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Krachtig Bestuur in Brabant, samengaan gemeenten Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel

Veghel,
Verzonden: 6 mei 2013

Geacht college,
Zoals vele gemeenten in Noordoost-Brabant hebben ook wij met belangstelling kennis genomen
van het rapport "Veerkrachtig Bestuur in Noordoost-Brabant". In de afgelopen maanden is de
inhoud van het rapport besproken met diverse partijen, zoals vertegenwoordigers van onze dorpsen wijkraden, het Veghelse bedrijfsleven en het onderwijsveld

Hieruit is voortgevloeid dat, zoals u uit diverse media hebt kunnen vernemen, de gemeenteraad van
Veghel op 25 april jl, een standpunt heeft bepaald over samenwerking tussen danwel het
daadwerkelijk samengaan (fusie) met buurgemeenten
Samengevat komt het er op neer dat onze gemeenteraad zich unaniem heeft uitgesproken voor een
samengaan met buurgemeenten en dat dit de voorkeur verdient boven samenwerken. Daarbij heeft hij
expliciet aangegeven een gemeente bestaande uit de REVUSS gemeenten, al dan niet met de gemeente
Bernheze, als stip op de horizon te zien. Echter hierbij dient de focus als eerste op het samengaan met
uw gemeente en de gemeente Schijndel te liggen. Mocht het zo zijn dat gedurende het proces van
samengaan van Schijndel, Sint Oedenrode en Veghel er alsnog toenadering wordt gezocht door de
gemeenten Uden en/of Bernheze danwel andere gemeenten, dan is het aan de drie gemeenten in
gezamenljkheid om te bepalen hoe zij hiermee omgaan.

In het verlengde daarvan heeft de gemeenteraad ons opdracht gegeven om zowel uw gemeente als de
gemeente Schijndel te verzoeken of u bereid bent vanuit een positieve grondhouding een gesprek met
ons aan te gaan om te onderzoeken of een samengaan tot een gemeente tot de mogelijkheden behoort
c.q. daarover een richtinggevende uitspraak te doen.

Gemeente Veghel + Postbus 10.001 + 5460DA Veghel + Telefoon 14 0413 Telefax
(0413) 38 63 08 + info@veghel.nl + www.veghel.nl + B.N.G.28.50.08.706

Wij gaan er vanuit dat conform de afspraken zoals gemaakt tijdens het overleg tussen de
burgemeesters en gemeentesecretarissen van Sint Oedenrode en Veghel de behandeling van
onderhavig onderwerp meegenomen gaat worden in de besluitvorming in uw gemeenteraad van
juni 2013.
Volledigheidshalve treft u als bijlage het raadsvoorstel en raadsbesluit aan. Wij wachten met
belangstelling uw reactie af.

Hoogachtend,
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