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Advies aan de gemeenteraden, aangesloten bij de Metropoolregio Eindhoven 

Onderwerp: adviesaanvraag Regionaal Woonbeleid van de werkplaats Wonen 

Geachte gemeenteraad,

Door de werkplaats Wonen van de Metropoolregio Eindhoven is aan u een adviesaanvraag voorgelegd over hun 
advies "Breken met grenzen, wonen in een complete regio" van 1 oktober 2015.
Vanuit de bevoegdheid van de Raadstafel21 (R21) om deze adviesaanvragen of andere rapporten die aan uw raad 
door de Metropoolregio worden voorgelegd, van een eigen advies te voorzien, doen wij u deze memo toekomen.

Maar omdat het voor het eerst is dat wij dit doen, is het misschien wel goed eerst de werkwijze en status van de 
R21 te schetsen, zodat ons advies op een juiste manier kan landen in uw beraadslagingen.

De R21 heeft -als vooruitgeschoven post van de raden- de primaire taak te borgen dat raden niet achteraf pas 
met voldragen adviezen worden geconfronteerd. Adviezen waar soms de eigen wethouder zich binnen de MRE al 
aan verbonden heeft en het dus politiek moeilijk wordt daar nog iets aan te veranderen. Bij de opzet van de R21 is 
óók duidelijk gesteld, dat ons gremium geen politieke rol heeft. Dit betekent dus dat:
^ Onze adviezen niet gaan over de inhoud van een aan uw raad voorgelegd voorstel, maar wel over de gang van 

zaken bij de totstandkoming van dat advies (procedureel). Is de procesgang transparant geweest? Is er tijdig 
gesondeerd bij raden? Zijn (vertegenwoordigers van) raden betrokken geweest bij het inhoudelijke proces?
We formuleren daar als R21 een mening over en voegen die toe aan het werkplaatsrapport. Verder kunnen 
daar dan ook adviezen aan toevoegen over een verbetering van de procesgang e/o de verdere procesgang van 
het advies.

^ Verder kunnen we als R21, zijnde een gremium waar raadsleden elkaar ontmoeten, aan kunnen geven waar 
volgens ons de discussiepunten liggen waar raden eens goed naar moeten kijken, zonder een inhoudelijk 
oordeel te geven over die punten. Dit laatste zit in het grijze gebied tussen inhoud en proces, maar is wel een 
signalering naar zowel de werkplaats als de raden over de gevoeligheden die er liggen en waarover de raden 
een oordeel moeten vellen.

Kortom: de R21 is géén vervanging van de raden, maar een adviesorgaan aan die raden, voor en door raadsleden. 

Terugkomend op de voorliggende adviesaanvraag van de werkplaats Wonen, concluderen wij het volgende.

a) De door de werkplaats gevolgde procesgang is ongelukkig gebleken. Er is een -min of meer- voldragen advies 
gepresenteerd, waarbij niet in een eerder stadium gesondeerd is met raden waar mogelijke (lokale) 
pijnpunten zitten.

b) De redactie van het rapport suggereert ook een zekere stelligheid, die wel begrijpelijk is vanuit het 
gezichtspunt van een werkplaats die daar lang en intensief mee bezig is geweest en ongetwijfeld goed over 
heeft nagedacht, maar daardoor mist het ook een (politieke) nuancering die voor een breed draagvlak kan 
zorgen. De gevolgde werkwijze bij de totstandkoming van de detailhandelsvisie, waarbij in een pre- 
lanceringsstadium van het rapport raden wel betrokken zijn (en wat geleid heeft tot een unanieme acceptatie 
door alle 21 raden) laat zien dat een andere route gevolgd had kunnen worden.

c) Binnen de R21 is gebleken dat de voornaamste pijnpunten in de individuele raden m.n. zijn het toch ietwat 
dwingende karakter van een regionale woonraad én het advies voor een regionale grondbank.



d) Het voorliggende rapport ligt ter advisering aan u voor. Er is dus nog ruimte om uw zienswijzen in te dienen.
De R21 t.a.v. het nog te volgen proces (als hieronder geschetst) wel opmerkingen:
^ De adviesaanvraag voor zienswijzen behandelen in de raden;
^ Behandeling/bespreking van de zienswijzen in de werkplaats, waarna een vervolgtraject wordt opgesteld: 

met welke punten en met welke onderwerpen gaat de werkplaats verder. Natuurlijk heeft de werkplaats 
haar eigen verantwoordelijkheid t.a.v. het advies en het advies zal niet gewijzigd worden. Maar het 
negeren van breed gedragen zienswijzen door werkplaats zal niet bijdragen tot verhoging van het 
acceptatieniveau in de volgende stappen.

