Bernheze en haar toekomst
Burgemeester van Bernheze, mevrouw Moorman, is er duidelijk over. “Elk bedrijf
denkt regelmatig na over de toekomst. Bernheze, niet een bedrijf met het doel winst te
maken, maar wel een bedrijfsorganisatie, heeft in 2014 besloten na te denken over de
toekomst. Zorgvuldig en zonder vooroordeel!
Een gespecialiseerd bedrijf werd ingeschakeld om de stappen te begeleiden met
kennis van zaken en om de objectiviteit te bewaken.”
In 2014 bleken veel nieuwe taken bij de gemeente terecht te komen, bij een krimpende
organisatie. Ook verzocht de provinciale overheid om te komen met een toekomstplan.
Burgemeester en wethouders legden een plan van aanpak neer bij de gemeenteraad, met
daarin een intern onderzoek, een extern onderzoek en mogelijke opties. Als externe
deskundige werd Wagenaar Hoes Organisatieadvies voorgesteld. Na akkoord van de
gemeenteraad werd intensief gewerkt aan de uitvoering.
Aanpak
Het interne onderzoek richtte zich op zaken als recreatie, mobiliteit, voorzieningen en
bedrijfsvoering. Dit interne onderzoek werd verder uitgebreid met een ronde tafelgesprek met
mensen uit alle kernen uit besturen van sport, bedrijfsleven, verenigingen en andere
organisaties. Vervolgens werd aan buurgemeenten gevraagd hun mening te geven en werd
een rapportage gemaakt.
Conclusies
De conclusies bestaan uit drie opties:
Optie 1: Bernheze blijft zelfstandig, maar met een intensieve samenwerking in de regio.
Mevrouw Moorman: “Dan moeten we goed weten waar we sterk in zijn dat uitdragen. En of
we gezien willen worden als agrarische gemeente (agrifood), als gemeente waar het goed
wonen is of anders. De verscheidenheid van de kernen blijven koesteren is cruciaal, met
verbinding op bestuurlijk niveau.”
Optie 2: We zoeken als Bernheze een partner voor fusie; Oss, Landerd of Uden. Mevrouw
Moorman: “Welke gemeente kies je en waarom kies je voor die partner? Wat wil je
bereiken?”
Optie 3: Bernheze wordt opgesplitst en per kern wordt een partner gekozen. Mevrouw
Moorman: “Ook hiervoor geldt, welke gemeente kies je en wat wil je bereiken.”
Uitnodiging
Een uitnodiging voor een bijeenkomst op 1 juni in Loosbroek en 3 juni in Heesch wordt aan
1500 mensen gestuurd om met raadsleden in gesprek te gaan. De genodigden zijn
willekeurige mensen van >16 jaar. En, hoewel het onderwerp serieus genoeg is, belooft het
een leuke en informele avond te worden, waarbij in kleine groepjes gewerkt wordt.
De keuze die door de raadsleden in oktober wordt gemaakt, is voor de lange termijn!
Gebaseerd op de samenspraak van 1 en 3 juni, maar ook gebaseerd op meningen via email:
toekomst@bernheze.org of via www.bernheze.org/toekomst zullen de raadsleden in oktober
over de toekomst van Bernheze beslissen.

