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Gemeente fusie
Het college van burgemeester en wethouders is voorstander van een fusie met Nuenen, maar
concludeerde dat die optie op dit moment te weinig steun heeft bij de inwoners en in de
raad.

1 ‘Een fusie van onze gemeente met Nuenen of Eindhoven is
noodzakelijk om de positie in de regio te versterken’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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Niet perse nuenen of eindhoven. Maar best, oirschot, nijnsel, nederwtten etc is
oom te onderzoeken.
Ik denk wel dat een fusie, welke dan ook, onontkombaar is
Nauwe samenwerking met Best Oirschot beter
Vooralsnog kan S&B het heel goed zelf.
Nuenen heeft jaar na jaar bewezen dat ze haar zaken niet op orde krijgt, we
moeten die problematiek niet overnemen. In een fusie met Eindhoven zullen
lokalen belangen al snel ondersneeuwen vrees ik. Dan is de blik gericht op
stedelijke en provinciale ontwikkelingen. Ik heb er weinig vertrouwen in dat we
dan als Son en Breugel nog een stem hebben in ontwikkelingen die ons treffen.
Zowel Eindhoven als Nuenen hebben ons alleen nodig voor het geld. Kunnen we
prima zelf regelen. Wij hebben hun nergens voor nodig. Ja, om arm te worden,
maar dat kunnen we zelf ook als we dat graag willen.
Ik begrijp de stelling niet. Moet het zijn: "om ONZE positie in de regio etc"? Dan is
de stelling onzin, want na een fusie bestaan we niet meer en hebben dus ook geen
positie.
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2 Welke toekomst voor onze gemeente heeft uw voorkeur?
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Leesinstructie: ambtelijk samen gaan betekend dat de raden en colleges blijven zelfstandig,
maar de ambtelijke organisaties in elkaar worden geschoven.
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Ambtelijk samengaan met wie dan ook
Best & Oirschot
Best, evt oirschot
De mogelijkheden met andere gemeentes onderzoeken
Fusie alleen als het echt niet anders kan, liever bij meierijstad dan Eindhoven of Nuenen.
Fusie met Meierijstad
Fusie/samenwerken met Best
Samengaan met Best en Oirschot
Zelfstandig met samenwerking met best en nuenen
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Toelichting
Een fusie
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•

Belangrijk wat ik schrijf in het bovenstaande

•

S&B is te klein om alle ambtelijke terreinen doeltreffend te bemensen. De
landelijke overheid schuift steeds meer naar gemeenten. Grote klacht nu is dat
veel gemeenten op veel terreinen expertise missen; dat geldt ook voor S&B.
Samen met Eindhoven staan we sterker (ook al is WijEindhoven een
hhofdpijndossier)
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2.1 Kunt u kort uw antwoord op de vorige vraag toelichten? (n=63)
Toelichting (54%):
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Als gemmente zelfstandig blijven en met omloggende gemeentes samenwerken
Ambtelijk samen blijven werken met Nuenen kan ook maar ik wil deze vorm van
samenwerking met andere omliggende gemeentes niet uitsluiten.samenwerking op dit gebied
werkt volgens mij kostenbesparend en deze bespaarde gelden kunnen dan weer op een
andere manier voor de gemeenschap ingezet wordem
Cultuur van het dorp bewaren
Fusie met Nuenen leidt tot hogere lasten voor de inwoners van Son en Breugel. EEn fusie met
Eindhoven, maakt het veels te machtig en zal nadelig uitpakken voor Son. Eindhoven is alleen
uit op de economische/ruimtelijke gebieden van Son. Met een samenwerkingsverband kunnen
we ook veel samen bereiken maar houden we wel zelf de regie!
Geen kostenverhoging voor Son en Breugel
Gevoelskwestie
Heft in eigen hand houden
Het ontbreekt aan bestuurskracht voor de toekomst.
Het wanbeleid in Nuenen en Eindhoven, daar wil je niet in meegezogen worden.
Ik zie geld verspilliing in omliggende gemeente. Het extra wat wij extra moeten in de nabije
toekomst om zelfstandig te blijven heb ik hier graag voor over. Overigens behoeft een goede
balans tussen inkomsten en uitgaven niet tot extra kosten te leiden. Vb stijgende kosten in de
zorg is een landelijk probleem groot inkopen kan ook via centrale inkoop. Fusie is hiervoor niet
noodzakelijk.
Kleine organisatie is flexibel. Vereiste: kwalitatieve goede bestuurders
Niks te maken hebben met andere gemeenten alle touwtjes in eigen handen hebben
Nu is t ook niet goed
Onze gemeente doet het goed in veel opzichten vandaar dat zelfstandig blijven
Samen met Nuenen dan halen we een groot probleem binnen met 11 partijen en geen
daadkracht. Maar ook zelfstandig blijven is voor mij geen optie op de duur. Er komt zo veel op
een gemeentelijke organisatie en politiek af dat kun je niet meer behappen als reltief kleine
gemeente. Wanneer fusie niet kan dan toch zeker een enige samenwerking met ingewikkelde
portefeuilles overdragen aan Eindhoven.
Samengaan met Nuenen is geen optie en bij samengaan met EHV heb je niets meer te zeggen
Samenwerken is het sleutelwoord/fusie niet
Samenwerking met Nuenen- Geldrop-Mierlo uitbreiden met Waalre
Samenwerking van Eindhoven en de omliggende steden en dorpen geeft onze regio betere
kansen in de toekomst. En meer middelen uit Den Haag.
Son en Breugel heeft zijn zaken op dit moment prima geregeld, de andere gemeenten niet.
Een fusie zal ervoor zorgen dat de gemeente nog meer op afstand zal gaan werken en minder
betrokken kan zijn.
Son en breugel kan beter met nuenen ook een dorp geen fusie met een grote stad.
Son is een gezonde gemeente en kan dat blijven
Son is een knappe bruid,maar zeker geen prostituee !
Sterk genoeg samenwerking
We kunnen onze zaken prima zelf regelen. Groot is log en traag en duur omdat het niemands
persoonlijke zaak is. Blijf maar lekker klein en bestuurbaar.
Wil niet dat andere gemeenten gaan profiteren van onze financiële positie en ons op kosten
gaan jagen
5

