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Onderwerp 

(Veer)Krachtig Bestuur: stand van zaken en hoe samen verder 

Geacht college, geachte raad 

In 2011 hebben wi j , samen met de Vereniging van Brabantse Gemeenten 
(VBG), het programma (Veer)Krachtig Bestuur gestart. De huidige economische 
en maatschappelijke ontwikkelingen vereisen een toenemende mate van schakel
en slagkracht, een proactieve houding en nog meer professionaliteit: de 
opgaven zullen in de toekomst alleen maar groter worden. Tegelijkertijd willen 
we het bestuur zo dicht mogelijk bij de burger organiseren. Op grond van deze 
'dubbeluitdaging' hebben wij in 2014 alle Brabantse gemeenten verzocht om 
een visie op te stellen over de eigen bestuurlijke toekomst. Overigens gaat 
(Veer)Krachtig bestuur niet alleen over de bestuurskracht van de Brabantse 
gemeenten, maar ook over de bestuurskracht van Brabant als geheel: dit 
betekent dan ook dat ook de provincie zich tot de bovengenoemde uitdagingen 
dient te verhouden: onze rollen en organisatie worden daarop afgestemd. 

Op 10 november jl. hebben wij u het document '(Veer)Krachtig Bestuur in 
Brabant: hoe verder?' aangeboden. Hierin hebben wij aangegeven hoe wij om 
zullen gaan met de gevraagde bestuurlijke toekomstvisies van de Brabantse 
gemeenten. 
Omdat de meeste Brabantse gemeenten aangeven hun visietraject te hebben 
afgerond is dit een goed moment om u per briefte informeren over de stand van 
zaken en het vervolg. Daarnaast zal (Veer)Krachtig Bestuur het centrale thema 
zijn op de ledenbijeenkomst van de VBG op 1 juni aanstaande. 

De resultaten tot op heden 
Wij hebben alle Brabantse gemeenten gevraagd om voor 1 juli 2015 een visie 
op te stellen over hun bestuurlijke toekomst. Dit met als doel om gezamenlijk te 
komen tot een toekomstbestendige bestuurlijke inrichting die recht doet aan de 
grote opgaven die op Brabant afkomen en tegelijkertijd het democratisch 
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gehalte van ons openbaar bestuur versterkt. Om die reden hebben wij u 
uitgedaagd om samen met burgers, bedrijven, onderwijs en maatschappelijke 
instellingen een traject te doorlopen dat leidt tot een toekomstbestendig en breed 
gedragen perspectief. Wi j zíen deze visies dan ook niet als 'een rapport voor de 
provincie', maar vooral als een aantrekkelijk perspectief voor de gemeenten 
zélf. Tevens hebben wij u verzocht om in uw visietraject het 'totale spectrum' aan 
bestuursvormen in ogenschouw te nemen: 'van voortzetting van de huidige 
situatie, (vernieuwende) vormen van intergemeentelijke samenwerking tot en met 
bestuurlijke fusie'. 

O p grond van de binnengekomen stukken ontstaat een tweeledig beeld: 
in positieve zin zien we dat alle gemeenten serieus nadenken over hun toekomst 
en dat veel gemeenten inmiddels belangrijke stappen hebben gezet. Dit heeft in 
een aantal gevallen tot een gedegen en breed gedragen besluitvorming geleid. 
Mooi hierbij is te zien dat sommige gemeenten hun bewoners op innoverende 
wijze bij het proces weten te betrekken. 
In een aantal gevallen is de stand van zaken echter teleurstellend omdat wij 
geen actie waarnemen die is gericht op de bedoelde toekomstvisie: wij denken 
hierbij met name aan de Peelgemeenten (Helmond, Asten, Deurne, Gemert-
Bakel, Laarbeek en Someren) en de Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, 
Eersel, Reusel-De Mierden en Oirschot). Daarnaast zijn er een aantal gemeenten 
waar wij de procesvoortgang om tijdig tot concrete resultaten te komen niet 
overtuigend vinden: wij doelen hierbij met name op de gemeenten in het Land 
van Cuîjk (Cuijk, Grave, Mill en Sint Hubert, Sint Anthonis en Boxmeer), de 
'Brabantse Wal-gemeenten' (Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht), 
de 'A2-gemeenten' (Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck) en de 
gemeenten Heusden, Loon op Zand en Eindhoven. 

Hoe samen verder? 
De meeste Brabantse gemeenten hebben inmiddels een toekomstvisie opgesteld. 
De ontbrekende visies ontvangen we graag voor 1 juli a.s. De gevraagde 
toekomstvisies zijn overigens geen doel op zich, maar vormen een belangrijke 
tussenstap om de komende periode te komen tot een constructief (sub)regionaal 
vervolgproces, waarin gemeenten samen afspraken maken over hun bestuurlijke 
toekomst. In dat kader maken wij ook met elke gemeente afspraken over de 
termijn (in elk geval voor het einde van dit jaar) waarop wij formeel zullen 
reageren op de aangeleverde visie en het eventuele vervolg. 

Tot slot: wij bezien de binnengekomen stukken op grond van het principe 
'initiatieven van onderop, maar niet vrijblijvend': indien er naar ons oordeel 
onvoldoende wordt ingegaan op de gestelde vragen zullen wij de komende 
maanden met de betrokken gemeenten in overleg gaan om alsnog tot de 
gevraagde visie te komen. Het uitvoeren van een onafhankelijk 
bestuurskrachtonderzoek of de inzet van een externe verkenner of commissie kan 
hierbij in een aantal gevallen uitkomst bieden. Ook noodzakelijke 
vervolgstappen gaan wij niet uit de weg. 
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Naar ons idee is er ín het bovenstaande kader voldoende frequent ambtelijk of 
bestuurlijk contact met alle Brabantse gemeenten. Indien dat volgens u niet het 
geval is, nodigen wij u uit om hierover contact met ons op te nemen. 

Meer informatie over het programma (Veer)Krachtig Bestuur vindt u op 
www, brabant. nl/veerkrachtigbestuur. 

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant, 

de voorzitter, de secretaris, 

l 
ir. A . M . Burger 
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