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1. Opening en mededelingen
Ton van Happen heet iedereen welkom bij de vergadering. Helmi Leijen is afwezig vanavond en 
wij wensen haar beterschap. Ton Pulles zorgt voor het vastleggen van de informatie. Lijst aan- en 
afmeldingen wordt toegevoegd bij het verslag.

2. Verslag Raadstafel21 - 9 december 2020
Inhoud: Bijgevoegd treffen jullie het verslag aan van de bijeenkomst 9 december 2020.
Vorm: Akkorderen.
VERSLAG: Het verslag wordt onder dankzegging aan Helmi vastgesteld.
N.a.v. punt 5: verzoek vanuit 3 andere GR’en. Dit zou worden teruggelegd bij de eigen 
gemeenteraad. Laarbeek: Moet je de andere GR’en betrekken bij de Raadstafel21 of moet daar 
een apart platform voor worden opgericht, omdat dit dan ook weer op het bordje van de 
raadstafelleden terecht komt. Voorstel is om verschillende platforms op te richten hiervoor. 
Veldhoven: Met de GR’en ben je anders bezig met politiek dan in de raad. Het is goed om dit te 
coördineren vanuit de eigen gemeenteraad met ambtelijke ondersteuning. Gemeenteraadsleden 
gaan dit niet alleen redden, want het is toch vaak te complex. Dit agendapunt komt terug in het 
volgende overleg van de Raadstafel21. Memo Geldrop-Mierlo wordt met iedereen gedeeld.

