaten

4)

Realiseren van een integrale aanpak tussen
veiligheid en zorg/ sociaal domein
(S15 p18)

Besluitvormingsprestaties
1)

2)

Bepalen van de handhavingsprioriteiten in
het geactualiseerd handhavingsbeleid, met
aandacht voor invoering van digitaal
handhaven (door boa’s). (S15 p18)
Goede basis voor handhaving rond
(Sinti)woonwagenlocaties

Gerealiseerd?
ondersteuning vanuit het Informatie en Expertise
Centrum (RIEC).
(S160, S161)
Deels – in ontwikkeling
In 2016 zijn er stappen gezet als het gaat om het
maken van verbinding tussen beide
beleidsterreinen. In 2017 wordt deze inzet
gecontinueerd.
 In 2016 is gestart met de Netwerkbijeenkomst
Sociaal Domein. Deze bijeenkomst is bedoeld
voor professionele organisaties en informele
vrijwilligersgroepen die actief zijn voor de
Nuenense gemeenschap.
 Uitvoerders weten elkaar beter te vinden bij
concrete casussen. Ook op bestuurlijk niveau is
de verbinding gemaakt. Zo is er twee keer per
jaar overleg met de betrokken
portefeuillehouders om beleid, werkwijzen en
casussen met elkaar te bespreken.
(S15 p20)
Ja
Vaststellen handhavingsbeleid 2017-2012 en
handhavingsprogramma 2017. (S160)
Ja
De raad stelt op 9 november 2017 het beleidsplan
‘Programma Woonwagenlocaties 2018-2022
gemeente Nuenen’ vast.

(4) Opgaven sociaal domein

Maatschappelijk
effect

Beoogde resultaten
Iedereen aan het werk: werk
boven uitkering (S15 p.22)

Gerealiseerd?
Deels – met uitzondering ‘granieten bestand’

 In 2016 neemt het aantal mensen dat in de bijstand in stroomt
1)

2)

Iedereen moet kunnen
meedoen (S15 p.22)

fors af. (s153)
 Vanaf 2015 neemt de uitstroom van de bijstand naar betaald
werk toe. In 2017 lijkt deze trend ook door te zetten. (S153) De
gemeente wijst op de volgende verklaringen:
> Economische groei.
> Inzet van consulenten.
 De gemeente heeft te maken met een zogenoemd ‘granieten
bestand’ aan mensen die moeilijk bemiddelbaar zijn en langer
dan twee jaar een uitkering ontvangen.
Veelal blijven zij steken op de onderste treden van de
participatieladder: voor 54% is het hoogst haalbare om
sociale contacten buitenshuis te onderhouden. Zij staan ver af
van betaald werk. (S153)
 De taakstelling van de garantiebanen is gerealiseerd. (S15
p23)
Onbekend – in ontwikkeling door verdergaande
transformatie van het sociaal domein
De lokale situatie is voor het eerst in 2016 in kaart gebracht via
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Beoogde resultaten

Gerealiseerd?
de Sociale Index Nuenen. Daaruit blijkt dat het merendeel van
de inwoners goed kan meedoen in de samenleving:
 Kinderen die geen lid zijn van een (sport) vereniging om
financiële redenen (0-11 jaar): 2%
 Inwoners die niet de dingen kunnen doen die men wil doen,
ondanks de gezondheid (19-64 jaar): 8%
 Inwoners die niet de dingen kunnen doen die men wil doen,
ondanks de gezondheid (65+): 14%
 Inwoners dat onvoldoende geld heeft om lidmaatschap
(sport) vereniging te betalen (19-64 jaar): 11%
De gemeente wil op basis van de sociale index het beleid en de
interventies de komende jaren richten op verdere verbetering
van de situatie.

3)

4)

5)

Huisvesten van
vergunninghouders (S147)

(Ruimhartige)
inkomensondersteuning (S15
p.22)

Tevreden cliënten

Effecten van maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg zijn
grotendeels onbekend. In de Monitor Sociaal Domein wordt de
omvang en ontwikkeling van beschikkingen weergegeven voor
jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning.
(S15 p171-173; S59).
Ja
De achterstand bij de huisvesting voor het aantal toegewezen
vergunninghouders is ingelopen in samenwerking met
woningcorporaties en sociale partners. (S152)
Ja
Verruiming van het minimabeleid door de inkomensgrens te
verhogen van 110% naar 120%. De begroting 2018 houdt
rekening met deze verruiming.
Ja/ Deels

 In 2016 zijn 43 bezwaarschriften ingediend (37 in 2015) in








relatie tot jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning,
werken en inkomen, chronisch zieken en gehandicapten
(S59):
> Instellen beroep: 4 (in behandeling)
> Gegrond bezwaar: 1
> Tegemoet gekomen: 9
> Ongegrond: 17
> Ingetrokken: 15
Klachten: 4 klachten over bejegening door ambtenaren –
deze zijn naar tevredenheid van de klagers opgelost waardoor
inschakeling van de klachtencommissie niet nodig was. (S59)
89% van de cliënten die gebruik maken van maatschappelijke
ondersteuning is tevreden over de ondersteuning. (S59)
Cliënten van de Sociale Dienst zijn overwegend tevreden over
de kwaliteit van klantmanagers. Echter, slechts een derde van
de klanten vindt dat voldoende hulp wordt geboden bij het
vinden van betaald werk of vrijwilligerswerk. (S59)
Cliënten zijn overwegend positief over de geboden
schuldhulpverlening.(S59)
Scores voor jeugdzorg door jeugdigen en ouders zijn in 2016
hoger dan in 2015. Ouders zijn wat positiever dan de
jeugdigen. Ruim 90% van de ouders voelt zich goed
geholpen, bij de jongeren is dat ruim 70%. (S59)
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Uitvoeringsprestaties
1)

2)

Beoogde resultaten
Realiseren van één loket voor
het sociaal domein gericht op
het bieden van maatwerk

Integrale begeleiding
vergunninghouders gericht
op huisvesting, inburgering
en participatie

Gerealiseerd?
Ja

 Er wordt integraal samen gewerkt op de terreinen werk/
inkomen, zorg en welzijn binnen het sociaal domein. Dit is
gerealiseerd via instelling van het Centrum Maatschappelijke
Dienstverlening. In 2018 wordt dit nog verder verdiept door
integratie van de disciplines werk en inkomen.
 Toename van het aantal doorverwijzingen vanuit het
voorliggend veld naar het Centrum Maatschappelijke
Dienstverlening.
 Budgetten worden ontschot ingezet.
(S153)
Ja

 Begeleiding van vergunninghouders via een Persoonlijk
ontwikkelplan. (S15 p28)

 Realisatie van een integrale aanpak met relevante partners/

3)

4)

5)

Goede beheersing van de
kosten/ budgetten voor het
sociaal domein

Versterken
poortwachtersfunctie
Participatiewet

Realiseren van een integrale
aanpak tussen veiligheid en
zorg/ sociaal domein
(S15 p.18)

coproducenten.
 Er is speciale aandacht voor uitstroom van
vergunninghouders naar betaald werk. Naast het volgen van
het inburgeringstraject worden stappen gezet richting de
arbeidsmarkt via trajecten van de WSD.
(S15 p23; S152).
Ja
Het lukt de gemeente in 2016 goed om te opereren binnen de
diverse begrotingen voor het sociaal domein. Bron: Monitor
sociaal domein 2016.
Budgetten worden ontschot ingezet. Om die reden worden ook
in 2017 geen overschrijdingen verwacht.
Wel stijgen de kosten voor de zorg en met name de jeugd (S153)
Ja
Naast ondersteuning naar betaald werk heeft de gemeente
ingezet op de poortwachtersfunctie bij meldingen voor een
uitkering. Dit heeft geresulteerd in minder instroom van
uitkeringsgerechtigden in 2016: 104, tegenover 134 in het jaar
ervoor. (S15 p.23)
Deels – in ontwikkeling
In 2016 zijn er stappen gezet als het gaat om het maken van
verbinding tussen beide beleidsterreinen – in het bijzonder op
gebied van zorg, dwang en drang. In 2017 wordt deze inzet
gecontinueerd.
 In 2016 gestart met de Netwerkbijeenkomst Sociaal Domein.
Deze bijeenkomst is bedoeld voor professionele organisaties
en informele vrijwilligersgroepen die actief zijn voor de
Nuenense gemeenschap.
 Uitvoerders weten elkaar beter te vinden bij concrete
casussen. Ook op bestuurlijk niveau is de verbinding gemaakt.
Zo is er twee keer per jaar overleg met de betrokken
portefeuillehouders om beleid, werkwijzen en casussen met
elkaar te bespreken.
 De samenwerking met het Veiligheidshuis geïntensiveerd
(S15 p20)
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Beoogde resultaten
Inzet bijdrageregeling voor
kinderen en volwassenen met
een laag inkomen.

6)

Versterken van de organisatie
van de eigen kracht van de
leefomgeving en de
inwoners. (S15 p.22)

7)

Gerealiseerd?
Ja
In het derde kwartaal van 2017 is het budget grotendeels
ingezet. Vanaf 2018 wordt de regeling gekoppeld aan de
zogenoemde Klijnsmagelden. (S153)
Onbekend
De gemeente besteedt veel aandacht aan het ondersteunen en
waarderen van mantelzorgers:

 Eind 2016 staan 384 mantelzorgers ingeschreven bij het
Steunpunt Mantelzorg Nuenen.

 Er vindt maandelijks een Mantelzorgcafé plaats en er zijn

Besluitvormingsprestaties
1)

Integrale besluitvorming over
leefbaarheid en veiligheid
(Sinti)woonwagenlocaties
vanuit optiek: fysieke
omgeving, zorg en welzijn,
werk en onderwijs,
criminaliteit en
rechtshandhaving,
weerbaarheid.

diverse voorlichtingsbijeenkomsten georganiseerd.
 Alle geregistreerde mantelzorgers hebben een
mantelzorgcompliment ontvangen in de vorm van een
waardebon.
 De 21 vrijwillige ouderenadviseurs hebben de complimenten
aan huis bezorgd bij de mantelzorgers die niet op de
mantelzorgdag aanwezig waren.
(S15 p.24)
Ja

 Raad stelt het beleidsplan ‘Programma Woonwagenlocaties
2018-2022 gemeente Nuenen’ vast in november 2017. (S45,
S47)
 De gemeenteraad stelt financiële middelen ter beschikking
voor het op orde brengen van woonwagenlocaties /
woonwagens (in samenwerking met Helpt Elkander).

(5) Opgaven verenigingen en accommodaties

Maatschappelijk
effect

Beoogde resultaten
Deelname mogelijk maken van alle
Nuenense inwoners aan
maatschappelijke activiteiten. (S15, p26)

1)
Realiseren en behouden van een pluriform
aanbod aan voorzieningen voor inwoners
(S15, p. 27)

Gerealiseerd?
Deels

 Gemeente Nuenen c.a. beschikt over een rijk
en divers verenigingsleven met veel
maatschappelijk initiatieven en activiteiten. De
gemeente stimuleert en waardeert het
verenigingsleven onder meer door het
toekennen van subsidies (S18, p. 148-172)
 Met subsidieverlening is de gemeente in staat
om coproductie te organiseren met
maatschappelijke partners bij het realiseren
van gemeentelijke doelen (S18, p. 148-172,
S164).
 Voor de uitvoering van het spreidingsplan
onderwijshuisvesting zijn investeringskredieten
voor de periode tot 2035 toegekend.
 Rond het accommodatiebeleid zijn al langere
tijd keuzen nodig.
> Uit de begroting blijkt dat besluiteloosheid
ook leidt tot achterstallig onderhoud. Bij
sportaccommodaties is een keuze nodig
over al dan niet privatiseren. Bij één van de
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Beoogde resultaten

Uitvoeringsprestaties
1)

Opstellen en uitvoeren
accommodatiebeleid op grond van
uitgangspunten in het collegeprogramma
Nota bestaande uit een beleidsmatig kader
en een uitvoeringsprogramma.

