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Bijeenkomst coördinatoren en griffiers SGE  
12 juni 2019 van 15.00 tot 17.00 uur in Helmond 
 
Aanwezig: Wouter Ernes (Waalre), Jeanke Verbruggen (Eindhoven), Jan Jaspers (Helmond), Han 
Struijs (Oirschot), Godfried Wasser (Veldhoven), Marloes Laurenssen (Nuenen), Maaike Mesdag-
Blom (Best), Armando van Gendt (Oirschot), Lucien Panken (Eindhoven), Marjan vd Hoogenhoff 
(Veldhoven), Sylvia Cannemeijer (Waalre), Wim Geboers (Geldrop-Mierlo), Evelien Kostermans 
(Helmond), Harm Mertens (secretariaat) en Mariëlle Lunenburg (secretariaat). 
 
Inleiding 
De griffiers zijn het eerste aanspreekpunt van de gemeenteraden en in die hoedanigheid een 
belangrijke schakel als het gaat om relevante en doeltreffende informatievoorziening. Als de 
griffiers een duidelijk en helder beeld hebben van de samenwerking dragen zij dat ook in hun 
directe communicatie richting de raadsleden uit. Daarnaast weten zij als geen ander wat 
raadsleden wel of niet stimuleert en motiveert om naar regionale bijeenkomsten te gaan en welke 
momenten en aspecten in regionale dossiers voor raadsleden interessant zijn om over mee te 
denken. Ook weten zij met welke dilemma’s raadsleden worstelen als het gaat om het meedenken 
op inhoudelijke regionale dossiers.  
 
Doelstelling 
Doelstelling van de bijeenkomst was drieledig: 

1. De betrokkenheid van de griffiers bij de samenwerking te vergroten. 
2. De griffiers een rol te geven in het vergroten van de betrokkenheid van de gemeenteraden. 
3. De afstemming tussen coördinatoren en griffiers te stimuleren. 

 
Bijeenkomst 
De bijeenkomst startte met 
een quiz met vragen over de 
samenwerking om het 
kennisniveau van de griffiers 
en coördinatoren over de 
samenwerking te testen. De 
griffier van Waalre behaalde 
de meeste punten gevolgd 
door de griffier van 
Eindhoven. Vervolgens werd 
er vanuit het secretariaat 
een presentatie gegeven 
over de samenwerking om 
iedereen op gelijke 
vlieghoogte te brengen. Met 
deze informatie in het 
achterhoofd zijn de griffiers 
en coördinatoren in twee 
groepen uit elkaar gegaan 
om antwoord te geven op de 
volgende vragen:  
 

1. Op wat voor manier kan de regioconferentie aantrekkelijk, nuttig en relevant zijn voor de 
raadsleden? 

2. Wat voor informatie hebben raadsleden in de aanloop er naar toe en na afloop nodig? 
3. Welke algemene tips zijn er om de samenwerking te verbeteren?  
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1. Op wat voor manier kan de regioconferentie aantrekkelijk, nuttig en relevant zijn voor de 
raadsleden? 

- Je moet de conferentie goed ‘thuis’ voorbereiden, zeker als je input wilt ophalen. 

- De conferentie moet gericht zijn op de inhoud, op resultaten en informatie geven over 
bouwstenen. Minder een bestuurder op het podium zetten. 

- Welke keuzes zijn er nog te maken voor raadsleden tijdens de conferentie? Het kader is al 
eerder vastgesteld. Dus aangeven wat we bereikt hebben en vragen waar we in het 
komende jaar als eerste mee aan de slag moeten. 

- Welke rol vragen we van de raad? Kaderstellende rol hebben ze al vervuld bij de 
samenwerkingsagenda. Controlerende rol is beperkt. Zorg er voor dat je de verwachtingen 
helder maakt vooraf en tijdens de regioconferentie. Wat verwacht je van de raad en ga in 
op het waarom een raadslid naar de conferentie zou moeten komen. 

