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U heeft ons gevraagd een zienswijze te geven op het concept-Samenwerkingsakkoord 
2023 "In goede banen".

De schaalsprong is een enorme opgave waar we regionaal mee te maken hebben. Het 
stemt ons tevreden dat met dit samenwerkingsakkoord de hele regio in stelling wordt 
gebracht om de schaalsprong in goede banen te leiden. En met de hele regio bedoelen 
we bestuur, inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en instellingen. 
Iedereen draagt z'n steentje bij. Ook het Rijk draagt bij. En wanneer het Rijk 
financieel bijdraagt moeten we dit geld verdelen op basis van regionaal afgesproken 
prioriteiten.

www.veldhoven.nl

Aanpassingen en aanvullingen
In dit samenwerkingsakkoord zien wij de volgende punten waarvoor nog aandacht en 
aanpassing nodig is:

» Bij de ontwikkellijnen 'Duurzame schaalsprong Brainporť en 'Nieuwe balans in 
het landelijk gebied' missen we hoe deze lijnen elkaar beïnvloeden. Dit kan 
zowel versterken zijn als elkaar beconcurreren. Dit is belangrijk om inzicht te 
krijgen in de mogelijke kansen en uitdagingen die we de komende periode 
regionaal aan gaan pakken.

» Wij missen de verbinding en samenhang tussen de 5 strategische
hoofdopgaven. Dit komt nog onvoldoende aan bod in de doelen en afspraken 
per hoofdopgave in hoofdstuk 4.

» Brede Welvaart (als perspectief) is nog niet voldoende afgebakend,
geconcretiseerd en doorvertaald naar de 5 strategische hoofdopgaven. Om de 
focus op brede welvaart vast te houden en om hierin concrete resultaten te 
bereiken, is een doorvertaling en concretisering nodig. Het is belangrijk dat de 
inspanningen (sociaal, ecologisch en economisch) inzichtelijke worden gemaakt 
zodat ook de voortgang te volgen is.

Wij gaan er vanuit dat deze punten in de nabije toekomst worden opgepakt, en dat u 
de uitwerking ervan presenteert.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Verder gaat het akkoord over behoorlijk wat onderwerpen; een regionale ambitie, 
ontwikkellijnen, brede welvaart als perspectief, strategische hoofdopgaven en de 
strategische agenda Brainport Eindhoven met 3 pijlers.
En in subregio's en portefeuillehoudersoverleggen worden de onderwerpen aangepakt. 
Zoals het nu is opgesteld, is het niet altijd precies duidelijk wie waar precies over gaat 
en wat bijvoorbeeld de rol is van Brainport Development. We vragen in het definitieve 
samenwerkingsakkoord om nadere duiding per onderwerp en een schema dat 
inzichtelijk maakt welke relaties waar liggen.

Nieuwe inzichten
Om goed om te gaan met de schaalsprong is 'meer en sneller' alleen niet voldoende. 
Traditionele aanpak en oplossingen zijn niet per definitie afdoende om problemen en 
uitdagingen van vandaag en morgen het hoofd te bieden. In de samenwerking zullen 
we dan ook innovatief en out of the box moeten denken om tot oplossingen te komen. 
Ook moeten de structuur en governance van de samenwerking hierin mee-ademen, 
zodat het tempo kan worden gevolgd, en de schaalsprong kwalitatief (inclusief brede 
welvaart) goed wordt gerealiseerd.

De nieuwe strategische hoofdopgave 'Schaalsprong wonen en ruimte' moet nog 
worden ingericht. Om invulling te geven aan nieuwe werkwijzen en out of the box 
denken, stellen wij voor dit anders in te richten dan gebruikelijk. In plaats van de 
gebruikelijke inrichting met 21 portefeuillehouders, stellen wij voor om deze opgave in 
te richten met de subregio's.
Op deze manier krijgen de subregio's een goede positie en betekenis in de 
samenwerking. En krijgt een nieuwe werkvorm een kans.

Inwoners
Met onze regio gaan we een uitdagende toekomst tegemoet. Een toekomst die alle 
inwoners van onze regio raakt. En waarin inwoners ook betrokken zijn en 
verantwoordelijkheid nemen. Wij zijn ervan overtuigd dat onze inwoners dat doen en 
kunnen. In dit licht is het dan ook vreemd dat binnen hoofdopgave Vitaal landelijk 
gebied is aangegeven dat de inwoners naar een breder plantaardig dieet bewegen. 
Natuurlijk onderkennen wij het achterliggend doel van het verminderen van de 
uitstoot van broeikasgassen. Maar de inwoners vanuit de MRE een dieet voorschrijven 
gaat ons te ver. De inwoners gaan hier zelf over. Wij verwachten dat u dit aanpast in 
de definitieve versie van het samenwerkingsakkoord.

Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marcel van 
der Straten van het cluster Financiën en Control. Stuur daarvoor een e-mail naar 
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met yrie/ídelijke groet, 
na rJàņa de raad vamgi meente Veldhoven,
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