Verslag van de bijeenkomst met inwoners over de bestuurlijke toekomst van de
gemeente Son en Breugel, Het Vestzaktheater 6 april 2017
Op donderdagmiddag 6 april zijn ruim zeventig deelnemers in het Vestzaktheater
samengekomen om na te denken over de bestuurlijke toekomst van Son en Breugel.
Drie opties staan centraal: zelfstandig blijven, fuseren met Nuenen of fuseren met
Eindhoven. Voor iedere optie is een gesprekstafel ingericht waar gesproken wordt
over de voor- en nadelen ervan.
Voordat de gesprekstafels van start gaan worden de verschillende opties tijdens een
interview door Theo Verbruggen met burgemeester Hans Gaillard nog eens nader
bekeken. Son en Breugel heeft de afgelopen jaren al samenwerking gezocht met
omliggende gemeenten, onder meer door ICT en financiën onder te brengen in de
Dienst Dommelvallei. Tegelijk is de gemeente nog goed toegankelijk voor de inwoner
en is de afstand tot het bestuur klein. Een fusie met Nuenen betekent dat de
bestaande samenwerking verder wordt geïntensiveerd en dat de twee gemeentes in
elkaar op gaan. Een punt dat inwoners zorgen baart is de financiële en bestuurlijke
situatie in Nuenen. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat Son en Breugel deze
problematiek bij een eventuele fusie zal erven?
Ook rijst de vraag of een fusie met Eindhoven uiteindelijk onvermijdelijk is. De
burgemeester spreekt dit tegen. Bij zelfstandigheid nu is dat risico groot aanwezig.
Bij een krachtige randgemeente is dat minder. Het is niet gezegd dat een grotere
gemeente automatisch beter functioneert. Veel onderwerpen die dichtbij de inwoner
staan, zoals zorg en welzijn, kun je juist heel goed lokaal organiseren.
Deze middag zijn er vier gesprekstafels: twee onder het thema ‘Dorp aan de
Dommel’ (zelfstandig blijven), een tafel ‘Samen in de stadsrand’ (fuseren met
Nuenen) en een tafel ‘Sprong naar de stad’ (fuseren met Eindhoven).
Bij de gesprekstafel ‘Dorp aan de Dommel’ geeft iedere inwoner zijn of haar visie op
de bestuurlijke toekomst. Men is het er min of meer over eens dat een fusie met
Eindhoven op de langere termijn misschien wel onvermijdelijk is. Maar, wordt
benadrukt, die langere termijn kan gerust nog tien jaar duren. We moeten ons niet nu
al zomaar laten ‘opslokken’ door Eindhoven. Door nu te kiezen voor zelfstandigheid
kunnen we de komende jaren rustig onderzoeken welke opties er zijn en welke het
beste bij Son en Breugel past. De inwoners aan deze tafel zijn het met elkaar eens
dat zelfstandigheid het beste zou zijn voor het dorp. Nadelen van deze optie kan men
maar moeilijk bedenken.
Een zelfstandig Son en Breugel behoudt haar identiteit en gemeenschapszin. Ook
behouden de inwoners zeggenschap over de inrichting van het dorp. Bij een fusie
met Eindhoven zou deze zeggenschap zomaar kunnen verdwijnen, met als gevolg
dat de gewaardeerde groenstructuur van het dorp plaats moet maken voor nog meer
woningen. Ook verdwijnen dan lokale voorzieningen richting de stad, waardoor ze
onbereikbaar worden.
Een paar aanwezige jongeren zegt dat ze graag zouden zien dat het gesprek ook
gaat over hoe Son en Breugel een aantrekkelijk dorp kan zijn voor jongeren. Betrek
de toekomstige generatie bij de toekomst van Son en Breugel. Of, zoals dit aan een
van de andere tafels verwoord werd: “We moeten meer als de jeugd gaan denken.”