Gerealiseerd?
gymzalen moet een keuze gemaakt worden
over al dan niet slopen. Grootschalige
investeringen wachten op duidelijkheid.
(S18, p. 81).
> De gemeente wordt na het mediationtraject
met Helpt Elkander eigenaar van twee
scholen, de dorpswerkplaats, MFA D’n
Heuvel en sporthal De Hongerman. Bij
uitblijven van kaders voor
accommodatiebeleid wordt per geval aparte
besluitvorming gevraagd aan de raad vanaf
2018. (S18, p. 81).
Nee
Het accommodatiebeleid blijft een slepend
dossier. Dit dossier staat sinds 2010 op de agenda.

 De nota Accommodatiebeleid 2018-2021 is in
Het streven is gericht op
marktconforme huurprijzen voor
accommodaties. De gemeente wil
verenigingen subsidiëren en niet
niet de accommodaties. (S15 p26)

2)

Bepaling toekomst Het Klooster inclusief
duurzame exploitatie (S15, p. 38)

de raad besproken na het zomerreces van 2017.
De nota is van de agenda gehaald vanwege een
te korte voorbereidingsperiode voor de raad.
 De nota Accommodatiebeleid 2018-2021 is op
18 oktober 2017 opnieuw behandeld. Het
college trok de nota echter in.
 Tijdens de begrotingsbehandeling van 9
november 2017 is bij amendement besloten alle
in de begroting opgenomen bedragen die zijn
gerelateerd aan de nota Accommodatiebeleid
2018 – 2021 te verwijderen.
 Onderdelen uit de nota Accommodatiebeleid
2018-2021 worden apart aan de raad
voorgelegd, zoals huisvesting van het Centrum
Maatschappelijke Dienstverlening, het
initiatiefvoorstel sporthal de Hongerman
(S163).
Nee
Het dossier Het Klooster blijft een slepend dossier.

 Na het faillissement van de exploitant heeft de

3)

Voorzien in kwalitatief goede en voldoende
onderwijshuisvesting. Voorzien in een
goede spreiding van onderwijslocaties. In

raad opdracht gegeven een toekomstbestendig
exploitatiemodel voor Het Klooster op te
stellen. De gemeenteraad stelde geen budget
beschikbaar voor de organisatie van een
professioneel theater.
 In december 2016 zijn vijf mogelijke
toekomstige exploitatie-scenario’s door de
gemeenteraad teruggebracht tot twee.
 De ambtelijke kwartiermaker heeft becijferd
dat exploitatie mogelijk is met een jaarlijkse
extra gemeentelijke bijdrage van circa €
70.000-€80.000. Nadere besluitvorming is
nodig.
Ja
Een slepend dossier dat zeker tien jaar op de
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Beoogde resultaten
het bijzonder:
 Opstellen van een scholen spreidingsplan
 Voorkomen van een lokalenoverschot.
 Nieuwbouw voor brede school De
Mijlpaal
(coalitieakkoord 2014-2018, collegeakkoord
2014-2018)

4)

Uitvoeren van nieuw subsidiebeleid waarbij
verenigingen ook worden gestimuleerd om
bij te dragen aan beleidsdoelen uit de
programmabegroting, zoals binnen het
sociaal domein (S15 p26)

Gerealiseerd?
agenda stond is opgelost.

 Vaststelling meerjarenspreidingsplan
onderwijshuisvesting door de raad in 2015.

 Toekenning kredieten voor uitvoering van het
meerjarenspreidingsplan in 2016.

 In de zomervakantie van 2016 is de
herschikking van schoolgebouwen voor het
basisonderwijs in Nuenen uitgevoerd. Hiermee
is voorkomen dat een lokalenoverschot is
ontstaan.
 De plannen voor vervangende nieuwbouw van
basisschool De Mijlpaal kregen in 2016 vorm. Er
is een locatie in Nuenen-West en een architect
gekozen
 Decentralisatie van de gemeente naar
voortgezet onderwijs / herhuisvesting.
(S54, S55, S56)
Ja
Op basis van de nieuwe Algemene
Subsidieverordening is het subsidieprogramma
voor 2017 uitgewerkt en met de
begrotingsbehandeling in november 2016 door de
raad geaccordeerd. (S164, S18)
Uit de evaluatie van de subsidiekaders en de
Subsidieverordening blijkt dat er een goede basis
is om subsidie binnen de gemeente te
verstrekken. (S164) Er zijn ook verbeterpunten,
bijvoorbeeld om nog beter aan te sluiten op de
doelen uit de programmabegroting – ook buiten
het sociaal domein. (s164)

Besluitvormingsprestaties
1)

2)

Vaststellen nieuw subsidiebeleid en op basis
daarvan een nieuwe Algemene
Subsidieverordening (Collegeprogramma
2014-2018)

Doordecentralisatie budget
onderwijshuisvesting voor het voortgezet
onderwijs

Ja

 In 2015 heeft de raad initiatief genomen voor
vaststelling van ‘Kaders voor subsidiebeleid
2017-2020’. (S164)
 De gemeenteraad heeft in 2016 een nieuwe
Algemene Subsidieverordening (ASV) voor de
gemeente Nuenen vastgesteld; de oude uit
2008 moest worden geactualiseerd. (S164)
 De kaders voor subsidiebeleid en de
subsidieverordening zijn in 2017 geëvalueerd.
Ja
Met het schoolbestuur van het Nuenens College is
een doordecentralisatie-overeenkomst gesloten.
Dit betekent dat de gelden die de gemeente krijgt
voor huisvesting, doorgegeven worden naar het
schoolbestuur. Deze is dan verantwoordelijk voor
de besteding van het budget. In 2017 wordt het
gebouw aan de Sportlaan deels gerenoveerd en
deels opnieuw gebouwd. S15, p. 27.
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(6) Opgaven wonen en leefomgeving

Maatschappelijk
effect
1)

Beoogde resultaten

Gerealiseerd?

 Voorzien in regionale woningbehoeften/

Deels – met planningshorizon tot medio 2035

regionaal woningbouwprogramma.
 Versterken leefbaarheid door uitvoering
van woningbouwprojecten (totaal 1.986
woningen tot circa 2035)
S16, S17, S155

2)

Realiseren passende huisvesting voor
bijzondere doelgroepen: ouderen en
zorgbehoevenden, jongeren,
statushouders, Sinti.
S16, S17, S155

Uitvoeringsprestaties
1)

Realisatie diverse bouwprojecten in de
kernen/wijken (S151):

 Het project Nuenen West is een omvangrijk
woningbouwplan dat zowel voorziet in de
lokale als regionale woningbehoefte. Huidige
realisatie: circa 100 woningen.
In het Regionaal Ruimtelijk Overleg met de
provincie is vastgelegd dat tot en met 2035 in
totaal 1.575 woningen in Nuenen West
gerealiseerd worden.
 Ook is bepaald dat Nuenen c.a. potentiële
inbreidingslocaties gaat ontwikkelen. Zo is
nieuwe woningbouw in Gerwen noodzakelijk
om leefbaarheid van kern te verstrekken.
 In samenwerking met stakeholders is een
nieuwe locatie voor een tuincentrum in
plangebied Nuenen West gevonden. (S24)
> De huidige locatie (eveneens in het
plangebied) was wegbestemd.
> Inmiddels is de onderneming gestart met de
bouw van het nieuwe tuincentrum aan de
Kapperdoesweg. De opening is voorzien op
15 maart 2018.
Bron: schriftelijke informatie ambtelijke
organisatie.
Deels – in ontwikkeling

 De achterstand in de huisvesting van
vergunninghouders is in één jaar ingelopen.
(S152).
 Er is een substantieel budget vrijgemaakt voor
het verbeteren van de woonwagenlocaties
inclusief de woonwagens zelf. (S45, S48).
 Met de drie woningcorporaties zijn
prestatieafspraken overeengekomen die mede
zorgdragen voor voldoende woningen voor
bijzondere doelgroepen. Er is onder meer
aandacht voor goedkopere woningen voor éénen tweepersoonshuishoudens.(S145, S150)
 In de prestatieafspraken met de
woningcorporaties is ook aandacht voor
doelgroepen jongeren en ouderen, onder
andere door het splitsen van een normale
woning in meerdere woonruimten voor
jongeren. (S150)
Ja, nagenoeg conform planning

 Nuenen West. Minimaal jaarafname/ productie
van 80 woningen per jaar. Deze nieuwbouwwijk
wordt in 2035 afgerond. In totaal zijn dan 1.575
woningen gebouwd. Ook zal in 2018
basisschool De Mijlpaal in Nuenen West
gerealiseerd worden.
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Beoogde resultaten

Gerealiseerd?

 Gerwen: het bestemmingsplan voor de locatie

Herijken van de woningbouwplannen in
plangebied Nuenen West door de
economische crisis en een veranderende
marktvraag:
 Beperken tekort gemeentelijke
grondexploitatie
 Beperken financiële risico’s voor de
gemeente
 Vereenvoudigen en verduidelijken van
contractuele afspraken (S149)

2)

Afronden van het woningbouwproject
Luistruik (S23, S26)

Gerwen ZO wordt op 22 februari 2018
voorgelegd aan de raad. In Stedelijk Gebied
Eindhoven hebben alle 9 gemeenten
ingestemd met de bouw van 72 woningen op
deze locatie.
 Nederwetten: Momenteel zijn er 9 woningen in
aanbouw in het Bloemenhofke. In
voorbereiding is een inbreidingslocatie voor de
bouw van 21 woningen.
 Eeneind: 7 woningen in de periode 2017-2021 –
waarvan verschillende kavels zijn verkocht.
(S151, S155, S24)
Ja, nagenoeg afgerond

 Herijkingsproces voor het plangebied NuenenWest is succesvol doorlopen met stakeholders
wat betreft de ruimtelijke plannen, de
exploitatie en de afspraken voor de Nuenen –
West. Volledige afronding van het proces zal
plaatsvinden bij het herzien van het
bestemmingsplan voor Nuenen West. (S149)
 De nieuwe Samenwerkingsovereenkomst,
herijking Nuenen West tussen de gemeente en
aandeelhouder Nuenen West BV. Deze is door
het college inmiddels aan de raad voorgelegd
in het kader van de zogenoemde ‘voorhang
procedure’. (S149)
Ja, akkoord op hoofdlijnen

 De contractuele afspraken uit 2006 en 2011








sluiten niet meer aan bij de huidige
marktomstandigheden en
woningbouwbehoefte.
In 2017 is een akkoord op hoofdlijnen met VOF
Park Luistruik bereikt over de afronding van het
project Luisstruik.
De grondexploitatie is inmiddels aangepast aan
het akkoord op hoofdlijnen. De raad heeft in
december 2017 met deze aangepaste
grondexploitatie ingestemd, zodat het college
tot afronding van de onderhandelingen met
VOF Park Luistruik kan komen.
De ontwikkelaar streeft ernaar om op 1
april2018 het bestemmingsplan aan de
gemeente toe te sturen voor inspraak en
vaststelling door de gemeenteraad in 2018.
In dit bestemmingsplan, wat gelegen is in het
centrum van Nuenen c.a., is de bouw
opgenomen van 137 wooneenheden:
> 44 tussenwoningen, zowel voor koop als
middeldure huur;
> 24 hoekwoningen, koop als middeldure huur
> 17 2/1-kapwoningen;
> 24 huurappartementen;
> 28 koopappartementen.

Deel 3: Herijking van de bestuurskracht

Pagina 78

Beoogde resultaten

Gerealiseerd?

 Start bouw in 2019.

3)

Uitwerking van het “Akkoord gemeenteHelpt Elkander” (vastgesteld door de
gemeenteraad in 2016).

4)

Prestatieafspraken gemeente met drie
woningcorporaties – op basis van de
Woningwet 2015

Besluitvormingsprestaties

Integrale besluitvorming over leefbaarheid
en veiligheid (Sinti)woonwagenlocaties
vanuit optiek: fysieke omgeving, zorg en
welzijn, werk en onderwijs, criminaliteit en
rechtshandhaving, weerbaarheid.

