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Datum:  15 september 2017 

 

Memorandum of Understanding / Verdiepingsdocument gesprekken Nuenen-

Eindhoven inzake “bestuurlijke toekomst Nuenen c.a.” 

 

Dit document is de resultante van de gesprekken die de delegaties van Nuenen en 

Eindhoven samen hebben gevoerd op basis van het Plan van Aanpak Bestuurlijke 

Toekomst Nuenen c.a. en met het profiel van Nuenen als startpunt. Het document is 

gezamenlijk tot stand gebracht en biedt op hoofdlijnen op alle primaire, secundaire en 

overige thema’s beslisinformatie voor de Nuenense raad op basis waarvan deze op 16 

november een standpunt kan bepalen.  

 

Primaire thema’s: 
 

1. Wonen 

Het landelijke karakter van Nuenen is complementair aan het stedelijke karakter van 

Eindhoven en moet behouden blijven. Dat is een wederzijds strategisch belang, mede 

ingegeven door het vestigings- en verblijfsklimaat waar onze Brainportregio om vraagt. 

Hoogbouw en het volbouwen van groene buffers past niet bij de signatuur van Nuenen, ook 

niet na een fusie met Eindhoven. De kwaliteiten van Nuenen, c.q. de aanwezige 

woonomgeving zet de gemeente die ontstaat uit de fusie van Eindhoven en Nuenen niet op 

het spel. De omgevingsvisie biedt belangrijke waarborgen om het karakter van Nuenen c.a. 

ook voor de toekomst te behouden. Bij herziening van bestemmingsplannen zal geen 

hoogbouw mogelijk gemaakt worden en blijven de groene buffers in de gemeente Nuenen 

c.a. behouden. De leefbaarheid in de dorpen en kernen vinden beide gemeenten heel 

belangrijk. Het kleinschalige en vitale dorpse karakter van de kernen van Nuenen c.a. moet 

behouden blijven zonder de kernen aan elkaar te bouwen.  

 

Nuenen c.a. en Eindhoven zetten nu beiden in op het betaalbaar houden van wonen (zie 

daarvoor ook thema Financiën en Lastendruk) en stimuleren goede én nabije 

woonomgevingen voor mensen met een zorgvraag en bewonersinitiatieven. Dat zal bij een 

fusie van onze gemeenten zo blijven. 

 

2. Sociaal Domein 

Eindhoven en Nuenen delen dezelfde visie op het sociaal domein. We gaan beiden uit van 

de eigen kracht van mensen en samenvoorzienende gemeenschappen . We stellen de mens 

en zijn huishouden centraal en sluiten aan bij de leefwereld van inwoners en vinden het 

belangrijk dat mensen die zorg nodig hebben deze zoveel als mogelijk in laagdrempelige, 

toegankelijke voorzieningen vinden. De bewoner centraal en niet de regels of wetten. We 

gaan beiden uit van één huishouden, één aanpak, één regisseur. We ondersteunen 

kwetsbare personen zo dat zij het zo snel mogelijk weer zelf kunnen, al dan niet met behulp 

vanuit hun sociaal netwerk (“samenvoorzienend”). Ook in de uitwerking van deze visie 

herkennen we elkaar, onder andere als het gaat om het belang van het betrekken van het 

bedrijfsleven, participatie, jeugdzorg, WMO, beschermd wonen en een ruimhartig beleid voor 

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

gemaakt. We hebben oog voor en respecteren elkaars werkwijze. In een verdere 

gezamenlijke uitwerking sluiten we niet uit dat we in de toekomst verschillende werkwijzen 

handhaven. Ter illustratie. Net als de meeste gemeenten is Eindhoven zoekend naar de 

meest optimale organisatievorm. Daarbij wordt de WIJ-filosofie niet dogmatisch, maar 

pragmatisch ingevuld en met veel belangstelling gekeken naar de “pleinenaanpak” die 

Nuenen met de dommelvallei+ gemeenten in het CMD hanteert. Het CMD werkt naast de 

huisbezoeken ook met een CMD plein: een laagdrempelige plek waar bewoners kunnen 

binnenlopen. Eindhoven is een verkenning gestart naar een dergelijke aanpak en kan hier 

van Nuenen leren. De inkoop van een aantal zaken, waaronder jeugdhulp, doen we al 

gezamenlijk als regio, mogelijk kunnen we dat intensiveren.  