Tijdens de plenaire afsluiting wordt duidelijk dat vanmiddag een voorkeur voor
zelfstandigheid blijkt. Als dat niet mogelijk is wordt Eindhoven als tweede optie
beschouwd. Een fusie met Nuenen vinden de aanwezigen een minder aantrekkelijke
optie.
Ter sprake komt ook dat het proces van de bestuurlijke toekomst naar de mening van
de inwoners gehaast verloopt. Het idee ontstaat dat dit komt door druk vanuit de
Provincie. Men zou liever zien dat er wat meer tijd uitgetrokken wordt voor het
verkennen van alle opties. De burgemeester legt uit dat kwaliteit in het proces juist
voorop staat en dat hij bereid is meer tijd te nemen als dat nodig is. Dat wil zeggen
dat de datum van 1 juli niet in steen geschreven staat, maar ook eind augustus kan
worden. Het proces nog veel langer uitstellen is echter niet mogelijk.
Onder de aanwezigen leven ook nog vragen over de consequenties van de keuzes
die gemaakt zullen worden. Welke (financiële) gevolgen heeft wel of juist niet fuseren
voor de inwoners? En wat houdt het nu precies in als Son en Breugel een
netwerkgemeente of regiegemeente wordt?
Deze bijeenkomsten zijn de start van een periode waarin het college en raadsleden
met de inwoners in gesprek gaan. Zo kunnen de meningen en ideeën van de
bevolking meegenomen worden in de besluitvorming. Belangrijk is dat we met elkaar
in gesprek blijven. Het gaat er niet om dat de ander overtuigd wordt van een
standpunt; het gaat er om dat we gezamenlijk zoeken naar wat de toekomst is voor
Son en Breugel.
De college- en raadsleden luisteren graag naar uw inbreng. Dit kan telefonisch
(0499-491491), via de email (spreekjeuit@sonenbreugel.nl) of via een bericht op het
Twitteraccount van de gemeente met #spreekjeuitSenB.
Toegevoegd aan dit verslag zijn de overgetypte flipovervellen met de voor- en
nadelen van de verschillende mogelijkheden zoals die aan de gesprekstafels
genoemd zijn.

Verklarende tekst bij de uitgewerkte flipovervellen.
Beknopte instructie van de werkvorm:
De deelnemers worden door tafelvoorzitters uitgenodigd om aan een gesprekstafel te
praten over de bestuurlijke toekomst. Leden van de gemeenteraad hebben de
voorzittersrol en de deelnemers worden willekeurig naar de tafels geleid.
De gesprekstafels hebben een indeling die verwijst naar fusie met Eindhoven, fusie
met Nuenen of Zelfstandig? En we gebruiken hiervoor drie typeringen:
-

Sprong naar de stad
Samengaan in de stadsrand
Dorp aan de Dommel

De tafels waar iemand naar toe gaat zegt niets over zijn of haar voorkeur. Het geeft
alleen aan dat er over alle opties gesproken kan worden vanuit de eigen motivatie

over de waarden die de gesprekspartner belangrijk vindt om te behouden of waar er
verbeteringen/kansen zijn te maken.
Het voordeel van het hanteren van de typeringen is dat we niet praten over
plaatsnaambordjes maar over de inhoud, wat de deelnemers waardevol vinden in de
gemeenschap van Son en Breugel.
Per tafel word er gewerkt met de gegeven stelling.
In dit voorbeeld “Sprong naar de Stad”
Op het vel staat in dit voorbeeld:
“Sprong naar de Stad” Voordelen – Nadelen – Opmerkingen
Deze waarden worden mogelijk afgezet tegen de waarden die deelnemers
toekennen aan (een van de) andere varianten. Als dat gebeurt schrijf dat dan ook op
het flipovervel.
Start steeds met de voordelen en daarna vraagt u naar de nadelen. Aan iedere
deelnemer wordt gevraagd zich te verplaatsen in deze gedachtegang en in deze rol
deel te nemen aan het open gesprek.
Afronding van de gesprekken. Geef een terugkoppeling aan de deelnemers van uw
tafel wat u in het plenaire gedeelte als samenvatting gaat benoemen.

Uitwerkingen flipovervellen

N.B De genoemde Voordelen, Nadelen en Opmerkingen zijn persoonlijke
opvattingen van deelnemers aan de gesprekstafels. Uit vermelding kan niet
geconcludeerd worden dat daarover overeenstemming bestond binnen de
betreffende gesprekstafel.