1)

2)

Vaststellen woonvisie/ kader voor
volkshuisvesting

(S25, S26)
Ja, overeenkomst tussen gemeenten en Helpt
Elkander
 De gemeente en Helpt Elkander hebben een
mediationtraject doorlopen om knelpunten uit
het verleden op te lossen en afspraken te
maken voor de toekomst (package deal).
 Afspraken zijn uitgewerkt over:
> Bouw (sociale) woningen op diverse locaties,
zoals Van Hovengaarde, Wederikdreef en
Parktvoirt.
> Overdracht maatschappelijk vastgoed aan
de gemeente.
> Overname woonwagenlocaties met
woonwagens en bergingen door Helpt
Elkander.
(S41, S42, S43, S44)
Ja
Op 30november 2017 zijn de nieuwe
prestatieafspraken in een bestuurlijk overleg met
de in Nuenen c.a. werkzame
woningbouwcorporaties en daaraan gerelateerde
huurdersorganisaties ondertekend. In dit kader
zijn algemene afspraken gemaakt en voor de jaren
2017 en 2018 een nadere concretisering van de
algemene afspraken. Het gaat onder meer om:
 Realiseren van voldoende woningen voor
bijzondere doelgroepen en reguliere
woningzoekenden.
 Monitoring van de markt en tijdige bijstelling.
 Nieuwbouw en transformatie van bestaande
woningen.
 Aandacht voor goedkopere woningen voor één
en tweepersoonshuishoudens.
 Aandacht voor het huisvesten van
vergunninghouders.
(S146, S150, S152)
Ja

 De raad heeft het beleidsplan ‘Programma
Woonwagenlocaties 2018-2022 gemeente
Nuenen’ vastgesteld.
 Raad stelt financiële middelen ter beschikking
voor het op orde brengen van
woonwagenlocaties / woonwagens (in
samenwerking met Helpt Elkander)

Ja
 In de raad van november 2016 is het

3)

Voorbereiden Natuurontwikkeling

volkshuisvestelijk kader in het Addendum op
de Woonvisie vastgesteld.
 Herziening woningbouwprogramma in 2017.
(S155)
Ja
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Beoogde resultaten

Gerealiseerd?

‘Dommeldal uit de verf’ (S51)

4)

5)

Actualiseren van bestemmingsplannen
waarbij bepalingen uit de Verordening
Ruimte worden opgenomen

In samenwerking met andere gemeenten
bijdragen aan een aantrekkelijke en goed
functionerende regionale woningmarkt.
Bron: Stedelijke Gebied Eindoven.

Gemeenten Nuenen c.a. en Son en Breugel
werken met andere coproducenten aan het
stroomdal van de Kleine Dommel en de Dommel
tussen het Wilhelminakanaal en het Eindhovens
Kanaal.
 Voor dit gebied is gezamenlijk een integrale
natuurvisie opgesteld om de kwaliteit van het
stroomdal te herstellen, behouden en verder te
ontwikkelen. Allerlei partijen zijn hierbij
betrokken, onder meer gemeenten Nuenen
c.a., Son en Breugel, Eindhoven, GeldropMierlo en ook Brabants Landschap,
Staatsbosbeheer en Waterschap De Dommel.
 Inmiddels is er een intentieovereenkomst met
plan van aanpak opgesteld welke op 31 januari
2018 zal worden ondertekend. Gemeente
Nuenen c.a. levert hiervoor de projectleider.
(S53)
Deels / volgens planning
Een aantal plannen is in 2016/2017 geactualiseerd.
Aan andere plannen werkt de gemeente, zoals
Buitengebied, landgoed Gulbergen, Eeneind,
Nuenen Zuid-Oost, Gerwen ZO en Luistruik.
Ja, via planvorming en besluitvorming

 Vaststelling Afsprakenkader Wonen om
voldoende woningen te realiseren voor het
opvangen van de groei van de bevolking in de
regio.
 Bijdrage aan overige regionale plannen en
afspraken:
> Gemeenschappelijke urgentieregeling voor
woningzoekenden.
> Een portaal voor woningzoekende in de
huursector.
> Eén methodiek voor het vaststellen van
grondprijzen in de sociale sector.
> Taskforce huisvesting vergunninghouders.
 Concreet inspelen door Nuenen c.a. op
regionale ambities in het Afsprakenkader
Wonen.
> Zo is de planperiode voor Nuenen West met
10 jaar verlengd
> Nuenen West wordt vormgegeven als een
‘smart society’ en wordt meer samenhang
gezocht met de ontwikkeling van het
Dommeldal. Smart society: slimme
toepassingen gericht op het versterken van
sociale samenhang zoals de buurtschuur,
pluktuin, buurtapp et cetera.
S162
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(7) Opgaven ruimtelijk beheer, milieu en verkeer

Maatschappelijk
effect
1)

2)

Beoogde resultaten
Op een sobere wijze de openbare ruimte
veilig en heel houden. De inwoners worden
op een goede manier
betrokken bij het beheer van de openbare
ruimte. (S15 p33)

Behouden van bereikbaarheid van dorp en
stad voor alle verkeersdeelnemers en de
verbetering van de kwaliteit van het
openbaar vervoer en de woonomgeving.
(S15 p33)

Gerealiseerd?
Deels

 Het achterstallig onderhoud voor diverse
verhardingen wordt geschat op minimaal €
200.000,-. Dit achterstallig onderhoud wordt in
de komende jaren langzaam ingelopen. (S18, p.
77)
 Voor civiele kunstwerken is sprake van
achterstallig onderhoud. Inspecties worden in
2018 uitgevoerd om goed inzicht te krijgen
(S18, p.79)
 Voor (openbaar) groen is geen sprake van
achterstallig onderhoud. (S18, p.79)
 Het rioleringsplan liep af in 2015. Actualisatie
vindt plaats in 2018. Er is geen achterstallig
onderhoud. (S18, p.81)
Deels
De hoogwaardige vervoersverbinding HOV2 is
gerealiseerd waarmee de bereikbaarheid feitelijk
is verbeterd.
Gemeente Nuenen heeft het
Bereikbaarheidsakkoord ondertekend en als
eerste van de 21 gemeenten de toegezegde
middelen (€ 2,24 miljoen) gereserveerd voor de
realisatie. (S159)

3)

Een afvalloze samenleving tegen zo laag
mogelijke (netto) kosten en met een als
ruim voldoende ervaren service. (S15 p33)
De gemeente streeft ernaar dat in 2020
het restafval nog maar 5% bedraagt van de
totale inzameling (S15 p33)

4)

Een duurzaam Nuenen in 2040 met een
uitstoot van CO2 van bijna 0.

Het akkoord gaat de komende jaren voorzien in
uitvoering van concrete lokale en regionale
projecten.
Ja/ Deels
De prestaties van de gemeente Nuenen op het
gebied van scheiding van huishoudelijk afval
liggen boven het landelijk gemiddelde.
Momenteel scoort de gemeente met 82%
scheiding en 78 kg restafval per inwoner landelijk
gezien erg goed.
 Ja: Nuenen heeft reeds voldaan aan de ambitie
die landelijk is gesteld voor 2020, namelijk 75%
afvalscheiding en 100 kg restafval per inwoner.
 Deels: Maar de gemeentelijke ambitie is om
95% hergebruik te realiseren in 2020 (maximaal
5% restafval). Er is dus een aanvullende en
deels vernieuwende aanpak nodig om de
inwoner hierin te ondersteunen
( S18, p. 45-46)
Nee
Rond Duurzaamheid zijn vooral in 2017 na
vaststelling van het Uitvoeringsprogramma
Duurzaamheid allerlei projecten opgestart.
(S165)
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Uitvoeringsprestaties

Beoogde resultaten
De gemeente wil investeren om zo
energieneutraal mogelijk te zijn (S15, p.33)

1)

2)

3)

Projecten op gebied van duurzaamheid ten
aanzien van woningbouw, mobiliteit en duurzame
energie worden opgepakt.
De gemeente voorziet in 0,5 fte voor invulling van
een coördinerende functie.
In 2018 is budget opgenomen voor het nemen van
maatregelen en het doen van
kleine investeringen.

Europalaan gereeds hebben op het moment
dat de nieuwe Openbaar Vervoerconcessie
van start gaat.

De doelstellingen van het
Verkeersstructuurplan (VSP2) worden door
het college weer op de agenda gezet.
Aanleggen van diverse
voorzieningen ter verbetering van de
doorstroming van het plaatselijke en
doorgaand verkeer, zowel op hoofdwegen
als ook op fietspaden. (S15, p.33).

4)

Gerealiseerd?
Deels

Beheer Openbaar groen en voorzieningen
in samenspel met bewoners

Op onderdelen zijn er eerste resultaten, zoals:
 Vervanging van verouderde en
energieverslindende natriumlampen door LEDlampen. (S15 p34)
 Renovatie en vernieuwing van de Milieustraat
Nuenen. (S165)
Ja
De hoogwaardige vervoersverbinding HOV2 is
tegelijkertijd met de reconstructie van de
Europalaan gerealiseerd.
Nee
Voor 2016 diverse maatregelen gepland uit het
Verkeersstructuurplan VSP2.
Deze maatregelen hadden als doel de
verkeersdruk op Nuenen-Zuid te verminderen. De
maatregelen zijn in procedure gebracht maar
hebben de eindstreep niet gehaald. De
maatregelen zijn door de raad als niet wenselijk
bestempeld en worden dus niet uitgevoerd. (S15
p34)
Deels/ onbepaald
 De gemeente voert wijkschouwen uit met
bewoners in de verschillende dorpen/ kernen
(‘Kijk op de wijk’). (S170)
 Het bomenbeleidsplan is samen met bewoners
vorm gegeven en in 2017 vastgesteld door de
raad. (S170)
 Het beheerplan gemeentebossen was per
december 2016 verlopen. Het college heeft op
23 mei 2017 een geactualiseerd beheerplan
gemeentebossen 2017-2022 vastgesteld. De
gemeente Nuenen besteedt het hiermee
samenhangende beheer uit aan een andere
partij.
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(8) Opgaven economie, toerisme en recreatie

Maatschappelijk
effect

Beoogde resultaten
Profileren van het dorpse karakter van de
gemeente Nuenen.

Gerealiseerd?
Deels

 Samen met de provincie, andere gemeenten en
1)

Nuenen nationaal en
internationaal profileren als het
Montmartre van Brabant.
(S15 p38)








2)

3)

Profileren van Nuenen als het groene hart
van de Brainport

De economie als middel in zetten voor
verbetering en instandhouding van de
leefbaarheid in onze gemeente. (S15 p38)

Van Gogh partners is het convenant “Van Gogh
Monumenten” getekend waarmee de partijen
een eerst stap zetten om in aanmerking te
komen voor het Europese Erfgoedlabel. Dit is
een opmaat om de ambitie tot UNESCO
werelderfgoed waar te maken. (S166)
De gemeente neemt een actieve rol bij het
Project Dommeldal Uit de Verf.
Het Dommeldal speelt ook een belangrijke rol
in het te realiseren Van Gogh National Park. Dit
park verbindt natuur met cultuur. Hier wordt
door een coalitie van Brabantse partners –
inclusief de provincie aan gewerkt. (S168). Er is
een meerjarige provinciebrede beweging in
gang gezet om de erfgoedlocaties te
versterken en de internationale belangstelling
hiervoor te vergroten. (s18, p. 51)
Gemeente Nuenen c.a. neemt een bijzondere
positie in met een grote concentratie aan
cultureel erfgoed van Van Gogh. Gemeente
Nuenen c.a. spant zich met andere gemeenten
actief in om steun van de provincie te
verwerven om het culturele erfgoed van Van
Gogh te ontwikkelen.
De gemeente stimuleert regulier onderhoud
van monumenten via subsidieverlening (s15, p.
39).

Deels
In nauwe samenwerking met Brainport-City wordt
vorm gegeven aan deze landschappelijke ruimte.
De gemeente neemt in dit kader actief deel aan
realisatie Natuurnetwerk Brabant. De
gebiedsmarketeer zal de samenwerking tussen
overheid, ondernemers en
onderwijsinstellingen formaliseren om hiermee
een gebiedsnetwerk te creëren dat snel tot
initiatieven komt om de beleving van erfgoed en
landschap te vergroten. Ontwikkelingen van het
Van Gogh National Park worden hierbij
betrokken. (S18)
Deels

 Intensivering samenwerking met ondernemers
via parkmanagement en centrummanagement.