 

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 (zie daarvoor ook thema Financiën en Lastendruk) 

 

3. Cultuur en sport 

Eindhoven en Nuenen zijn beide gemeenten met zeer actieve bewoners die de traditie 

hebben van alles te organiseren en initiatieven te nemen. In beide gemeenten is elk 

weekend wel iets te doen en er zijn vele evenementen en activiteiten. Deze evenementen en 

activiteiten vormen samen een breed en divers waardevol palet. Beide gemeenten kennen 

een zeer actief en divers verenigingsleven op het vlak van (breedte)sport en cultuur. Het zelf- 

organiserend vermogen wordt nu en in de toekomst gekoesterd en waar nodig door de 

(nieuwe) gemeente ondersteund met een adequaat en “klantvriendelijk” subsidie- en 

accommodatiebeleid. Gedeelde kernwaarden daarbij zijn respect voor elkaars 

accommodaties, verenigingen en evenementen, zelforganisatie en levensvatbaarheid. Sport 

en cultuur zijn dus nadrukkelijk geen zaak van “efficiency”. Ook na een eventuele fusie 

blijven deze kernwaarden van kracht.  

In het vervolgproces hebben we oog voor elkaars werkwijze en we sluiten niet uit dat we in 

de toekomst verschillende werkwijzen handhaven. Van Gogh is een factor van belang en we 

hebben dan ook succesvol ingezet op de opname van “Van Gogh is coming home” in de 

Brainport Nationale Actieagenda.  

 

4. Gemeentelijke dienstverlening 

Eindhoven begrijpt de behoefte om in Nuenen een dependance te vestigen voor publieke 

dienstverlening en kan zich daarin vinden.  

Hoogwaardige en nabije gemeentelijke dienstverlening zijn voor inwoners van Nuenen en 

Eindhoven belangrijk en beide gemeenten hechten hier sterk aan. Landelijk vinden 

ontwikkelingen plaats met betrekking tot digitale dienstverlening. Dat biedt in de nabije 

toekomst verdere kansen om de service naar onze inwoners te verbeteren doordat 

producten als Verklaring Omtrent Gedrag, reisdocumenten en rijbewijzen digitaal kunnen 

worden aangevraagd en thuis worden bezorgd op een moment dat het onze inwoners past. 

Daarbij zal uiteraard rekening moeten worden gehouden met inwoners met beperkte digitale 

vaardigheden of beperkte toegang tot digitale systemen. Eindhoven experimenteert 
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momenteel met geboorteaangifte op locatie om dienstverlening zo dicht mogelijk bij onze 

inwoners te brengen. 

5. Mobiliteit en infrastructuur 

Onze beide raden hebben ingestemd met de Bereikbaarheidsagenda en het inliggende 

Bereikbaarheidsakkoord. Daarbij zetten we samen in op HOV, snelfietsroutes, 

gedragsbeïnvloeding en het bundelen van autoverkeer op een beperkt aantal wegen, 

waarmee we sluipverkeer terugdringen. 

Doorstroming en sluipverkeer, de A270 en de Soeterbeek zijn cruciale dossiers. Een fusie 

van onze beide gemeenten biedt betere kansen om op deze dossiers tot goede oplossingen 

te komen. In het vervolgproces zullen we samen uitwerken hoe die oplossingen er uit kunnen 

zien.  

 

Nuenen heeft de wens vast te houden aan tenminste hetzelfde onderhoudsniveau voor het 

beheer van infrastructuur. 