Sprong naar de stad
Tafelvoorzitter: de heer Johan Bijlsma
Voordelen
Zo ontwijk je de nadelen van
Nuenen
Er is meer te bereiken voor
lokale omstandigheden

Sommige zaken zijn daar
beter geregeld bijvoorbeeld
de zorg
Grootschaligheid heeft
voordelen

Dienst-inkoop kan beter

Je loopt dan vooruit op iets
wat op termijn toch komt
Kwantiteitsvoordeel ( niet
financieel)

We zijn meer georiënteerd
op Eindhoven dan Nuenen
Projectorganisatie wordt
beter
Meer specialisme

Nadelen
Wat in je ‘achtertuin’ gebeurt
wordt elders bepaald

Opmerkingen
Beslissing zou niet aan
gemeenteraad moeten
worden gelaten
Je betaalt dan mee aan
Er zou wel een referendum
infrastructuur waar je als Son moeten komen
en Breugel part noch deel
(Besluitvorming zou door
aan hebt
een zakenkabinet moeten
plaatsvinden)
Wordt sowieso duurder dan
Privatisering ( zoals in
bij zelfstandig blijven
netwerkgemeente) is al ver
genoeg.
Eigen cultuurbeleid verdwijnt Besluit heeft gevolgen voor
– Niets meer over jezelf te
nieuw centrumplan
vertellen – Hebben we nog
invloed op ons eigen
bouwbeleid
Bedreiging van onze groene Indien niet meer zelfstandig
structuur en natuur – Je
dan geen nieuwe bibliotheek
verliest je eigen stem –
en theater (MFA) nodig ->
Betaald parkeerbeleid
Heroverwegen
Gecentraliseerde
Gevoelsmatig niks met
voorzieningen worden
Nuenen.
onbereikbaar
Voor alle burgerzaken naar
Rabo richting best
Eindhoven moeten
Bisdom richting Kooi
Bestuur (B&W ) richting
Eindhoven ( hoezo
consistent)
Nekslag voor
verenigingsleven
Je verliest de eigen regie

Samengaan in de standsrand
Tafelvoorzitter: de heer Peer Spooren
Voordelen
Op langere termijn beter
voor gemeente blijkt uit
werkzaamheden
Hoeven we niet met
Eindhoven

Nadelen
Financiële

Opmerkingen
Waarom ons laten gijzelen
door Provincie

Voor Son en Breugel geen
voordelen

Lev-Groep werkt goed
samen met Nuenen
Raadhuis niet verbouwen

Chaotisch bestuur (geen
binding)
Het gaat nu erg goed met
Son en Breugel (Kip met
gouden eieren slachten)

Zelfstandig blijven met ogen
open (wel binding met
Eindhoven)
Best en Meijerij gemakkelijk
af geserveerd
Het liefst zelfstandig
Eindhoven op langere
termijn
Nuenen 2e keuze

Geen MFA
Maar een burgemeester en
wethouders minder

Afvalbeleid Nuenen
Minder Sonse raadsleden

Dorp aan de Dommel
Tafelvoorzitter: de heer Marco Pulles
Voordelen
Toegang tot bestuur
Netwerkgemeente worden
Baas in eigen huis
Behouden eigen kwaliteit
Groot niet altijd goed
Kleinschalig transparant
Gemeentehapszin
Voordelen ’ouderen’ kosten
lijnen

Nadelen
Kwaliteitsverlies
Kijk naar de zorg en
onderwijs
Lange termijn perspectief?
Dommelvallei ->
kapitaalvernietiging
Lage kwaliteit ambtenaren /
bestuur

Opmerkingen
Jeugd !
Toekomstvisie? -> langzaam
naar toewerken
Zelfstandig blijven en in 1
klap naar
stadprovincie(MRE)
Wij moeten denken als jeugd

Dorp aan de Dommel
Tafelvoorzitter: de heer Hans Werner
Voordelen
Zeggenschap
Geen goed alternatief
Goede financiën

Nadelen

Opmerkingen
Niet opslokken in Eindhoven
Over 15 jaar weer verder
kijken
Er is ook geen chemie met
Nuenen
Nu zelfstandig, later
samenwerken
Liever Eindhoven dan
Nuenen
Waarom geen referendum
Wat gaat dit voor ons
betekenen (financieel)
Bij een fusie goede
afspraken maken
Bouwen voor jongeren
Belang voor jongeren