Realiseren van een goed
ondernemersklimaat.

 In regionaal verband wordt gewerkt aan het
aanpakken van het overschot aan
bedrijventerreinen. Gemeente Nuenen c.a.
participeert in de Programmering
bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven.
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Beoogde resultaten

Uitvoeringsprestaties

Invoeren parkmanagement
(S16)

1)

2)

3)

4)

5)

Instellen van Centrummanagement (S16)

Uitrollen glasvezelnet in het gehele
buitengebied

Ontwikkeling van het
cultuurhistorisch lint van het Park tot molen
de Roosdonck . (S15, p.38)

Stimuleren (culturele)
ontwikkelingen en activiteiten in het groene
gebied tussen Eindhoven en Helmond.
Programmamanager Rijk van
Dommel en Aa aan de slag met de
roadmap. (S5 p.38)

6)

Ontwikkeling Landgoed Gulbergen tot een
toeristische trekpleister.
Marktverkenning samen met de gemeente
Geldrop-Mierlo voor de verdere

Gerealiseerd?
De gemeente draagt bij aan het Regionaal
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (s18).
 Gemeente Nuenen was initiatiefnemer voor
het 1-Loket (bedrijventerreinen) binnen
Stedelijk Gebied Eindhoven.
 Gemeente Nuenen c.a. ondersteunt een
Regionale Adviescommissie Detailhandel die
de regio ondersteunt bij het toetsen van
nieuwe detailhandelsinitiatieven (S171)
Deels
Parkmanagement is gericht op coproductie tussen
de gemeente en ondernemers bij de revitalisering
en kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen in
Nuenen c.a.. De ontwikkeling en inrichting van
parkmanagement is een belangrijk element in de
gewenste profilering van de bedrijventerreinen. In
2016 is begonnen met het oriënteren en zijn de
eerste stappen gezet. (S18)
Ja
Initiatief van de winkeliersvereniging Winkelhart
om de economische positie van het centrum te
versterken.
Instellen van een reclamebelasting als grondslag
voor subsidievestrekking aan de Stichting
Centrummanagement Nuenen. (S18) Inmiddels is
er ook een centrummanager benoemd.
Ja
Een private partij ziet mogelijkheden om op
rendabele wijze in het buitengebied glasvezel aan
te leggen. (S169)
Deels – in ontwikkeling
De gemeente stelt een structuurplan en
inrichtingsplan op voor dit gebied: De Wereld van
Van Gogh. Dit wordt in 2018 nader uitgewerkt.
(S18, p. 51)
Dit is inclusief Klooster en Weefhuis, waarbij voor
die laatste onderzocht wordt of het een museale
invulling kan krijgen.
Deels – in ontwikkeling
Gemeente Nuenen c.a. heeft de
samenwerkingsovereenkomst Rijk van Dommel
en Aa ondertekend en draagt bij aan het in dienst
nemen van de programmamanager. Deze
programmamanager draagt zorg voor uitvoering
van de Roadmap. De projecten in de roadmap
leveren een bijdrage aan de ontwikkeling en
versterking van de vrijetijdseconomie. (S16)
Nee
Bij relevante partijen Metropoolregio Eindhoven
(grondeigenaar) en Attero (grondpachter) is
onvoldoende voortgang. Gemeente Nuenen c.a.
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Beoogde resultaten
ontwikkeling van het Landgoed
Gulbergen.(S15 p38)

7)

Om meer rendement te halen werken we op
de onderdelen bedrijfslocaties, kantoren en
detailhandel samen in het
verband van het Stedelijk gebied.
Herijking van de regionale
bedrijventerreinenstrategie inclusief de
profilering van bestaande terreinen.
Invoering parkmanagement.
Uitwerking van de regionale en
subregionale detailhandelsvisies. (S15 p38)

8)

Lasten en regeldruk voor ondernemers
verminderen. (S15)

Gerealiseerd?
houdt vast aan de ambitie om Landgoed
Gulbergen te laten ontwikkelen tot een intensief,
recreatief hart van het Rijk van Dommel en
Aa.(S15 p.39)
Deels/ Onbekend
In het Stedelijk Gebied Eindhoven is in 2016
gewerkt aan een nieuwe programmering voor de
bedrijventerreinen in alle negen gemeenten.
De regionale detailhandelsvisie van het Stedelijk
Gebied Eindhoven is in september 2015
vastgesteld door de raad. In de bijbehorende
uitvoeringsagenda wordt het oprichten van een
Regionale Adviescommissie Detailhandel als
uitwerking genoemd. In 2016 zijn hiervoor de
voorbereidingen getroffen, in 2017 wordt gestart
met de eerste vergaderingen van deze commissie.
(S15 p39)
Onbekend

NB: de financiële opgave behandelen we bij de bestuurlijke voorwaarden.
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2.2 Beoordeling realisatie opgaven door sleutelpersonen
Tijdens gesprekken hebben we interne sleutelpersonen
gevraagd een beoordeling te geven van de realisatie
van beleids- en dienstverleningsopgaven. Eerst hebben
we gevraagd naar hun oordeel over het totaalbeeld,
vervolgens naar hun oordeel over specifieke opgaven.

Score

symbool

Zeer goed

4,3 tot en met 5
3,5 tot en met
4,2
2,7 tot en met
3,4
1,9 tot en met
2,6
1,0 tot en met
1,8

Goed
Voldoende

De groep interne sleutelpersonen bestaat uit 23
personen en is samengesteld uit raadsleden,
collegeleden en leden van de ambtelijke organisatie
waaronder het managementteam.

Onvoldoende
Sterk
onvoldoende

Een aantal zaken valt op:
 De interne sleutelpersonen scoren over de hele
linie positiever dan in 2015. Zie tabel 2.1
 Positieve uitschieters zijn met name: ruimtelijke
ontwikkeling, financiën, burgerparticipatie, sociaal
domein en verkeer en vervoer. Zie tabel 2.2

Algemeen oordeel

Totaalbeeld: hoe staat Nuenen er
voor op basis van alle beleids- en
dienstverleningsopgaven?

schaalgebied

Toelichting schaal: De schaal loopt van
zeer goed (5) tot sterk onvoldoende (1).

Score interne
sleutelpersonen

Score interne
sleutelpersonen

2010 – 2015

2015 – 2017

(3,6)

Verschil
scores

+0,8

(4,2)

Tabel 2.1: beoordeling door interne sleutelpersonen van de realisatie van opgaven in 2015 en 2017.

Beoordeling specifieke opgaven

Bestuur: Bestuurlijke samenwerking,
burgerparticipatie, dorps- en wijkgericht
werken.
Veiligheid: Openbare orde, brandweer en
rampenbestrijding, handhaving.
Sociale Zaken: bevordering
zelfredzaamheid, werk en inkomen, sociale
werkvoorziening, bijstand, minimabeleid.
Zorg en welzijn: Maatschappelijke
ondersteuning, gezondheid, jeugdzorg,
vreemdelingenbeleid, jongerenwerk
Onderwijs, sport, kunst, cultuur: Sport,
volwasseneneducatie, onderwijshuisvesting,
leerplicht en leerlingenvervoer, monumenten.
Ruimtelijke ontwikkeling: Ruimtebalans,
grondexploitatie, ruimtelijke planningen,
volkshuisvesting/woningbouw.

Score interne
Sleutelpersonen

Score interne
sleutelpersonen

2010 – 2015

2015 – 2017

Verschil
scores

+0,9

(3,1)

(4,0)

(3,6)

(4,3)

(3,5)

(4,3)

(3,4)

(4,3)

(3,4)

(4,1)

+0,7

(2,4)

(3,8)

+1,4

+0,7
+0,8

+0,9
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Beoordeling specifieke opgaven

Openbare ruimte: Onderhoud wegen,
straten en pleinen, openbare verlichting,
openbaar groen en watergangen, rioleringen,
speelvoorzieningen.
Verkeer en vervoer: Aanleg wegen en
fietspaden, OV-verbindingen, voorzien in
mobiliteitsbehoefte.
Milieu: Natuur, milieu, energie,
duurzaamheid.
Economie en toerisme: Toerisme,
bedrijfsleven en detailhandel, evenementen.
Financiën: Waaronder begrotingsbeleid en –
discipline, leges, weerstandsvermogen,
algemene uitkering, belastingen.
Dienstverlening (algemeen): Elektronische
dienstverlening, voldoen aan servicenormen,
wettelijke termijnen, klacht- en
bezwaarschriftafhandeling.
Burgerzaken: zoals rijbewijzen, paspoorten,
aangiftes.
Vergunningverlening

Score interne
Sleutelpersonen

Score interne
sleutelpersonen

2010 – 2015

2015 – 2017

Verschil
scores

(3,2)

(3,9)

+0,7

(3,1)

(4,0)

+0,9

(3,1)

(3,6)

+0,5

(3,6)

(4,1)

+0,5

(2,8)

(4,1)

+1,3

(3,4)

(3,8)

+0,4

(3,9)

(4,3)

(3,1)

(3,8)

(4,0)

(4,1)

Huisvuil en afvalverwerking
Tabel 2.2: beoordeling door interne en externe sleutelpersonen van de realisatie van opgaven.

+0,4
+0,7
+0,1
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2.3 Invulling van bestuurlijke voorwaarden
Een bestuurlijke voorwaarde kan een stimulans of barrière voor bestuurskracht zijn. We
onderscheiden de volgende bestuurlijke voorwaarden.
A

Leiderschap

A1
A2
A3
A4

Besturen vanuit een strategische visie.
Politieke knopen doorhakken.
Eenheid en continuïteit van leiderschap.
Krachtige, capabele en integere bestuurders.

B

Politiek-bestuurlijk
samenspel

B1 Samenspel tussen raad en college.
B2 Samenspel tussen college/ raad en ambtelijke
organisatie.

C

Samenspel met
samenleving

C1 Kwaliteit interactief beleid/ burgerparticipatie.
C2 Kwaliteit ‘van buiten naar binnen werken’.

D

Regionale
samenwerking

D1 Samenspel met gemeenten in de regio.
D2 Samenspel met regionale samenwerkingsverbanden.

E

Organisatie

E1
E2
E3
E4
E5

Doelmatig werken ambtelijke organisatie.
Leiding ambtelijke organisatie.
Kwaliteit van planning en control.
Personeel en organisatie.
Overige hulpbronnen zoals huisvesting,
automatisering en informatisering.

F

Financiën

F1
F2

Voldoende financiële hulpmiddelen.
Zorgvuldig financieel beheer.

In de onderstaande tabel geven we de onderzoeksbevindingen voor alle bestuurlijke voorwaarden
die centraal staan in dit onderzoek. We geven zowel het beeld uit 2015 en de herijking in 2017.
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Bestuurlijke
voorwaarden
A
A1
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Bevindingen bestuurskrachtonderzoek 2010 – 2015 en 2015 – 2017

Politiek en bestuurlijk leiderschap
Besturen vanuit een 2010 – 2015
strategische visie
De gemeente bestuurt matig vanuit een strategische visie voor de (middel)lange termijn.
2015 – 2017
Beperkte stijging ten opzichte van 2015.
Argumenten pro
 De strategische visie wordt vooral in samenwerking met andere gemeenten vorm
gegeven bijvoorbeeld rond woningbouw en bedrijventerreinen, 1- loket. Bestuurders
vanuit Nuenen c.a. spelen hierin een actieve rol.
 Net als in 2015 is de strategische visievorming rond het sociaal domein groot.

A2

Politieke knopen
doorhakken

Argumenten contra
 Interne sleutelpersonen van de gemeente zijn zelf kritisch in het bijzonder de
ambtenaren en in beperkte mate de raadsleden.
 Er is geen overall visie. Visievorming vindt versplinterd plaats.
2015
Bij nogal wat belangrijke dossiers worden politieke keuzen vaak jarenlang
vooruitgeschoven. Dat gaat ten koste van het realiseren van opgaven en een doelmatige
inzet van ambtelijke capaciteit.
2015 – 2017
Sterke verbetering ten opzichte van 2015.
Argumenten pro
 Op een groot aantal slepende dossiers heeft de gemeenteraad politieke knopen
doorgehakt, in het bijzonder: spreiding van scholen (‘scholen spreidingsplan’), vlot
trekken van woningbouwplannen rond locaties Nuenen West en Luistruik, Mobiliteit,
bedrijventerreinen, Sinti-dossier/ woonwagendossier, subsidiebeleid/
Subisidieverordening, plaatsing van vluchtelingen/ statushouders.
 Interne sleutelpersonen zijn zelf ook positief over deze voorwaarde, zowel de
raadsleden, collegeleden als in het bijzonder ook de ambtenaren.