3. Centrumontwikkelingen
Inhoud: De transformatie van centrumgebieden is versneld door de coronacrisis. Stijn 
Steenbakkers sluit bij aanvang kort aan om een toelichting te geven. Vervolgens geeft Peter ter 
Hark (directeur Vastgoed Retail, lid RvT Stichting Retailplatform Brabant en o.a. verbonden aan 
Fontys Hogeschool - Projectontwikkeling en vastgoedmanagement en Real Estate Business 
School - Transitie of herbestemming?) een presentatie over de stand van zaken m.b.t. 
centrumgebieden in Nederland en werpt een blik op de veranderende rol van de gemeente en de 
handelingsperspectieven die gemeenten hebben.
Vorm: Presentatie en gespreksronde.
VERSLAG: Stijn Steenbakkers en Peter ter Hark worden welkom geheten. Druk jaar voor het 
werkprogramma 2021 door corona en nieuw kabinet. Met Brainport Actieagenda mooie resultaten 
geboekt. Punten gehaald die gehaald moesten worden. Momenteel druk bezig met het BID neer 
te leggen voor het nieuwe kabinet. Momenteel ook nog druk bezig met corona, 
coronaherstelaanpak. 2 mln euro die op 3 thema’s wordt ingezet. Provincie haakt hier ook mooi 
op in. Onderwerpen herstelaanpak zijn onderwijs, digitalisering en centrumontwikkelingen. 
Centrumgebieden waren al in transformatie, door corona is dit alleen maar versneld. 
Verdichtingsopgave vragen ook op andere thema’s actie (mobiliteit, ruimte). Traject loopt, 
overheid heeft aanjaaggeld gegeven om versnelling te organiseren. Ambtitie moet altijd zijn om 
de kernen zo vitaal mogelijk te houden. Met de wethouders proberen we van elkaar te leren en 
bekijken we waar je als gemeente nu het verschil kan maken. Specifiek aandacht geven m.b.t. 
ontwikkelingen centrumgebieden richting de raden en de Raadstafel21. In 2018 is er al een 
leergang centrumgebieden georganiseerd. In 2020 stond deze ook gepland, maar vanwege 
corona uitgesteld. Internet wordt gezien als boosdoener van de afname van winkelinkopen, maar 
ook de ouderen zorgen voor een afname van winkelinkopen. Wat is er dadelijk nog na corona?
De ontwikkelingen die nu gaande zijn (meer leegloop in winkelstraten), zijn al veel eerder voor 
corona begonnen en wordt nu doorgezet. Het wordt heel moeilijk om de winkelstraten weer 
gevuld te krijgen. Transformatie is hiervoor het toverwoord. Het is grotendeels over dat mensen 
naar het centrum gaan voor inkopen. Dit betekent minder winkels en meer andere activiteiten. 
Verblijven en recreëren wordt belangrijk voor het centrum. Is het verstandig om een centrum te 
verkleinen of te verschuiven? Compactheid staat bovenaan (inkrimpen is een must). 
Langetermijnvisie stimuleren om vast te leggen in de Omgevingsagenda. Belang van 
supermarkten in de winkelcentra. Supermarkten zijn drager, maar er moet opgepast worden dat 
ze niet teveel meters krijgen in zo’n kern om anderen niet weg te drukken. Aankopen online is 
gestegen naar 90Zo, maar zal na corona zeker niet verder stijgen, omdat mensen toch produkten 
willen voelen/ruiken. De presentatie van Peter ter Hark wordt met iedereen gedeelt (ook met de 
griffiers). Bij eventuele vragen kan contact met Peter worden opgenomen.
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4. Positie raadstafel21 in relatie tot Algemeen Bestuur
Inhoud: De afgelopen periode hebben we met elkaar meermaals van gedachten gewisseld over 
de ontwikkelingen van de rol van de Raadstafel21 en de verbinding met de samenwerking als 
ambassadeurs en richting het Algemeen Bestuur. Zo is ook terug te lezen in het verslag van 
9 december. Dit jaar zal ook de technische aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 
plaatsvinden waarin de de gemeenschappelijke regeling in lijn zal worden gebracht met de 
beschreven governance van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In bijgevoegde notitie is de 
uitkomst van de stellingen verder verwerkt en is ons doel om met elkaar te bespreken of en hoe 
we als raadstafel21 een signaal willen meegeven bij de aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling. Daarvoor wordt voorgesteld om aan de voorkant van het proces noties mee te geven. 
Vorm: Bespreken bijgevoegde notitie en bepalen welke noties meegegeven zouden kunnen 
worden richting de (technische) wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Bijlage: 1e opzet memo Raadstafel21 in positie.
VERSLAG: N.a.v. de discussie die gevoerd is, is er een memo toegestuurd, waarin aangegeven 
hoe we hier verder vervolg aan kunnen geven. 3 bespreekpunten: 1. Opstellen van een 
gezamenlijke reactie richting Algemeen Bestuur en eventueel richting eigen raden. 2. Rol en 
positie van de Raadstafel21.3. Alleen ambassadeursrol richting gemeenteraad of ook invloed 
binnen het Algemeen Bestuur? Het is niet de bedoeling van de notitie om van de Raadstafel21 
een politiek gremium te maken. De achterliggende gedachte is dat wij het belangrijk vinden dat er 
een goede relatie is vanuit het Algemeen Bestuur met de gemeenteraden (proceskant). De 
samenwerking met de Raadstafel21 wordt als steeds waardevoller gezien. Dit zit vooral in de 
afstemming op de proceskant. Vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur: of de voorzitter 
en/of vice-voorzitter er voor kunnen zorgen dat bij de besluiten die het AB neemt, wij als 
Raadstafel21 richting de AB-leden kunnen aangeven, waar er vanuit de raadsleden aan wordt 
gedacht en of er rekening mee gehouden kan worden, zodat er achteraf niet geconfronteerd kan 
worden met zaken die graag ingebracht hadden moeten worden. Hierbij dus zorgen voor een 
goede wisselwerking. Gevraagd en ongevraagd advies geven kan natuurlijk altijd. Het is zeker 
niet de bedoeling dat wij vanuit de Raadstafel21 mensen bij het Algemeen Bestuur gaan zetten 
als afvaardiging. Nu is de kans er om de positie van de Raadstafel sterk te verankeren en die 
willen we graag oppakken. CONCLUSIE: Als Raadstafel willen we de ambassadeursrol sterk 
verankeren. We vinden het fijn als we als Raadstafel21 gevraagd en ongevraagd gehoord kunnen 
worden in het Algemeen Bestuur en we stellen het op prijs dat in de wijziging van de 
Gemeenschappelijke Regeling hierover een passage wordt opgenomen.