Uit een vergelijking is gebleken dat Eindhoven en Nuenen wel enigszins verschillende 

beleidskeuzes hebben gemaakt, maar dat de onderhoudsniveaus in de praktijk nauwelijks 

van elkaar afwijken. Nuenen en Eindhoven richten beiden hun beleid erop wegen veilig voor 

het verkeer te houden en kapitaalvernietiging te voorkomen. Vanwege klimaat(adaptatie) en 

goede waterbeheersing zetten beide gemeenten op vergelijkbare wijze in op ontharding 

(verminderen van het verharde oppervlak) en vergroening van de openbare ruimte.  

 

6. Democratie, bestuur en participatie 

Zowel de gemeente Nuenen c.a. als de gemeente Eindhoven hechten er sterk aan dat 

inwoners op het niveau van hun leefomgeving nauw betrokken kunnen zijn bij hun 

gemeente. Beide gemeenten geven invulling aan participatie op een wijze die past bij het 

karakter en de historie van de gemeenschappen. De vorm waarin dat gebeurt verschilt 

daarom en dat is prima. 

 

Een fusie van Nuenen en Eindhoven moet versterkend werken voor democratie, bestuur en 

participatie. In de Eindhovense Visie op regionale bestuurskracht zet Eindhoven in op twee 

parallelle en gelijktijdige bewegingen: 

- Schaalvergroting ter versterking van bestuurlijke slagkracht; en 

- Borging van lokale kwaliteit, opgaven en identiteiten op verschillende niveaus van de 

gemeenschappen. 

Nuenen,  Gerwen en Nederwetten vormen ook binnen een nieuwe gemeente dorpen met 

specifieke kansen en opgaven, zoals het borgen van de leefbaarheid en het 

voorzieningenniveau in Gerwen en Nederwetten. Inwonerparticipatie en behoud van de 

bestaande dorps- en wijkraden in Gerwen, Nederwetten en Eeneind zijn daarom cruciaal.  

De gefuseerde gemeente heeft een verordening die het mogelijk maakt om één of meer 

dorps- en wijkraden in te stellen. Het initiatief voor het vormen van deze dorps- en wijkraden 

. ligt bij de inwoners zelf.  

De nieuwe gemeente hanteert geen blauwdruk voor participatie en betrokkenheid. Een 

gefuseerde gemeente Eindhoven – Nuenen zal met respect met de historisch gegroeide 

vormen van participatie omgaan. 

 

Eindhoven toetst zijn wijze van besturen aan onder meer de volgende kernwaarden, die bij 

een fusie tussen Nuenen en Eindhoven ook voor de nieuwe gemeente relevant kunnen zijn: 
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- Aansluiting bij maatschappelijke opgaven, processen en patronen (Daily Urban 

System) 

- Aansluiting bij behoeften en identiteiten van gemeenschappen en inwoners, op 

niveau van wijk, buurt, dorp, stadsdeel, stad, stedelijk gebied en regio 

- Draagvlak bij onze inwoners, instellingen en bedrijfsleven (maatschappelijk 

draagvlak) 

- Daarbij hoort ook herkenbaarheid en aanspreekbaarheid van de overheid door 

inwoners op lokale opgaven die inwoners rechtstreeks raken. 

 

7. Financiën en lastendruk 

Net als de gemeente Nuenen streeft ook de gemeente Eindhoven naar een zo laag 

mogelijke lastendruk voor haar inwoners. Ten gevolge van een fusie met Eindhoven zal de 

lastendruk voor de inwoners van Nuenen c.a. niet hoger uitvallen.  

 

De gemeenten Nuenen en Eindhoven hebben beiden een sluitende begroting en beide 

gemeenten kennen geen bijzondere vorm van financieel toezicht vanuit de provincie. De 

gemeenten Nuenen en Eindhoven zijn beiden bereid naar elkaar transparant te zijn over hun 

financiële posities en maatregelen die worden genomen om een gezonde financiële positie 

te blijven waarborgen. 
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Secundaire thema’s: 
 

8. Dorps- en wijkraden 

Zie thema Democratie, bestuur en participatie. 

