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Adviesnota raad 

Vaststellen samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied 
Eindhoven 2023  
 
Beslispunten 

 

1. De samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2023 vast te stellen. 

 

Inleiding 

 

Er is een nieuwe samenwerkingsagenda uitgewerkt voor de samenwerking tussen de 

negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven voor de komende jaren. Hiervoor 

is een uitgebreid proces doorlopen met betrokken bestuurders en ambtenaren en met 

de raden. Deze samenwerkingsagenda markeert waar we ons de komende jaren in 

gezamenlijkheid op willen richten en is de basis onder onze samenwerking. 

 

Op 30 november 2022 heeft u tijdens de Regioconferentie van het Stedelijk Gebied 

Eindhoven (SGE) de mogelijkheid gekregen om wijzigingen en suggesties in te dienen 

op het concept van de nieuwe samenwerkingsagenda SGE 2023. Eerder heeft u op 14 

november met uw eigen raadwerkgroep deze conferentie voorbereid. De uitkomsten 

van de regioconferentie zijn verwerkt door het Bestuurlijk Platform van het SGE en 

grotendeels overgenomen.  

 

Deze samenwerkingsagenda vormt de basis voor de afspraken waar de gemeenten in 

het stedelijk gebied de komende jaren concreet aan werken. Aan u wordt nu gevraagd 

om deze samenwerkingsagenda vast te stellen.  

 

Beoogd effect 

 

In de samenwerkingsagenda SGE 2023 zijn de belangrijkste samenwerkingsafspraken 

tussen de negen gemeenten in het SGE voor de komende jaren vastgelegd. Hiermee 

kunnen we bijdragen aan het realiseren van de enorme subregionale (groei)opgaven. 

 

Argumenten 

 

1.1 Veldhoven neemt deel aan de subregionale samenwerking in het SGE. 
In het SGE werken we samen met Best, Geldrop-Mierlo, Helmond, Eindhoven, Nuenen, 

Oirschot, Son en Breugel en Waalre op de thema’s wonen, ruimte, economie en 
voorzieningen & evenementen. Het SGE is één van de vier subregio’s in Zuidoost-
Brabant, naast De Peel, De Kempen en de A2 gemeenten. Alle negen gemeenten van 

het SGE zijn ook lid van de Metropoolregio Eindhoven (MRE).  

 

Veldhoven en de regio staan voor een enorme groeiopgave. Er is sprake van een 

groeiende complexiteit en samenhang van opgaven. Door samen te werken op het 

gebied van wonen, ruimte, economie en voorzieningen & evenementen draagt het 

SGE op subregionaal niveau bij aan het realiseren van de van onze (bovenlokale) 

opgaven. Met deze samenwerkingsagenda ligt er een duidelijke aanpak hoe we hier 

met de negen gemeenten een bijdrage aan willen leveren, voortbordurend op het 
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verstedelijkingsakkoord dat in juni 2022 is gesloten met Rijk, provincie en 

waterschappen. Het SGE voert het Verstedelijkingsakkoord uit en dit bepaalt daarmee 

voor een belangrijk deel de actualisatie van de samenwerkingsagenda.  

In de samenwerkingsagenda is steeds gezocht naar balans tussen ambitie en 

realisme. 

 

1.2 De samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven omvat afspraken op de 
thema’s Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. 

De samenwerking binnen het SGE blijft gericht op de thema’s Economie, Wonen, 
Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. Het doel van de samenwerking binnen het 

SGE is om een robuuste bijdrage te leveren aan het leef- en vestigingsklimaat in onze 

subregio, met oog voor Brede Welvaart en de kwaliteit van leven van onze inwoners. 

Het SGE werkt in goede en nauwe verbinding met Brainport Development en de MRE.  

 

1.3 De samenwerkingsagenda SGE is aangescherpt met wijzigingen en suggesties 
van raadsleden.  

Raadsleden van de negen gemeenteraden hebben 24 wijzigingen of suggesties 

ingediend op de concept samenwerkingsagenda. Daarover vond een raadplegende 

stemming plaats tijdens de regioconferentie op 30 november 2022. Het merendeel 

van de aangenomen wijzigingen en suggesties zijn verwerkt in deze agenda. In de 

bijlage vindt u de aangepaste versie van het samenwerkingsakkoord. De wijzigingen 

betreffen o.a. de thema’s brede welvaart, klimaat en duurzaamheid, verstedelijking en 
wonen. Ook is als bijlage een volledige reactienota op de inbreng van raadsleden 

bijgevoegd. In deze nota kunt u teruglezen hoe alle wijzigingen en suggesties 

verwerkt zijn door het bestuurlijk platform, inclusief onderbouwing.  

Mede door input vanuit de raden heeft brede welvaart een prominente plek in de 

samenwerkingsagenda. Hoewel de thema’s waarop we samenwerken in het ruimtelijke 
domein liggen, is in alle thema’s het bijdragen aan brede welvaart de leidraad. Dit zal 
in het jaarprogramma concreet invulling krijgen door drie uitgangspunten te hanteren:  

(1) Mensen staan centraal;  

(2) We behouden en benutten de eigenheid van onze steden en dorpen en zorgen 

daarom voor behoud van onze dorpen en natuur  

(3) Bij ontwikkelingen wordt gestuurd op het vergroten van de kwaliteit van leven 

door steeds een goede balans te zoeken voor onze woon- en leefomgeving. 