5. Terugkoppeling inspiratie-kennissessie Algemeen Bestuur 29 januari 2021
Inhoud: Op 29 januari jl. heeft er een inspiratie-kennissessie plaatsgevonden voor de leden van 
het Algemeen Bestuur. Deze sessie stond in het teken van verkenning van een aantal 
inhoudelijke vraagstukken, namelijk Brede Welvaart en de Verbinding stad-land. Deze 
onderwerpen zijn naar voren gekomen op basis van actualiteit en uit eerdere inspanningen van 
het Werkprogramma 2020. Het gesprek dat ontstond tijdens deze sessie draagt daarmee ook bij 
aan de regionale strategie en doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord.
Vorm: Bespreken procesgang.
VERSLAG: De inspriatiesessie is als zeer positief ervaren, Er liggen diverse aanknopingspunten 
om die vanuit de regio naar de individuele gemeenten te vertalen. Het is de bedoeling dat er voor 
de zomer een nieuwe sessie wordt georganiseerd over voedselkringloop.

6. Metropoolconferentie 24 maart 2021
Inhoud: Op 24 maart 2021 vindt van 19.30 tot 22.00 uur de Metropoolconferentie in digitale vorm 
plaats. Op vrijdag 19 februari vindt er een gesprek plaats over hoe deze bijeenkomst inhoud en 
vorm wordt gegeven. Helmi heeft op 10 februari een uitvraag gedaan om mee te denken over de 
vormgeving.
Vorm: Toelichting op de stand van zaken m.b.t. de Metropoolconferentie.
VERSLAG: De bijeenkomst wordt weer een digitale bijeenkomst vanwege corona. Enerzijds 
wordt er teruggekeken op de thema’s, daarnaast wordt er ook vooruitgekeken m.b.t. de 
doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord. Op meerdere momenten wordt er actief en 
informatief kennissessies georganiseerd. Sluit je aan op 24 maart en mobiliseer zoveel mogelijk 
collega’s.
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7. Rondvraag en sluiting
Energiestrategie: Ronald Kraus is hiervoor aanwezig om een toelichting te geven. Er is zorg 
vanuit gemeenten m.b.t. het mogelijk maken van transport van Energie door Enexis. Hoe kunnen 
we dit oplossen? Met de netbeheerder aan het kijken hoe de ontwikkeling van energieprojecten 
kunnen worden geprogrammeerd. Proces wordt stap voor stap steeds concreter. Aan de ene kant 
zijn we met de RES een beeld aan het vormen wat we als overheden belangrijke projecten 
vinden. Aan de andere kant is de netbeheerder daar telkens weer berekeningen op aan het 
loslaten om te bezien hoe die projecten dan in de netwerken passen en waar er knelpunten 
ontstaan. Deze worden dan aan ons doorgegeven of ze op te lossen zijn binnen een bepaalde 
tijd. Dit wordt steeds concreter in beeld gebracht.
Procesmatige mededeling: in februari hebben alle raadsleden een informatiebrief ontvangen 
m.b.t. de RES. De gemeenteraden worden gevraagd om een reactie op de procesRES 1.0. 
Aanleiding was dat de portefeuillehouders het beter vonden om nu een input te vragen alvorens 
het milieuonderzoek af te ronden. Deze input kan dan gebruikt worden voor het 
milieueffectenonderzoek. Dit levert geen vertraging op voor de RES.
Kan er via de MER een zienswijze ingediend worden op andere gemeente? Een gemeenteraad 
heeft gewoonlijk zeggenschap over haar eigen grondgebied. Verzoek of de zienswijze met alle 
gemeenten gedeeld kunnen worden.
Het bedrag is 1,8 miljoen. In 3 tranches wordt dit nu besteed. 1e tranche is in december geweest. 
Afgelopen DB is de 2de tranche in gang gezet, gericht op digitalisering van het midden- en 
kleinbedrijf. Hierover komt binnenkort weer een informatiebrief.
De opnames van de vergadering worden niet gedeeld, maar gebruikt om de notulen te maken. Na 
het maken van de notulen worden de opnames verwijderd.

Ton van Happen bedankt iedereen hartelijk voor zijn/haar inbreng en de aandacht. Hopelijk 
snel weer fysiek en tot de volgende keer.
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