- Herhaal waarom WE het ook alweer doen? Wat is het doel van ONZE samenwerking? 
(kan ook een plek krijgen in informatie voorafgaan aan de Regioconferentie) 

- De conferentie is vooral zenden, inzicht verkrijgen voor raadsleden en ‘beschaafd’ 
successen vieren. Dat betekent niet een glamour-verhaal en wethouders de hemel in 
prijzen. Liever een reëel verhaal met successen en valkuilen. Ook graag concrete 
voorbeelden van mensen die profijt hebben gehad van onze samenwerking (bv. Een 
persoon die urgent een woning heeft gevonden, een ondernemer die een goede plek heeft 
gevonden via het 1-loket etc.) Dus ook concrete resultaten uitlichten. 

- Geef aan wat we hebben gedaan en vraag aan de raadsleden wat we in 2020 als eerste 
moeten oppakken (uit de opgaven die we al hebben benoemd in de 
Samenwerkingsagenda). 

- Respectvol informeren, denk na wat de raad zou willen weten op het niveau waar ze over 
gaan. Voorkom overload met info. 

- De Regioconferentie is een mooi moment om de horloges gelijk te zetten, iedereen weet 
na de bijeenkomst weer waar we staan en wat er nog gedaan moet worden en wat we als 
negen gemeenten binnen het Stedelijk Gebied Eindhoven doen. 

- De Regioconferentie en de samenwerking moet iets van ons allemaal worden. Een 
raadslid moet gemakkelijk kunnen uitleggen waarom we op die manier samenwerken. 

- Maak met praktische voorbeelden inzichtelijk voor raadsleden wat de samenwerking 
oplevert.  

- Bouw zeker ook een netwerkmoment in tijdens de Regioconferentie. Zeker voor lokale 
partijen is dit een uitgelezen moment om te sparren met collega raadsleden en 
wethouders. Faciliteer dit zonder te veel te sturen, bijvoorbeeld door dit expliciet aan te 
kondigen dat dat moment bedoeld is om in gesprek met elkaar te gaan en leg daarvoor 
enkele vragen/gespreksonderwerpen als start op tafels. 

- Presenteer de resultaten van 2019.  

- Zet de resultaten af tegen de Samenwerkingsagenda 2018-2025.  

- Verkenning per thema tijdens de Regioconferentie, laat dit ophalen/presenteren door de 
verantwoordelijk portefeuillehouder. Licht nieuwe onderwerpen uit zoals bijv. de Woondeal. 

- Vraag aanbevelingen van de raden voor de samenwerking.  

- Laat de raadsleden een prioritering maken voor het Jaarprogramma 2020.  
 
2. Wat voor informatie hebben raadsleden in de aanloop er naar toe en na afloop nodig? 

- Niet te veel, max een A4-tje met informatie vooraf.  

- Precies genoeg dat raadsleden weten wat er van hen verwacht wordt en dat iedereen op 
dezelfde vlieghoogte is. Dat kan beperkt blijven als we ook niet zo veel inbreng van 
raadsleden verwachten. 

- Gebruik infographics 

- Geef alleen weer wat relevant is voor raadsleden. 
 
3. Welke algemene tips zijn er om de samenwerking te verbeteren?  

- Rol van de griffiers: motiveren ambtelijk, college en raad 

- Is een vervolg van deze bijeenkomst zinnig? Ja, zeker de combi met coördinatoren en 
griffiers. Koppel dit met de Regioconferentie, vooraf en terugkijkend. Niet te vaak, 1 keer 
per jaar is voldoende. 
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- Laat de successen binnen de samenwerking zien.  

- Besluitvorming moet duidelijk herleidbaar zijn, maak dit zichtbaar.  

- Werk met ambassadeurs: deze proactief ondersteunen.  
 
Vervolg 

- Concreet is afgesproken om jaarlijks voorafgaand aan de Regioconferentie een 
bijeenkomst te organiseren tussen de griffiers, coördinatoren en het secretariaat om de 
Regioconferentie van het voorgaande jaar te evalueren en de komende Regioconferentie 
voor te bereiden.  

- Griffiers geven signalen tussentijds over de samenwerking door aan de eigen coördinator 
of het secretariaat van het SGE.  

- De output van deze bijeenkomst wordt gebruikt om het programma voor de 
Regioconferentie en de informatie daar voorafgaand te maken.   