^ Vervolgens wordt in het Regioplatform (waar alle wethouders in zitten) het vervolgtraject besproken en 
vastgelegd.

^ Een definitief oordeel over de vervolgstappen door de aangesloten raden.

De R21 stelt vast dat het voor raden niet meer mogelijk is verandering aan te brengen in het nu voorliggende 
advies. Een advies waarbij in het voortraject raden ook niet zijn betrokken. Een breed gedragen "nee" tegen 
het advies zou wel ínhouden dat de werkplaats ook niet verder zal gaan met het vervolgtraject. Weliswaar 
kun je redeneren dat acceptatie van het advies ook acceptatie inhoudt van de gevoelige onderwerpen.
Echter: dit advies is niet het eindadvies van de Metropoolregio aan de raden. Dat gebeurt pas nadat ook het 
vervolgtraject aan het advies is toegevoegd. De R21 stelt vast dat de gevolgde procedure tot verwarring kan 
leiden en derhalve niet de schoonheidsprijs verdient, maar dat reparatie wel mogelijk is.

Gebaseerd op bovenstaande conclusies, leggen wij aan de bij de Metropoolregio Eindhoven aangesloten raden de 
volgende aanbevelingen voor, die in de -mogelijk- door uw raad in te dienen zienswijzen kunnen worden 
meegenomen:

^ Wij spreken een teleurstelling uit over de tot nu toe gevolgde procedure, waarbij mogelijke (lokaal) gevoelige 
punten niet in een lokale setting verder zijn toegelicht door de werkplaats en er dus misverstanden kunnen 
zijn ontstaan en inbreng en visies van raden geen rol hebben gespeeld.

^ Wij vinden dat het nog te volgen proces geen schoonheidsprijs verdient omdat een afwijzing van het advies 
tevens het volledig stoppen met het ontwikkelen van een regionale woonvisie inhoudt. Wij adviseren uw raad 
dus om het advies ter kennisname aan te nemen in afwachting van de uitwerkingen in het vervolgtraject,
waarvoor uw raad de door u gewenste zienswijzen inbrengt.

^ Wij adviseren om bij (het uitwerken van) het vervolgtraject raden in een vroeger stadium te betrekken en 
duidelijker te communiceren, bijvoorbeeld via bijeenkomsten in kleiner verband, zodat mogelijke 
misverstanden tijdig kunnen worden geadresseerd en raden worden meegenomen in het gedachtenproces 
van de werkplaats.

Namens de Raadstafel 21 van de Metropoolregio Eindhoven,

Ton Dijkmans, 
voorzitter.

Voetnoot.
Daar Raadstafel21 is ontstaan in een al functionerende Metropoolregio, heeft dit advies niet het zorgvuldige 
traject kunnen doorlopen dat ons voor ogen staat. De afstemming tussen R21 leden heeft veel minder tijd gehad 
dan eigenlijk nodig (ongeveer 5 dagen) en is geheel digitaal gebeurd. Ook beseffen we dat in sommige raden dit al 
door een commissie is behandeld.
Hoewel in de communicatie over dit onderwerp binnen de R21 het "wie niet reageert, stemt toe" principe is 
gehanteerd, kan niet geheel worden uitgesloten dat sommige R21 leden dit onderwerp onvoldoende hebben 
kunnen behandelen. Er hebben twee R21 leden gereageerd op het concept advies, die het inhoudelijk wel eens zijn 
met dit advies, maar wel uitdrukkelijk verzocht hebben deze voetnoot op te nemen.