A3

Eenheid en
continuïteit van
leiderschap

Argumenten contra
Twee dossiers blijven slepen, het accommodatiebeleid en de toekomst van Het Klooster.
2015
(i) Eenheid en continuïteit van leiderschap zijn onvoldoende.
(ii) Sinds 2014 is sprake van een aanzienlijke verbetering.
2015 – 2017
De stijgende lijn sinds 2014 heeft zich doorgezet.
Argumenten pro
 Er is een grote versnippering in de raad maar tegelijkertijd wordt een overgroot deel
van de raadsvoorstellen aangenomen met ook een bredere steun dan alleen van de
‘coalitiepartijen’.
 Deze besluitvorming maakt het ook mogelijk dat collegeleden in de regionale
samenwerking met een stabiele koers kunnen optreden.
 Het college opereert collegiaal.
Argumenten contra
 Net als in 2015 zijn interne sleutelpersonen zelf nog steeds kritisch op dit punt.
 Externe partijen geven aan dat bestuurders in onderhandelingsgesprekken nogal eens
‘grillig’ kunnen zijn. Dit kan met onderhandelingstactiek te maken hebben, maar ook
met de mate waarin bestuurders (door de ambtelijke organisatie) geïnformeerd zijn.
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Bestuurlijke
voorwaarden

Bevindingen bestuurskrachtonderzoek 2010 – 2015 en 2015 – 2017

A
4

2010 – 2015
Bestuurders krijgen door het sterk wisselende politiek-bestuurlijke klimaat onvoldoende
gelegenheid te groeien in een krachtige en capabele bestuursstijl.
2015 – 2017
Dit is verbeterd.

B
B1

Krachtige, capabele
en integere
bestuurder

Argumenten pro
 Diverse externe sleutelpersonen waarderen de bestuurders van Nuenen c.a. en zien
groei in hun functioneren.
 Bestuurders kunnen met meer mandaat en ruggensteun vanuit de raad extern
opereren.
Politiek en bestuurlijk samenspel
Samenspel tussen
2010 – 2015
raad en college
(i) Het onderlinge samenspel binnen de raad en tussen raad en college is niet productief.
(ii) De verdeling van verantwoordelijkheden tussen raad en college is niet helder en werkt
negatief door op de realisatie van maatschappelijke opgaven.
(iii) De effectiviteit van bestuurders wordt beperkt door matig politiek
opdrachtgeverschap vanuit de raad.
(iv) Deze punten speelden sterk de afgelopen jaren. Recent is sprake van een verbetering
in het onderlinge samenspel en wordt vooruitgang geboekt.
2015 – 2017
Het samenspel tussen raad en college is verder verbeterd maar met name in de
omgangsvormen nog steeds heel broos.
Argumenten pro
 In de zakelijke sfeer is de samenwerking tussen college en raad sterk verbeterd.
 Het college krijgt mandaat en de voorstellen van het college worden grotendeels ook
overgenomen.

B2

Samenspel tussen
college/ raad en
ambtelijke
organisatie

Argumenten contra
 De interne sleutelpersonen blijven heel kritisch op dit punt. Ambtenaren zijn het meest
kritisch, gevolgd door collegeleden. Raadsleden zijn op dit punt het minst kritisch.
 In de persoonlijke sfeer en omgangsvormen blijft de situatie gespannen, met nog
steeds veel gekissebis dat vaak ook de aandacht van media krijgt.
 Een deel van de externe respondenten ziet dat er langzamerhand een idee ontstaat van
een taakverdeling tussen raad en college. Tegelijkertijd zien anderen dat de raadsleden
zich nog vaak met uitvoeringszaken bemoeien.
2010 – 2015
(i) Het samenspel tussen college/raad belemmert het functioneren van de ambtelijke
organisatie. Het college is daarbij onvoldoende in staat op te treden als ‘buffer’ voor de
ambtelijke organisatie.
(ii) Er is sprake van een positieve kentering in het onderlinge samenspel.
2015 – 2017
De positieve kentering in 2015 heeft zich doorgezet.
Argumenten pro
 Er zijn een aantal informele sessies tussen ambtenaren en raadsleden belegd rond grote
projecten. Aan de voorkant is de politieke relevantie en het proces verkend met de raad
zodat op basis daarvan de informatievoorziening aan de raad kan worden ingericht.
 De taakverdeling tussen raad, college en ambtelijke organisatie is verbeterd waardoor
alle geledingen beter hun eigen bijdrage kunnen leveren.
 Collegeleden en raadsleden zijn licht positief over de punt.
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Bestuurlijke
voorwaarden

C
C1
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Bevindingen bestuurskrachtonderzoek 2010 – 2015 en 2015 – 2017

Argumenten contra
 Ambtenaren zijn kritisch over dit punt.
 Nogal wat raadsleden beoordelen de kwaliteit van de raadsstukken onvoldoende.
Samenspel met de samenleving
Kwaliteit interactief 2010 – 2015
beleid/
(i) Het gemeentebestuur zet serieus in op burgerparticipatie onder meer via dorpsraden.
burgerparticipatie
(ii) Samenwerking met burgers en maatschappelijke partijen is nog geen onderdeel van de
reguliere werkwijze.
2015 – 2017
Het beeld in 2017 is vergelijkbaar.
Argumenten pro
 Er zijn veel concrete ervaringen opgedaan met burgerparticipatie en interactief werken,
zoals organisatie van het Buitenspeelcafé/ speelvoorzieningen voor jong en oud,
organiseren van wijkschouwen (Kijk op de wijk), bij de herinrichting Nuenen-Oost, rond
het Landschap Van Gogh, bij de noodopvang van asielzoekers, huurdersbetrokkenheid
bij prestatieafspraken met woningcorporaties, samenwerking met ondernemers in het
teken van centrummanagement en parkmanagement, bomencafé/bomenbeleidsplan.
 Er is een ongewijzigde inzet voor het bestuurlijk overleg met de dorps- en wijkraden en
met de Adviesraad sociaal domein.
 Interne sleutelpersonen beoordelen dit punt zeer positief.

C2

D
D
1

Kwaliteit ‘van
buiten naar binnen
werken’

Argumenten contra
 Er zijn vaak ongenoegens over interactieve processen. In veel gevallen is echter niet
duidelijk of deze te maken hebben met de zorgvuldigheid van het proces (zoals goed
luisteren) of inhoudelijke uitkomsten (bijvoorbeeld dat mensen hun zin niet krijgen).
Omdat de ongenoegens onbestemd zijn is het voor de raad moeilijk te controleren op
de kwaliteit van interactieve processen.
 Interactief werken maakt nog geen onderdeel uit van de reguliere werkwijze. Dit is voor
de gemeente een volgende stap die zij wil gaan zetten.
2010 – 2015
Nuenen beschikt over een actief en goed georganiseerd maatschappelijk middenveld met
een rijk verenigingsleven. De gemeente speelt onvoldoende in op de kracht van de
samenleving bij het realiseren van maatschappelijke opgaven.
2015 – 2017
Deze kwaliteit is ongeveer op hetzelfde niveau gebleven. De groei van de gemeentelijke
organisatie heeft op dit punt niet veel vorm gekregen. Professionaliseren en internaliseren
van werkwijzen via implementatie van de besturings- en managementfilosofie DNA (De
Nieuwe Aanpak) is beperkt van de grond gekomen.

Interne sleutelpersonen beoordelen dit punt veel positiever. Ambtenaren zijn het meest
positief gevolgd door het college en raadsleden.
Regionale samenwerking
Samenspel met
2010 – 2015
gemeenten in de
(i) De gemeente is succesvol met samenwerking rond bedrijfsvoeringsopgaven en de
regio
transities in het sociaal domein. Hier boekt de gemeente ook resultaten.
(ii) Rond andere regionale opgaven is Nuenen voor regiogemeenten een betrouwbare
samenwerkingspartner. Echter, de gemeente stelt zich vooral volgend op.
2015 – 2017
De invulling van deze voorwaarde is verder verbeterd en de gemeente vervult een
actievere rol.
Argumenten pro
 Externe sleutelpersonen zijn positief over het optreden van bestuurders van Nuenen. Zij
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worden door velen gezien als open en constructief, waarbij Nuenen ook regelmatig
initiatieven neemt.
 De gemeente neemt meer initiatief en stelt zich actiever op rond diverse onderwerpen
en dossiers. Voorbeelden zijn het 1-loket voor bedrijventerreinen, de ontwikkeling van
stadspark De Karpen met gemeente Eindhoven, de voorbereiding en realisatie van
project Dommeldal uit de Verf, initiatieven op het gebied van majeure bouwlocaties,
invulling van verschillende voorzitterschappen zoals Rijk van Dommel en AA en bij de
aanpak van extremisme met 38 gemeenten.
 Interne sleutelpersonen uit de raad, het college en de ambtelijke organisatie zijn zeer
positief over de ontwikkeling van het samenspel met regiogemeenten. “We staan niet
meer met de rug naar alles en iedereen toe” (bron: interviews).
 Bij externe sleutelpersonen zijn er ook positieve beelden: wethouders en ambtenaren
zijn actief in samenwerking en bereidwillig problemen op te lossen en de gemeente
stelt zich ook pragmatisch op.

D
2

Samenspel met
regionale
samenwerkingsverbanden

Argumenten contra
 Niet alle externe sleutelpersonen herkennen dat Nuenen c.a. initiatieven neemt of een
voerhoede in neemt in regionale dossiers.
2010 – 2015
(i) De afhankelijkheid van de regio is groot. Het lot van Nuenen is in belangrijke mate
verbonden aan een goed florerende regio die nationaal en internationaal sterk
concurrerend is. Deze afhankelijkheid is onvoldoende verinnerlijkt binnen de politiek, het
bestuur en de organisatie.
(ii) Met name vanuit de raad wordt onvoldoende grip op samenwerkingsverbanden
ervaren in termen van overzicht en invloed.
2015 – 2017
Het samenspel met regionale samenwerkingsverbanden is verbeterd en het lukt
gemeente Nuenen c.a. beter om binnen samenwerking op te trekken met voldoende
bestuurlijke en ambtelijke capaciteit.
Argumenten pro
 De bestuurskracht van Nuenen c.a. is in belangrijke mate afhankelijk van regionale
samenwerking. Alle geledingen binnen het gemeentebestuur waarderen dit ook en
zetten zich daarvoor in.
 Het lukt beter om bestuurlijke en ambtelijke capaciteit te organiseren voor regionale
samenwerking. Daarmee is gemeente Nuenen ook een betere samenwerkingsspeler.
De gemeente is veel beter vertegenwoordigd bij allerlei regionale overleggen en
werkgroepen. Daarmee is kwaliteit van de bijdragen aan samenwerking verbeterd.
 Interne sleutelpersonen uit de raad, het college en de ambtelijke organisatie zijn zeer
positief over het samenspel met samenwerkingsverbanden.
Argumenten contra
 Raadsleden ervaren regelmatig een gebrek aan democratische legitimiteit bij regionale
samenwerking. Een aantal raadsleden ervaart ook dat samenwerkingsverbanden te ver
van de raad afstaan.