 

1.4 Eén voorstel van de Regioconferentie over mobiliteit wordt gemotiveerd niet 
overgenomen.   

De suggestie die niet wordt overgenomen is om mobiliteit nadrukkelijker op te nemen 

in de samenwerkingsagenda SGE en dan vooral de tactische samenwerking. Mobiliteit 

is immers reeds belegd binnen de MRE samenwerking en momenteel vindt daar een 

doorontwikkeling plaats met o.a. het inrichten van een programmabureau Mobiliteit. 

Bovendien kent Mobiliteit zijn eigen afwijkende subregionale indeling en binnen de 

regio is er op dit moment (nog) geen consensus om die gelijk te trekken met de 

subregionale indeling van het SGE, de Peel, de Kempen en de A2-gemeenten. Deze 

discussie dient eerst gevoerd te worden op de juiste regionale tafel tussen de 

inhoudelijke portefeuillehouders. Dat is het poho mobiliteit MRE en niet in het kader 

van deze samenwerkingsagenda. Wel wordt nadrukkelijk erkend dat 

mobiliteitsmaatregelen een integraal onderdeel van verstedelijking zijn. Het belang om 

integrale afwegingen te maken en dus afstemming binnen de regio te zoeken is 

opgenomen in deze agenda.  

 

Kanttekeningen en risico’s 

 

1.1 Veranderingen binnen andere regionale samenwerkingsverbanden kunnen van 
invloed zijn op de samenwerkingsagenda SGE. 
In de komende periode worden ook het nieuwe samenwerkingsakkoord MRE en de 

Strategische Agenda Brainport vastgesteld. De uitwerking van de Strategische Agenda 
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Brainport en het samenwerkingsakkoord MRE vindt parallel aan de ontwikkeling van 

deze samenwerkingsagenda SGE plaats. Deze ontwikkelingen beïnvloeden mogelijk 

onze samenwerking tussen de 9 gemeenten binnen het SGE. Het zal even duren 

voordat scherp is welke consequenties er zijn, hetzij qua governance dan wel op 

inhoudelijk vlak. Zo wordt er gewerkt aan een regionale ontwikkelstrategie, die in de 

toekomst effect kan hebben op de focus en prioritering die we in SGE-verband 

hanteren. Ook is het inmiddels zo goed als zeker dat binnen de MRE een poho voor 

Wonen/Ruimte ingericht gaat worden. U heeft uw zienswijze op het 

samenwerkingsakkoord MRE vastgesteld op 31 januari 2023. Met de besluitvorming 

over het samenwerkingsakkoord MRE, voorzien in het AB MRE van 1 maart a.s., kan 

dit poho worden geformaliseerd. Dit raakt deze samenwerkingsagenda SGE. 

 

Ondanks die raakvlakken is ervoor gekozen om de samenwerkingsagenda SGE nu 

voor te leggen, zodat we met energie en daadkracht kunnen blijven werken aan 

opgaven. Afgesproken is dat dit geen statische agenda is. De inhoud wordt aangepast 

en opnieuw aan u voorgelegd indien de ontwikkelingen daar om vragen. 

 

1.2 Er is uniforme besluitvorming nodig. 
Het vaststellen van de samenwerkingsagenda dient binnen de SGE-samenwerking 

door de raden plaats te vinden. Het is dus niet zo dat u om een zienswijze of reactie 

wordt gevraagd; aan u wordt gevraagd om in te stemmen met de agenda. Deze finale 

versie ligt nu aan alle raden voor ter vaststelling. Het is daardoor geen optie dat raden 

nog inhoudelijke wijzigingen aanbrengen. Er is getracht om de input van raden reeds 

tijdens het proces op te halen en te verwerken. Als een raad besluit om niet in te 

stemmen met de samenwerkingsagenda, dan wordt de conclusie getrokken dat die 

gemeente niet wil deelnemen in de samenwerking.  

 

Financiën 

 

De samenwerking zal plaats blijven vinden binnen de bestaande financiële kaders. De 

gemeenten leveren capaciteit voor de samenwerking en betalen naar rato elk een 

aandeel voor de inzet van het SGE-secretariaat (2 fte). Daarbuiten blijft de werkwijze 

dat er voor specifieke ontwikkelingen waar nodig vanuit portefeuillehoudersoverleggen 

raadsvoorstellen aan de raden worden voorgelegd.  

 

Communicatie en samenspraak 

 

Het secretariaat SGE monitort en communiceert over de voortgang van de 

samenwerkingsagenda in de jaarprogramma’s en jaarverslagen.  
 

Daarnaast ontvangt u elk kwartaal een rapportage waarin de voortgang van de 

samenwerking inzichtelijk wordt gemaakt.  

 

Uitvoering / planning 

 

Na vaststelling van de agenda’s wordt het jaarprogramma 2023 gemaakt. Ook volgt 
een technische actualisatie van het convenant SGE. Uw raad wordt over beiden 

geïnformeerd.   

 

Bijlagen 

 

1. Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 2023 

2. Nota reactie op inbreng raadsleden SGE 

3. Concept raadsbesluit 
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

Dit onderwerp wordt als hamerstuk geagendeerd voor de besluitvormende 

raadsvergadering van 18 april a.s. 

 

Dhr. van de Looij (GBV) voert het woord namens de raad. Er zijn “veel beren op de 
weg” te verwachten maar het is aan ons allen om hier scherp op te blijven. De 
werkgroep speelt hierbij een belangrijke rol. 

 

 

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad 

 

De behandeling in de oordeelsvormende raad geeft geen aanleiding tot aanpassing 

van de stukken. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Veldhoven, 

 

 

 

 

 

Eric Bergmeester M.J.A. Delhez 

loco-secretaris burgemeester 
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