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Kennisnemen van 

 
Het proces rondom de actualisatie van de samenwerkingsagenda 2022-2026 van het 
Stedelijk Gebied Eindhoven en de aanvullende rol van de gemeenteraden hierin. 
 
Inleiding 

 
Op 30 november 2022 organiseert het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) een 
bijzondere regioconferentie voor raadsleden. Op de agenda staat de actualisatie van 
onze Samenwerkingsagenda. Voor het eerst kunnen raadsleden in een gezamenlijke 
vergadering suggesties en wijzigingsvoorstellen op een voorstel indienen. Tijdens deze 
regioconferentie stemmen de aanwezige raadsleden over de ingediende 
wijzigingsvoorstellen. Aangenomen voorstellen hebben voor het Bestuurlijk Platform 
van het SGE een raadgevende status.  
 
De gemeenten in het SGE hebben dit niet eerder zo gedaan. Daarom kondigen we 
deze bijzondere regioconferentie nu al bij u aan en geven we u graag informatie over 
het proces. U kunt zich daarmee een beeld vormen van uw mogelijkheden. Ook kan 
dan lokaal de voorbereiding op deze regioconferentie tijdig starten.   
  
Kernboodschap 

 
Het SGE is op dit moment bezig de Samenwerkingsagenda te actualiseren. De huidige 
agenda loopt van 2018 tot 2025. Maar intussen zijn veel van de doelstellingen 
gerealiseerd en is de wereld, onder meer op de woningmarkt en door de run op de 
schaarse ruimte, ingrijpend veranderd. Er zijn, zoals u weet, zeer grote opgaven en 
uitdagingen in onze regio! Het is dus tijd voor nieuwe doelstellingen en afspraken.  
 

Van raadsleden hoorden we soms de afgelopen jaren: we willen meer invloed aan de 
voorkant van het proces, niet ‘tekenen bij het kruisje’. Met deze manier van het 
behandelen van de nieuwe Samenwerkingsagenda komen we heel graag aan die 
hartenkreet tegemoet. Dit biedt de mogelijkheid echt invloed uit te oefenen op het 
regionale beleid. U kunt als lokaal raadslid politieke kansen pakken en belangrijke 
zaken onder de aandacht te brengen, niet alleen in uw eigen gemeente maar in de 
hele regio. Wijzigingsvoorstellen kunnen lokaal worden voorbereid of in contact met 
regioraadsleden. Het is een mooie aanleiding om bruggen te bouwen tussen raden, 
fracties en raadsleden onderling. Volop kans om politiek handwerk te bedrijven dus!   
 

One (wo)man, one vote! 
Belangrijk: Tijdens de regioconferentie op 30 november heeft ieder aanwezig raadslid 
één stem. Aanwezigen kunnen dus niet stemmen namens hun fractiegenoten en/of 



. 
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lokale collega-raadsleden. Vinden u, uw fractie of uw raad een ingediend onderwerp 
belangrijk? Kom dan op 30 november en breng uw stem uit!   
 

Vervolg 

 
We vinden het belangrijk om raadsleden te ondersteunen optimaal gebruik te maken 
van deze nieuwe werkvorm. Daarom nemen de coördinatoren en griffiers de 
voorbereiding lokaal ter hand. Op 14 september 2022 staat het onderwerp op de 
agenda van het presidium/agendacommissie. Behoeften en wensen van uw raad 
kunnen dan besproken worden.  
De voorbereiding van de gemeenteraad van Veldhoven vindt plaats met de 
raadswerkgroep Regionale Samenwerking. Deze werkgroep moet voor de nieuwe 
bestuursperiode nog worden geformeerd. De griffie neemt hiervoor contact op met de 
fracties. Vooralsnog is een voorbereidend moment over de samenwerkingsagenda SGE 
gekozen op 20 september 2022. Op deze avond krijgt de raadswerkgroep een 
toelichting op hoofdlijnen op de concept samenwerkingsagenda en bespreekt de 
werkgroep hoe het interne proces van het indienen van suggesties en/of 
wijzigingsvoorstellen voor raadsleden van Veldhoven het beste vorm kan krijgen. 
 
Hoe ziet het tijdpad eruit? 
 

september De vier SGE-Portefeuillehoudersoverleggen ronden 
de concept-agenda af. 

14 september Bespreking proces in het Presidium Veldhoven 
20 september Voorbereidende bijeenkomst met raadswerkgroep 

Regionale Samenwerking Veldhoven 
28 september Digitale Regioconferentie voor raadsleden van de 9 

gemeenten: het proces wordt toegelicht.  
21 oktober Het Bestuurlijk Platform neemt een besluit over de 

concept-agenda. 
Tot 23 
november 

Raadsleden dienen uiterlijk op deze datum 
suggesties en/of wijzigingsvoorstellen in. Deze 
zullen centraal openbaar worden gemaakt op 
www.stedelijkgebiedeindhoven.nl. Als er na 
onderling overleg wijzigingen worden aangebracht, 
zullen nieuwe versies worden geplaatst.  

30 november Regioconferentie 2: de negen raden bespreken 
gezamenlijk de suggesties en wijzigingsvoorstellen. 
De bijeenkomst sluit af met een raadgevende 
stemming.  

Na 30 
november 

Het Bestuurlijk Platform geeft een reactie op de 
suggesties en voorstellen (advies): 
- Overnemen en de agenda aanpassen 
- Gemotiveerd niet overnemen 

Voor 1 januari De Agenda gaat naar de gemeenteraden ter 
besluitvorming in 2023 

Voorjaar 2023 Evaluatie van het proces 
 

 

Communicatie en samenspraak 

 
Heeft u vragen of opmerkingen? Wendt u zich dan tot uw griffier. Het SGE houdt nauw 
contact met alle griffiers. Zo kunnen wij tijdig inspelen op signalen of behoeften van 
raadsleden. Voor meer inhoudelijke informatie kunt u ook contact opnemen met de 
Veldhovense coördinator SGE Marjan.vandenhoogenhoff@veldhoven.nl. 
Voor meer informatie over de samenwerking binnen het SGE kunt u kijken op 
www.stedelijkgebiedeindhoven.nl. 

mailto:Marjan.vandenhoogenhoff@veldhoven.nl
http://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/
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Bijlagen 
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