E
E1

Ambtelijke organisatie
Doelmatig werken
2010 – 2015
(i) De organisatie werkt loyaal en doelmatig aan dienstverlening en meer routinematige
opgaven – daar is nagenoeg alle capaciteit mee gemoeid.
(ii) Aan nieuwe en meer complexe opgaven komt de gemeente in onvoldoende mate toe.
Dit is in belangrijke mate toe te schrijven aan beperkte capaciteit vanwege bezuinigingen
op de formatie.
(iii) Inzet op een ontwikkelingstraject draagt bij aan versterking van de organisatie en
professionele werkwijzen om meer complexe opgaven doelmatig en effectief op te
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pakken. Het ontwikkelingstraject leidt tot eerste resultaten.
2015 – 2017
De werkwijze van de ambtelijke organisatie is verbeterd. De kwaliteitssprong had groter
kunnen zijn als de besturings- en managementfilosofie DNA voortvarender was opgepakt.
Argumenten pro
 Interne sleutelpersonen zijn positief over de werkwijze van de ambtelijke organisatie.
Het college en de ambtelijke organisatie zijn hierover positiever dan de raad (die
hierover licht positief is).
 Binnen de organisatie wordt op bredere schaal projectmatig gewerkt. Voorheen bleef
dit vooral beperkt tot woningbouwprojecten.
 Projectmatig werken draagt ook bij aan productiever teamspel waarbij minder
solistisch wordt opgetrokken.
 Een aantal externe sleutelpersonen is positief over de ambtelijke organisatie in termen
van korte lijnen, kennis, consistentie en het invullen van accountmanagement.

E2

Leiding ambtelijke
organisatie

Argumenten contra
 De besturings- en managementfilosofie DNA (De Nieuwe Werkwijze) is beperkt van de
grond gekomen.
 Niet alle externe sleutelpersonen zijn positief. Er zijn ook beelden van sterke
verkokering en een gebrek aan integraal werken en op onderdelen afhankelijkheid van
externe inhuur bij meer complexe opgaven.
2010 – 2015
(i) De afgelopen jaren zijn er veel wisselingen geweest in de ambtelijke leiding – mede als
gevolg van een conflict met het college in 2013. De ambtelijke leiding is niet in staat
gebleken een buffer te vormen richting de organisatie waarbij deze wordt afgeschermd
van het problematische samenspel tussen raad en college.
(ii) Vanaf 2014 is sprake van een sterke verbetering.
2015 – 2017
Er is meer rust binnen de ambtelijke leiding om een gezamenlijke stijl van leidinggeven te
ontwikkelen en verbinding te zoeken met het college.
Argumenten pro
 Sleutelpersonen uit de raad en het college zijn positief over de ambtelijke leiding.

F3

Kwaliteit van
planning en control

Argumenten contra
 Sleutelpersonen uit de ambtelijke organisatie zijn licht negatief over de ambtelijke
leiding. Er zijn binnen de organisatie met name wisselende beelden over de
zichtbaarheid van de ambtelijke leiding en de samenhang waarin zaken worden
opgepakt.
 Er is onvoldoende getrokken aan de besturings- en managementfilosofie DNA (De
Nieuwe Aanpak).
2010 – 2015
(i) De kwaliteit van planning en control is onvoldoende.
(ii) Vanuit de Dienst Dommelvallei wordt het afgelopen jaar gewerkt aan
professionalisering.
2015 – 2017
De kwaliteit van planning en control is licht verbeterd maar nog onvoldoende.
Argumenten pro
 De kwaliteit van de programmabegroting en het jaarverslag is verbeterd. Deze zijn veel
overzichtelijker en hanteerbaarder ingericht door een indikking van het aantal
programma’s (van 29 naar 8).
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 Op onderdelen van de programma’s wordt de bijdrage van maatschappelijke
coproducenten zichtbaar gemaakt zoals subsidieontvangers en
samenwerkingsverbanden.

E4

Personeel en
organisatie

Argumenten contra
 De planning en control cyclus geeft onvoldoende inzicht in de voortgang en feitelijke
resultaten.
 Maatschappelijke effecten zijn onvoldoende evalueerbaar geformuleerd. Onvoldoende
duidelijk is wanneer de gemeente succesvol is.
 Het werken met raadsinformatiebrieven draagt bij aan actuele informatievoorziening.
Deze informatie is onvoldoende geïntegreerd in de producten van de planning en
control cyclus.
2010 – 2015
De ambtelijke organisatie is kwetsbaar en staat onder grote druk.
2015 – 2017
De ambtelijke organisatie is nog steeds kwetsbaar maar dit is aanzienlijk verminderd door
de goede samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei.

E5

Overige
hulpbronnen zoals
huisvesting,
automatisering en
informatisering

F
F1

Financiën
Voldoende
financiële
hulpmiddelen

De samenwerking binnen de Dienst Dommelvallei verloopt goed en leidt tot resultaten –
zo blijkt ook uit de recente evaluatie. Door het bundelen van kwaliteiten uit de
verschillende gemeenten is de kwaliteit verbeterd en de kwetsbaarheid verminderd.
2010 – 2015
Er is een actuele en professionele visie op informatiebeleid met een vertaling naar
geautomatiseerde informatiesystemen. De gemeente is met eigen huisvesting en andere
goederen in voldoende mate toegerust op de opgaven en omvang van de ambtelijke
organisatie.
2015 – 2017
De situatie is in 2015 – 2017 op dit punt niet wezenlijk anders dan in 2015.
2010 – 2015
(i) De financiële situatie van de gemeente was in de voorgaande jaren zeer zorgwekkend.
Er is flink ingeteerd op het eigen vermogen en het weerstandsvermogen staat onder druk.
Ingrijpende maatregelen waren nodig om het tij te keren, waaronder forse bezuinigingen
op de ambtelijke formatie en een stevige verhoging van het OZB-tarief.
(ii) De weg naar herstel is ingezet. De financiële situatie blijft echter broos en de ruimte
voor nieuwe investeringen is zeer beperkt
2015 – 2017
De financiële situatie is op een aantal punten verder verbeterd. Wel blijft de financiële
ontwikkeling om aandacht vragen, vooral op gebied van solvabiliteit, schuldquote en de
ontwikkeling van de afvalstoffen-/rioolheffing.
Argumenten pro
 Het rekeningresultaat is positief tot en met 2019 – met uitzondering van 2018.
 Het weerstandsvermogen is voldoende en kent een positieve ontwikkeling.
 De OZB Eigenaar woning laat een dalende trend zien van 0,17% naar 0,15%. Het OZB
Eigenaar niet-woning is stabiel op 0,24%.
Argumenten contra
 De solvabiliteit is onvoldoende maar wel met een licht positieve ontwikkeling.
 De netto schuldquote (gecorrigeerd) is onvoldoende maar met een licht positieve
ontwikkeling.
 De afvalstoffen- en rioolheffing stijgt van € 493 (2014) naar € 528 (2018).
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Zie verder Deel 2, bijlage 2 (de beoordeling van de financiële situatie).
2010 – 2015
(i) De gemeente voldeed niet aan eisen van gezond financieel beheer. Dit leidde tot
preventief toezicht in de jaren 2013 en 2014 door de provincie.
(ii) Het financiële beheer van de gemeente is momenteel op orde. Met ingang van 2015 is
weer (regulier) repressief toezicht van toepassing.
(iii) De woonlasten zijn in vergelijking met andere gemeenten zeer hoog.
2015 – 2017
Geen wijzigingen.

2.4 Anticiperen op toekomstige opgaven
Uitdagingen voor de toekomst
In het onderzoek komt, zoals aangegeven in de gesprekken met het college, de raad, de ambtelijke
organisatie en externe sleutelpersonen, een aantal uitdagingen voor de toekomst naar voren. Er
komen opgaven bij. Een aantal van deze opgaven is onontkoombaar: de gemeente moet hiermee
aan de slag. Andere opgaven zijn te typeren als kans: de gemeente is niet verplicht deze opgaven op
te pakken, maar creëert meerwaarde door dit wel te doen. We maken een onderverdeling tussen
inhoudelijke opgaven en opgave gerelateerd aan de bestuurlijke voorwaarden.
Inhoudelijke opgaven
DOORONTWIKKELING SOCIAAL DOMEIN

Per 1 januari 2015 is het sociaal domein gedecentraliseerd naar de gemeenten. Er zijn veel stappen
gezet maar er is ook nog een weg te gaan. Op welke wijze kan de gemeente effectiever en
efficiënter het sociaal domein inrichten? Dit vraagt ook om het leggen van meer slimme
verbindingen tussen zorg, werk, veiligheid et cetera.
Mogelijk komt de Rijksoverheid met verdere bezuinigingen in dit domein, terwijl gemeenten nog
aan het ‘bouwen’ zijn. Gemeente Nuenen c.a. weet de kosten goed te beheersten. Toch ontstaat
ook een financiële uitdaging: de zorgvraag zal verder toenemen, zeker in een gemeente met een
grijze druk.
VOORZIENINGENNIVEAU
Het op peil houden van het service- en voorzieningenniveau in de volle breedte en kwalitatief
passend, is een uitdaging. Ook in het licht van de demografische ontwikkelingen. Dit blijft een
belangrijke opgave voor de toekomst met allerlei relaties naar andere opgaven, zoals leefbaarheid,
sociale cohesie en economische ontwikkeling.
OMGEVINGSWET EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
De volgende decentralisatie die op de gemeente Nuenen c.a. afkomt is de Omgevingswet. Dit
vraagt om de ontwikkeling van integraal beleid. Via de Omgevingswet moet meer ruimte ontstaan
voor inbreng van inwoners. De gemeente Nuenen c.a. moet zich voorbereiden op de nieuwe kansen
die de Omgevingswet gaat bieden.
Daarnaast zijn er een aantal grote ruimtelijke ontwikkelingsopgaven waaronder het afronden van
Nuenen West en het bouwen van voldoende woningen voor jongeren. De gemeente moet
investeren in de kennis, kunde en capaciteit (bestuurlijk en ambtelijk) om deze majeure
ontwikkelingen goed te begeleiden.
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BEREIKBAARHEID
Het verbeteren van de bereikbaarheid en de algehele verkeerssituatie in de kernen blijft een
belangrijke opgave in de toekomst.
VERGRIJZING
De grijze druk is in Nuenen c.a. relatief hoog. Dit brengt allerlei opgaven met zich mee die relaties
hebben met het sociaal domein, met leefbaarheid en voorzieningen, woningenbouw maar ook het
aantrekken van jongeren en gezinnen. Daarnaast bieden ouderen ook veel kansen waar de
gemeente op een goede manier op kan inspelen.
DUURZAAMHEID
Gemeente Nuenen c.a. heeft een grote ambitie op duurzaamheid. De realisatie staat nog
grotendeels in de kinderschoenen. Hier is veel inzet en energie nodig om in samenwerking met
allerlei partijen voortgang te boeken. Hier liggen allerlei relaties met verkeer en vervoer,
klimaatadaptatie, infrastructuur, smart city, recreatie et cetera.
ECONOMISCHE ONTWIKKELING EN WERKGELEGENHEID
Gemeente Nuenen c.a. is onderdeel van de Brainport/ Mainport Eindhoven. Voor de economische
ontwikkeling is de gemeente sterk afhankelijk van deze regio. Hier liggen veel opgaven op het
gebied van bedrijventerreinen, het verder versterken van toerisme en recreatie – inclusief nationale
en internationale city marketing. Dit vraagt om ook om actieve bestuurlijke inbreng bij het
aantrekken van ondernemers en bij het samenwerken met ondernemers.