 

9. Ondeelbaar Nuenen 

In het Profiel geeft Nuenen aan dat het uitgangspunt is dat Nuenen c.a. ongedeeld fuseert. 

De dorpen Nuenen, Gerwen en Nederwetten, de kern Eeneind en de buurtschappen maken 

onlosmakelijk deel uit van de gefuseerde gemeente. Opdeling is bijzonder onwenselijk. Voor 

Eindhoven is dit een logisch uitgangspunt.  

 

10. Personeel en organisatie 

Zoals eerder aangegeven moet een gefuseerde gemeente Nuenen-Eindhoven versterkend 

werken voor democratie, bestuur en participatie. Daarbij hoort een stevige organisatie en 

goed werkgeverschap. 

 

In geval van fusie van onze beide gemeenten zijn regelingen en sociale statuten ons van 

dienst. Zowel voor Nuenen als voor Eindhoven is behoud van werkgelegenheid belangrijk.. 

Een bestuurlijke fusie gaat samen met een ambtelijke fusie. Beide gemeenten hebben 

mensen in dienst met eigen expertise, kennis en kunde die waarde toevoegen aan de 

nieuwe gemeente en die we goed kunnen gebruiken. We dragen samen zorg voor een 

zorgvuldig proces, waarbij de desbetreffende medezeggenschapsorganen nauw betrokken 

zullen worden. Met deze kennis gaan we er vanuit dat geen enkele ambtenaar, noch van de 

gemeente Eindhoven, noch van de gemeente Nuenen, noch van de dienst Dommelvallei 

(Nuenens aandeel) zijn/haar baan verliest ten gevolge van de samenvoeging. 

 

11. Cultuur 

Zie punt 3 Cultuur en Sport.  
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Overige thema’s: 
 

12. Onderwijs 
Voor Eindhoven en voor Nuenen is nabijheid van onderwijs voor iedereen essentieel. Het is 
van groot belang dat alle kernen van Nuenen hun onderwijsvoorzieningen behouden, ook in 
een gefuseerde gemeente. In een gefuseerde gemeente blijven we het standpunt hanteren 
dat onderwijsvoorzieningen voor iedereen dichtbij moeten zijn en dat als gevolg van een 
bestuurlijke fusie er geen scholen zullen verdwijnen.  

 
13. Bibliotheek  

Eindhoven en Nuenen hechten beiden aan de beschikbaarheid en nabijheid van een 
bibliotheekvoorziening voor inwoners.  
 
Net als voor andere voorzieningen sluiten we voor bibliotheekvoorzieningen aan bij de 
maatschappelijke patronen, oriëntatie en behoeften van inwoners en initiatieven die ontstaan 
van onderop. De stad Eindhoven kent een centrale bibliotheek en een reeks steunpunten in 
wijken, SPILcentra en scholen in de stad. We gaan er vanuit dat in een gefuseerde 
gemeente sprake zal zijn van behoud van een bibliotheekvoorziening in Nuenen c.a. 

 
14. Economie en werkgelegenheid 

De gefuseerde gemeente zet in op bevordering van werkgelegenheid met aandacht voor 
mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en blijft inzetten op gunstige en faciliterende 
randvoorwaarden voor bedrijfsvestigingen en investeren in de kenniseconomie.  
 
Zoals eerder aangegeven moet de gefuseerde gemeente  versterkend werken voor 
democratie, bestuur en participatie. Dat vertaalt zich ook door naar versterking van de 
gemeentelijke dienstverlening en intensieve contacten met bedrijven. Waar nodig blijven we 
dat doen in regionaal en triple helix verband.  
 
