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Eindhoven

De raad van de gemeente Veldhoven in openbare vergadering bijeen op 19 december 2017,

kennis genomen hebbend van:
De samenwerkingsagenda 2018-2025 Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE);

overwegende dat:
» Er volgens het rapport Berenschot:

o Onder portefeuillehouders, ambtenaren, raadsleden en externe partners veel 
draagvlak is voor de SGE-samenwerking als zodanig maar dat raadsleden 
betrokkenheid en invloed missen aan de voorkant van het 
besluitvormingsproces;

o Dat het zeer ingewikkeld is voor gemeenteraden verstrekkende beslissingen te 
nemen omdat de samenwerking enerzijds leidt tot vergroting van het 
eigenaarschap, maar anderzijds mandatering leidt tot vermindering van 
beslissingsbevoegdheid van de raad;

o Binnen het huidige samenwerkingsmodel te weinig aandacht is voor de 
daadwerkelijke uitvoering, monitoring en follow-up van genomen besluiten;

» Er binnen het huidige samenwerkingsmodel voor raadsleden onvoldoende
controlemogelijkheden zijn op de inhoudelijke vastgelegde doelen en financiële uitgaven 
van de samenwerking;

» Dat lokaal invulling gegeven wordt aan onderwerpen die lokaal kunnen;
» Dat er onderwerpen zijn die het lokale overstijgen en in een samenwerkingsverband beter 

opgepakt kunnen worden, samen ga je over meer;
» In het rapport van BKZ, 'Maak verschil, krachtig inspelen op regionaal economische 

opgaven', ruimte gegeven wordt voor experimentele vormen van samenwerking in de 
regio;

» Er reeds in binnen- en buitenland een enorm scala aan bestuursmodellen bestaat waarvan 
we als SGE regio kunnen leren: Zie ook het rapport van de provincie, 'Verbetering 
regionale samenwerking: Leren van buitenlandse ervaringen';

Verzoekt het college:
om initiatief te nemen tot het instellen van een werkgroep uit de SGE gemeenten die de 
opdracht krijgt een advies op te stellen over een bestuursmodel voor het SGE. In dit advies 
is zowel aandacht voor de democratische legitimiteit, waarbij raden meer invloed aan de 
voorkant en aan de achterkant van het besluitvormingsproces hebben. Dit moet leiden tot 
een optimalisatie van de effectiviteit en daadkracht van de SGE in het geheel en de 
betrokken gemeenteraden in het bijzonder.

en gaat over tot de orde van de dag.

Stemming 27 stemmen - AANGENOMEN

Voor 21 stemmen (VSA 6, GBV 6, VVD 5, D66 3, Samenwerkend Veldhoven 1)

Tegen 6 stemmen (CDA 4, PvdA 2)