Verder versterken van de bestuurlijke voorwaarden
BURGERPARTICIPATIE
Respondenten in alle gesprekken geven aan dat de participatie (zowel burger- als
overheidsparticipatie) in ontwikkeling is maar dat verdere stappen nodig zijn. Een belangrijke stap is
dat burgerparticipatie werkelijk onderdeel is van de professionele werkwijze. De gemeente moet
blijvend verbinding zoeken met de samenleving. Dit vraagt om een proactieve houding van alle
betrokken belanghebbenden met de gemeente daarin als kartrekker en regisseur. De ambtelijke
organisatie van de gemeente zal zich hier ook aan moeten aanpassen: van medewerkers worden
andere vaardigheden en capaciteiten verwacht en de organisatie zal in zijn geheel nog meer ‘van
buiten naar binnen’ moeten gaan werken.
KWALITEIT VAN GEMEENTEBESTUUR VERHOGEN
De relatie tussen het college en de raad is verbeterd maar blijft broos. Er is sprake van een negatieve
beeldvorming in de samenleving van de resultaten van het gemeentebestuur. Alle betrokkenen
(college, raad, ambtelijke organisatie en ook inwoners) zullen toenadering tot elkaar moeten zoeken
en met elkaar een constructieve samenwerking moeten opbouwen. Het gezamenlijk belang van (en
wens voor) het realiseren van opgaven voor Nuenen c.a. moet hier het uitgangspunt zijn.
DOORONTWIKKELING AMBTELIJKE ORGANISATIE
Voor de ambtelijke organisatie wordt integraal en opgaven gestuurd werken steeds belangrijker om
doelen, taken, partijen en middelen te verbinden aan het realiseren van maatschappelijke opgaven.
De besturings- en managementfilosofie DNA (De Nieuwe Aanpak) moet verder beslag krijgen. Hier
moet intensief en met focus aan worden gewerkt, ook met het oog op de verdere ontwikkeling van
burgerparticipatie en van buiten naar binnen werken.
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DOORONTWIKKELING VAN INZICHTELIJKHEID VAN DE STUKKEN UIT DE P&C CYCLUS
De laatste jaren is de inzichtelijkheid van de stukken uit de P&C cyclus verbeterd. Zo is het aantal
programma’s hanteerbaarder en overzichtelijker geworden. Toch is het momenteel lastig om aan de
hand van deze stukken te beoordelen of de doelstellingen behaald worden. Met een verbetering van
de evalueerbaarheid en de inzichtelijkheid van de effectiviteit van het beleid kan de raad beter zijn
controlerende rol oppakken.
REGIONALE SAMENWERKINGEN
Veel opgaven kunnen alleen in samenwerking met andere gemeenten opgepakt worden. Dat is al
heel lang zo, maar het besef en de consequenties daarvan dringen steeds meer door. Er is meer
nodig om opgaven in regionaal verband te realiseren. Dat wijzen ook de recente evaluaties van de
Metropoolregio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven uit. Het zijn van een goed
samenwerkingsspeler voor andere partijen wordt meer en meer topprioriteit – niet alleen voor
Nuenen c.a. maar voor alle samenwerkende partijen!
FINANCIEEL GEZOND
De gemeente staat er financieel veel beter voor dan een aantal jaren geleden. Het vergt blijvende
aandacht om de financiën duurzaam op orde te houden en een goed rentmeester voor komende
generaties te zijn.
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Bijlage: Bronnen
De onderstaande bronnen hebben zowel betrekking op Deel 2 als Deel 3 in deze rapportage.
Gesprekspartners – intern
Voorletters

Naam

Organisatie/functie

Dhr. G.
Dhr. T. van den
Mevr. C. van
Mevr. T.
Dhr. T. van
Mevr. M. van
Mevr. M.
Dhr. C.
Dhr. J.
Dhr. E.
Dhr. M.
Dhr. M.
Dhr. H.
Mevr. M.
Dhr. P. van
Mevr. D.
Dhr. J.
Dhr. H.
Dhr. A.
Mevr. N. van der
Dhr. B.
Dhr. G.
Dhr. H.
Mevr. M.
Dhr. R.
Dhr. A.
Mevr. T. van de
Dhr. J.
Dhr. J. van
Mevr. W. van
Dhr. B.

Andriessen
Boomen
Brakel
Bröcheler
Dijk
Dongen
Donkers
Eeuwhorst
Geven
Groothoff
Houben
Jansen
Kranen
Laurenssen
Leeuwen
Pardijs
Pernot
Pero
Ras
Rijt
Smouter
Speelberg
Spijkerman
Stoltenborg
Stultiëns
Tomas
Ven
Vereijken
Vlerken
Werkum
Wilmar

Planoloog
Raadslid
Wethouder Sociaal domein
Voorzitter Ondernemingsraad
Lid Ondernemingsraad, beleidsmedewerker Verkeer
Afdelingshoofd Samenleving
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Burgemeester
Wethouder Ruimte
Raadslid
Griffier
Raadslid
Communicatieadviseur
Wethouder Financiën, vastgoed, sport & cultuur
Wethouder Economie, onderwijs en duurzaamheid
Beleidsmedewerker Buitengebied
Coördinator welzijn en ondersteuning
Raadslid
Afdelingshoofd Openbare werken
Raadslid
Strategisch adviseur
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Raadslid
Gemeentesecretaris
Raadslid
Raadslid
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Gesprekspartners – extern
Voorletters

Naam

Organisatie/functie

Mevr. E. van
Dhr. V.
Dhr. J.F.M.

Bijsterveld
Fijneman
Gaillard

Mevr. E
Dhr. T. van de
Dhr. J.
Dhr. E.
Mevr. A.
Dhr. T.J.H. van den
Dhr. P. van

Hartzema
Horst
Jorritsma
Menger
Martens
Nieuwenhuijzen
Oort

Dhr. L.
Dhr. E.
Dhr. M.A.J.M.
Dhr. W.
Dhr. C.E.M.J van
Mevr. J. van de
Dhr. K.H.
Dhr. J.P.H.M.
Mevr. J.