De gemeente Nuenen c.a. biedt een hoogwaardig woonklimaat. Daarbij spelen de 
aanwezige cultuurhistorische waarden en landschapselementen een belangrijke rol. 
Doorontwikkeling van de agrarische sector is mogelijk als dat daarvoor versterkend werkt.  

 
15. Duurzaamheid 

Zowel Nuenen als Eindhoven hechten grote waarde aan duurzaamheid en zetten in het op 
het vervullen van een voorbeeldrol. In een gefuseerde gemeente kan dit met nog meer 
kracht en massa. Samenwerking in onze regio is essentieel voor CO2-reductie en 
klimaatadaptatie. (Kwaliteit van leven en een goede balans tussen people, planet en profit 
staan voor beide gemeenten voorop. Stedelijk gebied en platteland zijn complementair en 
hebben elkaar nodig  in grote samenhangende opgaven als wonen, werken,  zorg, 
gezondheid, klimaat en circulaire economie. etc.  
 

16. Veiligheid 
Eindhoven en Nuenen zijn op dit moment niet te vergelijken als het gaat om 
veiligheidscijfers. Een stedelijke omgeving heeft andere veiligheidskarakteristieken dan een 
landelijke gemeente. Beide gemeenten hechten sterk aan veiligheid.  
Nuenen c.a. is een zeer veilige gemeente en de sterke sociale cohesie en het rijke 
verenigingsleven leveren een grote bijdrage aan het veiligheidsgevoel. Deze waardevolle 
sociale dynamiek in zowel Nuenen als Eindhoven moeten we koesteren. We moeten blijven 
investeren in het cement in de samenleving.  
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Op het gebied van veiligheid wordt landelijk en regionaal veel samengewerkt. Tussen 
gemeenten en met de brandweer en de (nationale) politie. Nuenen en Eindhoven werken in 
de regio op het gebied van veiligheid als partners samen, onder meer ten aanzien van de 
aanpak van radicalisering, evenementen & veiligheid en ondermijnende criminaliteit. 
Ondermijnende criminaliteit, en drugsgerelateerde criminaliteit in het bijzonder, spelen zeker 
ook in het landelijk gebied en het is belangrijk aan de bestrijding daarvan prioriteit te blijven 
geven.  
 
De spreiding en locaties van hulpverleningsdiensten worden regionaal en landelijk bepaald. 
Eindhoven neemt in de regio een bijzondere positie in ten aanzien van veiligheid, aangezien 
de Eindhovense burgemeester tevens regioburgemeester is. Dit biedt kansen om vanuit de 
gefuseerde gemeente de Nuenense belangen rechtstreeks in te brengen op regionale en 
landelijke tafels. 
 
 
Uit het profiel van Nuenen c.a. blijkt expliciet de onwenselijkheid van eventuele vestiging van 
coffeeshops in Nuenen. Eindhoven hanteert een nullijn voor coffeeshops, er komen in 
Eindhoven geen nieuwe coffeeshops bij. De locatie van deze shops is vastgelegd in 
bestemmingsplannen. Er is daarmee geen sprake van vestiging van coffeeshops in Nuenen. 
Daarnaast is in de gemeente Nuenen slechts één seksinrichting/escortbedrijf toegestaan. 
Ook is de gemeente Nuenen zeer terughoudend met het toestaan van speelgelegenheden 
(zijnde gokhallen/casino’s). Deze bedrijvigheid past nu niet binnen de signatuur van Nuenen 
c.a. en ook niet als er sprake is van een gefuseerde gemeente. 
 

17. Ruimtelijke ordening 
Zoals uit de hierboven omschreven thema’s Wonen, Cultuur, Economie en Werkgelegenheid 
blijkt is het van belang om in de gefuseerde gemeente vast te blijven houden aan een 
evenwichtige balans tussen uitbreidings- en inbreidingslocaties voor woningen en bedrijven, 
natuur, agrarische activiteiten (landbouw/vee en overige), recreatie en toerisme. De 
vigerende (bestemmings)plannen en visies die dat waarborgen blijven bestaan en worden 
waar relevant door vertaald in “nieuwe instrumenten’ als de Omgevingsvisie en 
Omgevingsplannen. 