•
•
•
•
•
•
•

Wonen en werken in eigen hand houden.
Zelfstandig beslissen maar met zoveel mogelijk professionele ondersteuning vanuit de
ambtenarij
Zelfstandig blijven geeft meer betrokkenheid met SenB, een groter orgaan word
onpersoonlijker dus minder betrokkenheid op kleine schaal
Zie hierboven
Zo zelfstandig mogelijk blijven en gebruik maken van elkaars expertise.
Zorg voor behoud van zeggenschap
Zowel Eindhoven als Nuenen zijn meer last dan baat

Ik wil geen toelichting geven (41%)
Weet niet (5%)
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Als Son en Breugel zelfstandig wil blijven en Nuenen fuseert met Eindhoven, dan kunnen
kosten per inwoner van Son en Breugel stijgen.

3 Bent u bereidt meer aan heffingen en belastingen te
betalen voor een zelfstandig Son en Breugel?
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Natuurlijk alleen wanneer het om tientjeswerk gaat, niet wanneer het honderden
euro's per inwoner gaat kosten
Voor wat hoort wat.
Waarom zouden onze kosten dan stijgen? Bangmakerij.
Absoluut niet, we betalen ons op alle fronten helemaal scheel hier in dit land.
Bereid is zonder -dt zoals in de vraag. Foei
Blijf maar gewoon goed op de centen letten. Het hoeft niet altijd duurder te zijn.
Slimmer werken is ook een optie.
Dat hoeft niet duurder te zijn Alles staat en valt met de aanwezigheid van goede,
creatieve en financieel/commercieel deskundige mensen
Als er minder geld over de balk word gegooid (herinrichting dorp, mfa, uitkopen
klagers kerkplein etc.) dan zijn extra heffingen niet nodig.
Dat ligt er aan hoeveel het is en wat ik daar als inwoner voor terug krijg. Ook hier
geldt....leg het goed uit. Vertel over voors en tegens en de consequenties per keuze.
Laat bewoners meebeslissen over de toekomst van de gemeente.
Waarom zouden de kosten moeten stijgen als Son en Breugel zelfstandig blijft. Je
kunt ook kosten besparen door (meer) samen te werken en gebruik maken van elkaar
kennis en ervaringen (en we hoeven niet zelf het wiel uit te vinden).
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4‘Kiezen voor een zelfstandig Son en Breugel is alleen maar
het tijdelijk uitstellen van een fusie met Eindhoven.’
(In hoeverre bent u het (on)eens met de stelling?)
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1+ 1 = 3 !
Het komt mij voor dat Best en Oirschot niet op S&B zitten te wachten en dus
wordt het Eindhoven.
Zie mijn eerdere antwoord.
Waarom zou Eindhoven het enige alternatief zijn na een "voorlopige"
zelfstandigheid? Best? Oirschot?
Je kunt uitzoeken of fusie met Best en Oirschot mogelijk is. Dan blijf je niet
zelfstandig maar vergroot wel ke autonomie tov Eindhoven (is ook niet echt een
‘licht’ en daar word je ook niet echt betrr van!€
Eindhoven is alleen uit op ekkersrijt en ruimte voor (sociale) woningbouw. Beter
kijken naar Meierijstad of Best. Anders word Son een tweede Woensel en daar
word niemand blij van.
Ik weet niet of het college en de Raad in de huidige hoedanigheid per se
behouden hoeven te blijven in de toekomst. Waar het om draait is dat wij goed
vertegenwoordigd moeten blijven over besluitvorming in de regio. Bij een fusie ga
je in elkaar op. Hoe borg en bewaak je in dat geval de individualiteit, de
verschillen, de belangen per dorp? Wat mij betreft dus geen fusie voordat er een
duidelijke en duurzame bewaking van individuele belangen geldt.
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Toponderzoek
Toponderzoek is een Horsters no-nonsens bedrijf, dat sterk is in het raadplegen van meningen. In
een mondige wereld waarin men direct resultaat wil zien, is het raadplegen van meningen /
ervaringen / beleving van belang om te overleven.
Onze professionele en flexibele medewerkers hebben interesse voor uw onderzoeksvraag om de
beleving en inzichten vanuit de maatschappij regulier zichtbaar te maken. Door een transparant
inzicht in hetgeen leeft en speelt onder burgers / bestuurders / politici, levert dit beter beleid en
meer draagvlak op. Tips worden aangeleverd. Tevens toetst u of ingezette acties resultaat hebben.
Toponderzoek faciliteert dit proces als onafhankelijk onderzoeksbureau TIPTOP voor u. Het
onderzoeksbureau heeft de beschikking over eigen TIP-burgerpanels (landelijk > 40 burgerpanels) en
het overheidspanel Overheid in Nederland.

Toponderzoek
Expeditiestraat 12
5961 PX Horst
www.Toponderzoek.com
enquete@toponderzoek.com
085-4860103

Toponderzoek is lid van MOA.
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