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De Rood von de gemeente Son

Postbus B

5ó90 AA SON EN BREUGEL

Onderwerp

Stond von zoken (Veer)Krochtig Bestuur

Geochte rood,

Op 17 mei il. hebben wii olle Brobqntse gemeenten (dezelfde) brief gestuurd

woorin wii Brobont-breed voor elke (sub)regio ziin ingegoon op de voortgong

von het progrommo (Veer)Krochtig Bestuur. Hierbii hebben wii tevens

oongegeven dot wij voor hel einde von dit ¡oor formeel zullen reogeren op uw

visie over uw bestuurliike toekomsf en het vervolglroiect hierop.

U heeft uw visie over uw bestuurliike toekomsttoegezonden op 30 iuni 2015.
Begin dit ioor heeft er een bestuurliik overleg ploots gevonden woorbii onze
portefeuillehouder mevrouw Spierings u heeft gecomplimenteerd met zowel het

gevoerde proces ols de inhoud von uw visie: beiden ervoren wii ols integrool,

open en constructief. Bii dit overleg hebben wii echter tevens somen

geconstoteerd dot uw bestuurliike toekomst in een oqntol opzichfen beïnvloed
kqn worden door ontwikkelingen in uw buurgemeenten, mel nome in de

gemeente Nuenen.

ln novolging von het in september il. verschenen ropport von de commissie

Demmers ziin wii von mening dot het zelfstondig voortbesloon von de gemeente

Nuenen c.o. geen reële optie is. Tevens hebben wii het odvies von deze

commissie omormd om "de gemeenÍe Nuenen c.a. bestuurlilk fe laÍen fuseren

nel de gemeenÍe Son en Breugel ín combinoÍie met een nader te definiëren

overdrochl von faken, bevoegdheden en middelen op in ieder geval het gebied

von wonen, werken en voorzíeningen oan de gemeenle Eindhoven of noar een

ondere slagkrochtíge entífeíÍ voor hef Stedeli¡k Geb¡ed als geheel. ". Een verdere

uitbreiding von zo'n fusie met de gemeente Geldrop-Mierlo vinden wii niet

wenseli¡k.
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De gemeenterood von Nuenen c.o. heeft op 17 november il. besloten tot fusie

ols voorkeursvoriont voor de bestuurliike toekomst voor de gemeente Nuenen

c.o. Dil met een noder te bepolen portner.

Op grond von deze ontwikkelingen ziin wii benieuwd noqr uw opvottingen en

besluitvorming over uw bestuurliike toekomst. ln het gevol dol u een voorkeur

heeft voor een besluurliike fusie don zien wii zo'n fusie met de gemeente

Nuenen c.o. olleen ols een toegevoegde woorde voor het stedeliik Geb¡ed

Eindhoven ols deze wordt gecombineerd met overdrocht von token,

bevoegdheden en middelen op de bovengenoemde beleidsterreinen. lndien u

dit niet wenst of indien dit om ondere redenen niet mogeliik bliikt te ziin don ziin

wii von mening dot in het scenorio 'bestuurliike fusie' olleen de gemeente

Eindhoven een rec!le optie zou ziin. Wii ziin overigens op de hoogte von hef

procesvoorstel tot evoluotie en dooronWikkeling von het Stedeliik Gebied

Eindhoven, moor ochten dit proces olleen relevont voor een mogeliike fusie

tussen Nuenen en Son en Breugel indien dit leidt tot de bovengenoemde

overdrocht von token, bevoegdheden en middelen.

Net zools oqn de gemeente Nuenen c.o. verzoeken wii u om no het doorlopen

von een interoctief proces mel inwoners, bedriiven en mootschoppeliike

instellingen ('mootschoppeli¡ke portners') en mogeliike fusieportners voor I iuli
o.s. een uitsprook te doen over de door u gewenste bestuurliike toekomst. ln de

tussentiid en ook in de periode doorno ziin wii groog bereid om u hierbi¡ de

helpende hond toe te steken.

Tot slot: ln het koder von uw vervolgtroiect kon het wenseliik ziin dot u kennis

neemtvon de brieven die wii in de periode december 2016 -lebruori2017
sturen oon de voor u relevonte (buur)gemeente(n). Hiervoor verwiizen we u noor

www. brobont. n I /veerkrochtigbestuur onder'proces'.
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