 
18. Natuur en milieu 

Het groene karakter van Nuenen c.a. is complementair aan het stedelijke karakter van 
Eindhoven én het karakter van de regio en moet in de gefuseerde gemeente behouden 
blijven en waar mogelijk versterkt.  
 
Het “volbouwen” van groene buffers past niet bij de signatuur van Nuenen c.a. Handhaving 
van de agrarische functie is passend in combinatie met extensieve vormen van medegebruik 
(o.a. kleinschalige bedrijvigheid en recreatie). 
 
Nuenen en Eindhoven hechten beiden aan goede waterbeheersing en groen. Eindhoven zet 
stevig in op het aantrekkelijker, groener en klimaatadaptiever maken van het centrum van de 
stad, alsmede op het verbinden van de groene regionale wiggen, o.a. langs de Dommel. 
Omvangrijke en op onderling met elkaar verbonden natuurgebieden zijn belangrijk. De 
kwaliteit van de fysieke leefomgeving in de gefuseerde gemeente zal hierdoor toenemen.  
 
Onderhoud Groen 
Net als Nuenen kent Eindhoven onderhouds- en beheerplannen om bomen en 
groenvoorzieningen adequaat te onderhouden. Deze plannen kunnen goed nader op elkaar 
worden afgestemd is de verwachting.  
 

19. Recreatie en toerisme 
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De kernen Nuenen, Gerwen en Nederwetten en hun buitengebied zijn een toegevoegde 
waarde voor de kwaliteit van leven van het totale stedelijk gebied en de hele Brainportregio. 
Het woonmilieu, het kleinschaligere winkelaanbod, het Nuenens Broek, de cultuurhistorie en 
daarbinnen uiteraard Vincent van Gogh zijn belangrijke waarden. Zeker het verhaal Van 
Gogh is een belangrijke toeristische verleider die een groeiend aantal bezoekers naar de 
regio trekt en nog meer potentie heeft voor (Nuenense) ondernemers. Zie thema cultuur en 
sport (thema 3). 
 
In de gefuseerde gemeente kan door de succesvolle markettingsorganisatie EHV365/247 
(samen met Visit Brabant), in samenspraak met de recreatieve sector, versterkt worden 
ingezet op het koppelen van het Nuenen van Van Gogh met de TDK-wereld van Eindhoven. 
Al gerealiseerde projecten (Van Gogh fietspad van Daan Roosegaarde) en lopende 
initiatieven als “Van Mondriaan tot Dutch Design” bieden daarvoor een prima basis. 
 
Op dit moment denkt Eindhoven na over een visie op vrijetijdseconomie. We kunnen – 
vooruitlopend op een fusie - de verkenning en ontwikkeling van deze visie samen 
vormgeven. De tandem Eindhoven-Nuenen als belangrijke as in de regionale versterking van 
de vrijetijdseconomie.  

 
20. Gulbergen 

Het landgoed Gulbergen is centraal gelegen in het stedelijk gebied, tussen Eindhoven en 
Helmond en is een logische locatie voor recreatie en toerisme. Via Dierenrijk en de golfbaan 
wordt daar al invulling aan gegeven, maar de locatie heeft vanwege de centrale ligging en 
het unieke karakter van het (natuur)gebied nog meer potentie. De vestiging van 
recreatiewoningen sluit daarop aan. 
 

21. Gemeentelijk vastgoed 
Het voorstel om in de gefuseerde gemeente een visie te ontwerpen waarin keuzes met 
betrekking tot het gemeentelijke vastgoed spreekt ons aan. Het door Nuenen in haar profiel 
voorgestelde, drieledige kader sluit goed aan bij het Vastgoedbeleid zoals dat in 2016 in de 
Eindhovense raad is vastgesteld.  
 


