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Geachte heer Vos,

Ons kenmerk
C2195605/4096964
Uw kenmerk

O p 26 september jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de
burgemeesters van de Peelgemeenten en gedeputeerde Spierings over de

Contactpersoon

voortgang van het proces (Veer)krachtig Bestuur in de Peel. Het was een

R.M.J. (René) Peusens

constructief gesprek waarbij we met elkaar zijn overeengekomen dat u ingaat

Telefoon

op ons verzoek zoals bedoeld in onze brief van 20 maart 2 0 1 4 en dnt dit

(073)681 20 31

proces is afgerond voor 1 juli 2 0 1 7 .

Email
rpeusens@brabant.nl

Het proces houdt in dat:
•

Elke gemeente een individuele toekomstvisie opstelt waarbij de
maatschappelijke opgaven in beeld worden gebracht, onderzocht wordt
welke bestuurlijke vormen hierbij passen en een voorkeur uitspreekt voor
het best passende bestuurlijke toekomstscenario;

•

Elke gemeente de daarvoor benodigde processtappen doorloopt in
samenspraak met de eigen inwoners en het maatschappelijk veld en in
afstemming met de buurgemeenten;

•

Tot slot de zes toekomstvisies met elkaar in verband worden gebracht en
de gemeenten tot een keuze komen voor het meest wenselijke
bestuurlijke toekomstscenario voor de Peel als geheel.

Wij benadrukken dot wij geen eindbeeld voor ogen hebben met betrekking tot
de meest wenselijke bestuurlijke inrichting voor de Peel.
W i j hechten eraan dat gemeenten zelf komen tot kritische zelfreflectie en van
daaruit - aan de hand van de opgaven en een sterkte en zwakte analyse -komen
tot een keuze. Wellicht komt u tot een vernieuwende vorm van bestuur?
U heeft ons gevraagd een aantal toekomstvisies toe te zenden die als voorbeeld
kunnen dienen. Bij gaand treft u de visies aan van: Bernheze, Landerd en Son
en Breugel. Tijdens het gesprek is er gewezen op het bestaan van de
"Subsidieregeling Veerkrachtig Bestuur". Hier kunt u gebruik van maken.

B!ilage(n)

Provincie Noord-Brabant

Datum

Tot slot wensen wij u succes bij dit uitdagende proces.

18 oktober 2016
Ons kenmerk

C2195605/4096964

Overeenkomstig het door Gedeputeerde Staten van
Noord-Brabant genomen besluit,
namens deze,

R.M.J. Peusens,
programmamanager Veerkrachtig Bestuur
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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