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Geachte heer/mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over een aantal ontwikkelingen binnen de 
samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE).

Actualisatie Samenwerkingsagenda
Basis voor ons partnerschap is de 'Samenwerkingsagenda 2018-2025', welke is 
vastgesteld door de gemeenteraden in 2017. Deze agenda, waarin de inhoudelijke 
opgaven centraal staan, is grotendeels gerealiseerd en op een aantal punten 
ingehaald door de actualiteit. De woningmarkt is bijvoorbeeld ingrijpend veranderd 
ten opzichte van 2017 en de samenwerking heeft een prominentere positie gekregen 
in het samenwerkingslandschap. Voorbeelden zijn o.a. de Woningbouwimpuls, de 
Woondeal die we met Rijk en provincie hebben gesloten en het SGE 
Verstedelijkingsakkoord waar op dit moment aan gewerkt wordt. Het Bestuurlijk 
Platform heeft daarom op 11 juni jl. besloten om de Samenwerkingsagenda te 
actualiseren, zodat we in de nieuwe raadsperiode weer een agenda hebben die scherp 
de opgaven definieert en ook onze succesvolle samenwerking borgt in de toekomst.

SGE Regioconferentie
Tijdens de SGE Regioconferentie op 29 september 2021 om 19.30 uur starten we 
met het betrekken van de negen raden bij het actualisatieproces van de 
Samenwerkingsagenda 2022-2026. Zet deze datum alvast in uw agenda! U krijgt 
nog een definitieve uitnodiging, inclusief het programma.

In gesprek met de raden en andere partijen
In de winterperiode breng ik als nieuwe SGE voorzitter graag een bezoek aan uw 
raad om nader kennis te maken en om samen met uw vertegenwoordiger uit het 
Bestuurlijk Platform op te halen wat er bij uw raad leeft op het vlak van de SGE 
samenwerking.

Daarnaast is ook de inbreng van de leden van de vier Portefeuillehoudersoverleggen 
en partijen uit het veld belangrijk. We gaan daarom de komende tijd ook in gesprek
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met de Portefeuillehouders, woningcorporaties, Brainport Development, de 
Metropoolregio Eindhoven, de Provincie Noord-Brabant, etcetera. Al deze informatie 
is input voor het maken van een concept Samenwerkingsagenda 2022-2026, welke 
we voor de gemeenteraadsverkiezingen gereed willen hebben als 
overdrachtsdocument voor de nieuwe gemeenteraden. Met de nieuwe raden gaan we 
hierover in gesprek zodat de geactualiseerde Samenwerkingsagenda 2022-2026 
uiteindelijk eind 2022 ter besluitvorming aangeboden kan worden.

Rekenkameronderzoek
Inmiddels zijn de rekenkamers van de gemeenten Eindhoven, Best, Geldrop-Mierlo, 
Nuenen c.s., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gestart met het onderzoeken van 
de sturing, de uitvoering en toekomstige opgaven van de Metropool Regio Eindhoven 
en het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Het doel is in beeld te brengen hoe effectief 
en efficiënt de samenwerkingsafspraken zijn van beide samenwerkingsverbanden. 
Halverwege december 2021 worden de resultaten van het onderzoek verwacht. Een 
mooi momentum omdat dit perfect past in het actualisatieproces van onze 
Samenwerkingsagenda 2022-2026. De resultaten van het Rekenkameronderzoek 
zien we dan ook met belangstelling tegemoet en worden waar mogelijk gebruikt bij 
de actualisatie van de SGE Samenwerkingsagenda.

Onze samenwerking
Het SGE bestaat uit de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, 
Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre. De gemeenten werken 
samen op de vier thema's: Wonen, Economie, Voorzieningen ŭ Evenementen en 
Ruimte. Het zwaartepunt van de communicatie over de samenwerking in het SGE 
ligt lokaal. Heeft u vragen dan kunt u altijd één van uw lokale vertegenwoordigers 
aanspreken. Op www.stedeliikgebiedeindhoven.nl ziet u welke vertegenwoordiger 
uit uw gemeente zitting neemt in welk gremium.

Ik vertrouwen erop u hiermee voor dit moment voldoende geïnformeerd te hebben. 

Hoogachtend,

Jos van Bree
Voorzitter Stedelijk Gebied Eindhoven
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