Panken
Princée
Schalkx
Seuren
Turnhout
Ven
Vortman
Wiertz
Wiggers

Directeur woningcoöperatie Helpt Elkander
Directeur Dommelvallei
Burgemeester Son en Breugel en voorzitter Stedelijk
Gebied Eindhoven
Directeur Muziekschool Kunstkwartier
Ontwikkelmanager BPD Ontwikkeling BV, Regio Zuid
Burgemeester gemeente Eindhoven
Strategisch adviseur gemeente Son en Breugel
Voorzitter college van bestuur Platoo
Wethouder gemeente Son en Breugel
Bij gemeente gedetacheerd Kwartiermaker voor Het
Klooster
Strategisch adviseur gemeente Eindhoven
Secretaris Ondernemers Contact Nuenen
Gemeentesecretaris Son en Breugel
Wethouder gemeente Eindhoven
Wethouder Son en Breugel
Manager Stichting LEV groep
Wethouder Son en Breugel
Rector Eckartcollege
Secretaris Metropoolregio Eindhoven
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Brabantse Ontwikkeling Maatschappij. Businessplan regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties.
14 februari 2017
Gemeente Nuenen c.a. Afsprakenkader wonen 2017 stedelijk gebied Eindhoven. 7 november 2017
Stedelijk Gebied Eindhoven. Afsprakenkader wonen 2017. Aantrekkelijke woonmilieus in
stedelijke gebied Eindhoven. Oktober 2017
Stedelijk Gebied Eindhoven. Financieel arrangement bij Programmering bedrijventerreinen
stedelijk gebied Eindhoven 2016. 28 december 2016
Stedelijk Gebied Eindhoven. Oplegnotitie ten behoeve van programmering bedrijventerreinen,
financieel arrangement en regionaal ontwikkelingsfonds werklocaties. December 2016
Stedelijk Gebied Eindhoven. Programmering bedrijventerreinen Stedelijk Gebied Eindhoven.
Ongedateerd
Stedelijk Gebied Eindhoven. Besluit tot subsidieverlening project herprogrammering
bedrijventerreinen SGE. 11 april 2017
Stedelijk Gebied Eindhoven. Toezeggingen commissie Ruimte 18 april - Regionale
programmering bedrijventerreinen. 25 april 2017
Stedelijk Gebied Eindhoven. Uitwerking oprichten Regionaal Ontwikkelingsfonds Werklocaties.
31 oktober 2017
Seinstra Van de Laar. Versterken door verbinden Evaluatie van de Dienst Dommelvallei en een
expertmatig advies inzake de doorontwikkeling van dit samenwerkingsverband van de
gemeenten Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a. en Son en Breugel. 11 mei 2016
Gemeente Nuenen c.a. Uitkomst controle en overige informatie 2015 rapportage en
gemeenteraad. 11 juli 2016
Gemeente Nuenen c.a. Jaarverslag en jaarrekening 2015. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Begroting 2017. 21 februari 2017
Gemeente Nuenen c.a. Reactie op de toezichtbevindingen van GS over de Begroting 2017. 18 mei
2017
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Gemeente Nuenen c.a. Jaarverslag en jaarrekening 2016. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Meerjarenprogrammabegroting 2017-2020. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Managementletter 2017. 1 december 2017
Gemeente Nuenen c.a. Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Meerjarenprogrammabegroting 2018-2021. 3 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Herijking bestuurskracht 2015 –heden. 8 december 2017
Gemeente Nuenen c.a. Jaarrapportages projecten. 16 mei 2017
Gemeente Nuenen c.a. Procesbeschrijving Bouwprogramma en Nieuwe projecten. 16 mei 2017
Gemeente Nuenen c.a. Herijking bestuurskracht: project Luistruik. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. , Jaarrapportage Projecten, 10 mei 2017
Gemeente Nuenen c.a. Aangepaste grondexploitatie en woningbouwprogramma voor het project
Luistruik. 25 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Adviesnota ten behoeve van eindonderhandeling fase 2A Luistruik. 7
augustus 2012
Gemeente Nuenen c.a. Jaarrapportage grondexploitaties. 6 juli 2017
Gemeente Nuenen c.a. Jaarverslag handhaving 2016. 27 juni 2017
Gemeente Nuenen c.a. Jaarverslag handhaving 201 6. 20 juni 2017
Gemeente Nuenen c.a. Overzichtstekening Verschillende locaties huisvesting statushouder.
Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Inburgering nieuwe Nuenenaren Overzicht. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Inburgering nieuwe Nuenenaren Overzicht Locatie A. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Inburgering nieuwe Nuenenaren Overzicht Locatie B. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Inburgering nieuwe Nuenenaren Overzicht Locatie C. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Inburgering nieuwe Nuenenaren Overzicht Locatie D. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Projectplan Huisvesting, inburgering en Participatie vergunninghouders.
2016. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Mobiliteitsvisie. 14 december 2017
Gemeente Nuenen c.a. Verslag werkgroep Mobiliteitsbeleid. 25 oktober 2017. 30 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Mobiliteitsvisie Nuenen. 28 september 2017
Gemeente Nuenen c.a. De Nuenense Aanpak. September 2016
Gemeente Nuenen c.a. Uitkomst mediation Helpt Elkander. 3 maart 2016
Gemeente Nuenen c.a. Raadsvoorstel inzake dossier Gemeente - Helpt Elkander. 1 juni 2016
Gemeente Nuenen c.a. Raadsinformatiebrief dossier Helpt Elkander. 13 januari 2017
Gemeente Nuenen c.a. Vaststellingsovereenkomst Helpt Elkander-Gemeente. 15 maart 2017
Gemeente Nuenen c.a. Woonwagenlocaties 201 8-2020. 9 november 2017
Gemeente Nuenen c.a. Overdracht locaties en wagens. 9 november 2017
Gemeente Nuenen c.a. Programma Woonwagenlocaties 2018 – 2022 gemeente Nuenen ‘Dwars
door verbanden heen’. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Aanbevelingen o.b.v. Positiebepaling per 1 juli 2017 Ter uitvoering van het
programma Woonwagenlocaties 2018 – 2022 gemeente Nuenen ‘Dwars door verbanden heen’. 1
juli 2017
Gemeente Nuenen c.a. Positiebepaling per 1 juli 2017 onderdeel van programma
Woonwagenlocaties 2018 – 2022 gemeente Nuenen ‘Dwars door verbanden heen’. 1 juli 2017
Geen document/ nummering loopt door.
Gemeente Nuenen c.a. Dommeldal uit de verf Integrale Natuurvisie. 29 maart 2006
Gemeente Nuenen c.a. Bouwstenen voor de visie (Grontmij). Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. intentieovereenkomst en Plan van Aanpak Dommeldal uit de verf 2.0. 1
augustus 2017
Gemeente Nuenen c.a. Raadsvoorstel Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035
Gemeente Nuenen c.a. 2 juli 2015
Gemeente Nuenen c.a. Raadsvoorstel investeringskredieten Meeriarenspreidingsplan
onderwijshuisvesting 2015-2035. 16 juni 2016
Gemeente Nuenen c.a. Meerjarenspreidingsplan onderwijshuisvesting 2015-2035. Juli 2015
Gemeente Nuenen c.a. Regionale samenwerking 21 voor de jeugd en inkoop 2017. 6 december
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2016
Gemeente Nuenen c.a. Dienstverlenings– en samenwerkingsovereenkomst ‘regionale inkoop
jeugdhulp ’Zuidoost-Brabant 2017-2020. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Monitor Sociaal Domein 2016. 6 juli 2017
Gemeente Nuenen c.a. Tussenrapportage monitoring sociaal domein (Q1- Q3 2016/2017).
Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Woningbouwontwikkelingen die zijn vlot getrokken, 12 december 2017
Gemeente Nuenen c.a. Afspraken op hoofdlijnen ten behoeve van de nog te maken nieuwe
afspraken tussen de gemeente en Nuenen West b.v. naar aanleiding van de herijking van het plan
Nuenen-West. 30 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Uitgangspunten grondexploitaties jaarrekening 2015, 1 maart 2016
Gemeente Nuenen c.a. Akkoord op hoofdlijnen herijking Nuenen West. 21 oktober 2015
Standpunt raad Best. Standpunt gemeenteraad over bestuurlijke toekomst Best. 9 oktober 2017
Hanneke te Biesebeek. Verkennend startdocument herindeling BMWE-variant. 12 september
2016
Provincie Noord-Brabant. Nadere verkenning van twee fusievarianten. 31 oktober 2017
Colleges B&W. Verbindend document Samenvatting en duiding resultaten verkenning
Bestuurlijke Toekomst DAL-gemeenten. 26 september 2017
Gemeente Nuenen c.a. De meerjarenprogrammabegroting 2018 -2021. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Coalitieakkoord 2016-2018. April 2016
Gemeente Nuenen c.a. Programmabegroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019
Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Programmabegroting 2015 – 2018 Gemeente Nuenen, Gerwen en
Nederwetten. Ongedateerd.
Provincie Noord Brabant. Nadere verkenning van twee fusievarianten. 31 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Verkennend Startdocument Herindeling BMWE-Variant. 12 september
2016
Online onderzoek Eindhovens Dagblad onder abonnees woonachtig in Nuenen, november 2017
Gemeente Nuenen c.a. Bestuurskrachtonderzoek. 15 oktober 2015
Gemeente Nuenen c.a. Vragen open overleg aan GS namens de fracties uit de gemeenteraad van
Nuenen. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Visie van het college van Burgemeester en Wethouders op de inhoud van
de dialoognota. 15 juni 2016
Gemeente Nuenen c.a. Bestuurlijke toekomst. 19 september 2017
Gemeente Nuenen c.a. Vaststellen profiel. 30 maart 2017
Gemeente Nuenen c.a. Bestuurlijke Toekomst. 29 juni 2017
Gemeente Nuenen c.a. Rapportage bestuurlijke toekomst. Oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Memorandum of Understanding / Verdiepingsdocument gesprekken
Nuenen Eindhoven inzake “bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.” 15 september 2017
Gemeente Nuenen c.a. Profieloverzicht; thema’s Nuenen inzake proces bestuurlijke toekomst.
2017. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Bestuurlijke toekomst. 16 november 2017
Gemeente Nuenen c.a. Bestuurlijke Toekomst – Besluitvorming. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a. Vergadering Gemeenteraad Extra Bestuurlijk Toekomst 16-11-2017.
Gemeente Nuenen c.a. Vergadering Gemeenteraad 17-11-2016
Gemeente Oirschot. Bestuurlijke toekomst gemeente Oirschot. 21 november 2017
Gemeente Best. Besluit gemeente Best inzake bestuurlijke toekomst. 7 december 2017
Gemeente Best. Bestuurlijke toekomstvisie gemeente Best: Grootschaligheid en kleinschaligheid
verbinden. Oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a., Veerkrachtig Bestuur: besluitvorming op basis het advies van de
Commissie Demmers over de bestuurlijke toekomst van de gemeente Nuenen c.a. 6 september
2016
Gemeente Nuenen c.a. De wil tot verschil. Eindrapportage Adviescommissie
Bestuurlijke Toekomst Nuenen c.a. 8 september 2016
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Metropool Regio Eindhoven. Eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking. 13 juli 2017
Gemeente Nuenen c.a. Regionale samenwerking 21 voor de jeugd en inkoop 2017. 6 december
2016
Gemeente Nuenen c.a. Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst ‘regionale inkoop
jeugdhulp’ Zuidoost-Brabant 2017-2020. Ongedateerd
Ronald van der Mark. Evaluatie Metropoolregio Eindhoven. Juni 2017
Ronald van der Mark. Evaluatie Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven. 16 mei 2017
Stedelijk Gebied Eindhoven. Samenwerkingsagenda 2018 – 2025. 7 november 2017
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk. Vergaderjaar 2014–
2015. 30 juni 2015
De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk. Vergaderjaar 2012–
2013. 28 mei 2013
Vereniging van Nederlandse Gemeenten. 23 april 2013
Hans Bekkers. provincies grotere rol bij herindeling. 10 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Nuenen en Son en Breugel: een eerste verkenning 2016. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen c.a. Profieloverzicht; thema’s Nuenen inzake proces bestuurlijke toekomst.
Ongedateerd.
Gemeente Son en Breugel. Bestuurlijke Toekomst Son en Breugel 2017 Notitie t.b.v. de
besluitvorming 2017. 18 juni 2015
Gemeente Son en Breugel. Bestuurlijke Toekomst – Besluitvorming. 6-10-2017
Gemeente Son en Breugel. Amendement op beslispunten bestuurlijke toekomst. (inzake
beslispunt 4). 2 november 2017
Gemeente Son en Breugel. Openbare besluitenlijst gemeenteraad 2 november 2017
Gemeente Eindhoven. Visie op regionale bestuurskracht. 31 januari 2017
Provincie Noord-Brabant. Start Arhi-procedure voor de gemeente Nuenen c.a., Eindhoven en Son
en Breugel. 11 juli 2017
Provincie Noord-Brabant. Eerste reactie op het rapport ‘veerkrachtig bestuur in Brabant’. 2 juli
2013
Informatiebijeenkomst ARHI. 28-08-2017
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Handboek gemeentelijke herindeling
Stappen, bouwstenen en kaders voor het herindelingsproces. Maart 2014
De Minister van Justitie. F. Korthals Altes. Wet algemene regels herindeling
Geldend van 29-11-2014 t/m heden. 24 oktober 1984
Gemeente Eindhoven. Visie op regionale bestuurskracht. 31 januari 2017
Gemeente Eindhoven. Gesprek Nuenen-Eindhoven inzake bestuurlijke toekomst. 17 mei 2017
Gemeente Eindhoven. Schriftelijke reactie n.a.v gesprek. 22 mei 2017
Gemeente Eindhoven. Memorandum of Understanding / Verdiepingsdocument gesprekken
Nuenen Eindhoven inzake “bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.” 15 september 2017
Provincie Noord-Brabant. Intergemeentelijke samenhang in Zuidoost-Brabant. September 2013
Stedelijk Gebied Eindhoven. Voorzieningen en mobiliteitspatronen in het stedelijk gebied
Eindhoven. 1 september 2015
Stedelijk Gebied Eindhoven. Een plek van ontmoetingen. Ongedateerd.
Stedelijk Gebied Eindhoven. Uit rapport Royal Has Koning. Ongedateerd.
Gemeente Nuenen. Dialoognota bestuurlijke scenario’s Nuenen.12 december 2015
Seinstra Van de Laar, Versterken door verbinden. 11 mei 2016
BMC. Blik op heden en toekomst. 31 augustus 2016
Gemeente Nuenen c.a/ Son en Breugel. Nuenen en Son en Breugel: een eerste verkenning.
Ongedateerd
Provincie Noord-Brabant. Schriftelijke vragen van Lokale Brabant betreffende de toekomst van
Nuenen c.a. en Son en Breugel. 9 mei 2017
Gemeente Nuenen c.a. Vervolg provinciale Arhiprocedure gemeente Nuenen c.a., Eindhoven en
Son & Breugel. 20 juli 2017
Provincie Noord-Brabant. Beantwoording Statenvragen over start provinciale Arhi-procedure
gemeente Nuenen c.a. 15 augustus 2017
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Provincie Noord-Brabant. Ontvangstbevestiging bezwaarschrift. 17 augustus 2017
Fractie Partij voor de Vrijheid Noord-Brabant. ‘s-Hertogenbosch, 31 augustus 2017
Provincie Noord-Brabant. Beslissing op bezwaar tegen de brief van 1 1 juli 2017 waarbij wordt
meegedeeld C2214061/4249860 dat het open overleg als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van de
Wet Arhi wordt gestart. 14 september 2017
Provincie Noord-Brabant. Vervolg open overleg gemeente Nuenen c.a. Eindhoven en Son en
Breugel. 22 september 2017
Gemeente Nuenen c.a. Vervolg open overleg 16 oktober 2017
Gemeente Nuenen c.a. Arhi-procedure Nuenen ca, Son en Breugel en Eindhoven Vragenlijst voor
open overleg met de raad en het college van de gemeente Nuenen d.d. 22 november 2017
Verbindend document. Erfgoed locaties VGB. Ongedateerd
Gemeente Eindhoven. Visie op regionale bestuurskracht. 31 januari 2017
Gemeente Eindhoven. Gesprek Nuenen-Eindhoven inzake bestuurlijke toekomst. 17 mei 2017
Gemeente Eindhoven. Schriftelijke reactie n.a.v gesprek 22 mei juli. 24 mei 2017
Gemeente Nuenen c.a./Gemeente Eindhoven. Memorandum of Understanding /
Verdiepingsdocument gesprekken Nuenen en Eindhoven inzake “bestuurlijke toekomst Nuenen
c.a. 15 september 2017
Ruimtelijk Economisch Atelier Tordoir. Intergemeentelijke samenhang in Zuidoost-Brabant.
Resultaten van onderzoek i.o.v. provincie Noord-Brabant. September 2013
SGE. Voorzieningen en mobiliteitspatronen in het stedelijk gebied Eindhoven. 1 september 2015
SGE. Ontmoet. Ongedateerd
Gemeente Nuenen c.a./Eindhoven. Uit rapport “Berekeningen VSP 2 effecten openstelling
aansluiting A270-Geldropse Dijk” van Royal HAS Koning DHV van oktober 2015. oktober 2015
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief prestatieafspraken gemeente – corporaties, 4 april 2017
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief uitnodiging huisvesten vergunninghouders, 3 mei 2017
Geen document/ nummering loopt door.
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief SOK en Masterplan Nuenen-West, 14 december 2017
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief prestatieafspraken 2018, 30 november 2017
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief woningbouwprogramma, 2017
Gemeente Nuenen, raadsinformatiebrief huisvesting, inburgering, participatie van
vergunninghouders, 29 november 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Monitor Sociaal Domein (Q3), 2017.
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Voortgangsrapportages Strategische projecten, 20
oktober 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Woningbouwprogramma 2017,
Woningbouwprogramma, 21 juni 2017 – inclusief bijlagen
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Strategische Projecten, 21 april 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief, Nuenen Helpt, 28 november 2017
Gemeente Nuenen, DNA: De Nieuwe Aanpak, 2016
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief, Intentieovereenkomst Bereikbaarheidsakkoord/
uitvoering Bereikbaarheidsagenda, 15 december 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Handhavingsbeleid 2017-2021 en
handhavingsprogramma 2017, 2017.
Gemeente Nuenen, Handhavingsbeleid 2017-2021, 18 april 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Thema Wonen, 14 juli 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief aankoop sporthal De Hongerman, 19 december 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Evaluatie ‘Kaders subsidiebeleid 2017-2020”, 14 februari
2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Uitvoeringsprogramma Duurzaamheid, 31 augustus
2017.
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Van Gogh Monumenten, 14 september 2017
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Speelruimtebeleid, 22 augustus 2016
Van Gogh National Park, bidbook, 2016
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief aanleg glasvezel in het buitengebied, 11 april 2017
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Gemeente Nuenen, Kadernota 2017-2021, geen datum
Gemeente Nuenen, Raadsinformatiebrief Instelling Regionale Adviescommissie Detailhandel, 20
juni 2017.
Gemeente Nuenen c.a. Jaarverslag en jaarrekening 2014, 19 mei 2015

