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Tijdens de raadsvergadering van 19 december nam de gemeente
raad besluiten over met name de samenwerking in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven en over de Visie Maatschappelijke Participatie.

Met ‘Raadsnieuws' heeft de gemeenteraad van Veldhoven 
een eigen medium. De artikelen bevatten een impressie van de 
raadsvergadering, geschreven door een onafhankelijk journalist 
in opdracht van de gemeente.

Wisseling in fractie D66
Enkele maanden voor het 
einde van deze raadsperi
ode vond nog een wisse
ling plaats in de driekoppige 
fractie van D66. Adriënne 
van Pelt nam om persoon
lijke redenen na bijna acht 
jaar afscheid. Zij werd met 
een bloemetje uitgeleide 
gedaan door burgemeester 
Letty Demmers. Die noemde 
onderwijs, jeugd, werkgele
genheid en maatschappelijke 
onderwerpen als terreinen 
waarop Adriënne van Pelt 
zich vooral heeft ingezet. 
Ook in het vliegvelddossier 
en de N69 heeft zij zich ge
weerd.

Haar opvolger in de 
raad is steunfractielid
Hein van der Reijden, die di
rect erna werd geïnstalleerd.

Hein van der Reijden, nieuw raadslid D66

Zoals verwacht werd de Visie op Maatschappelijke Participatie 
unaniem vastgesteld. Er was echter ook kritiek op de visie.

VSA-woordvoerster Karin Gielis vond de visie veel te vaag, te ab
stract en te algemeen. "Het ‘doen', dat is wat ontbreekt. Ik had 
graag meer concrete thema's uitgewerkt gezien."

Het kwam haar op kritiek van zowel raadscollega's als de wethou
der te staan. "Wilt u hiermee niet te veel aan de voorkant van het 
proces al het beleid bepalen?" wilde Ingrid Hartlief (D66) weten. 
Frank de Lepper (GBV) vond dat VSA op de stoel van het college 
gaat zitten. "Dit is een visie, geen uitvoeringsplan."

Dat vond wethouder Mariënne van Dongen (GBV) ook.
"Met allerlei partijen en burgers is hier uitvoe
rig over gesproken. Bij onze vele partners in 
het sociaal domein is het enthousiasme 
groot!" Karin Gielis uitte echter hardop 
haar twijfels. "Er is zeker draagvlak, dat 
zal ik niet ontkennen. Maar wij hebben ook 
gehoord dat niet iedereen even positief is."

Raadsnieuws
Veldhoven neemt voortouw na motie D66

'Grotere invloed raad in 
regionale samenwerking'
Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is toe aan een bestuursmodel, waarbij gemeenteraden meer 
invloed krijgen aan zowel de voorkant als de achterkant van het proces van besluitvorming. Het col
lege van B&W kreeg via een motie van D66 opdracht om een werkgroep uit SGE-gemeenten in te 
stellen om zo'n bestuursmodel voor te bereiden.

In het Stedelijk Gebied Eindho
ven werken negen gemeenten 
samen op een aantal belang
rijke beleidsterreinen, zoals 
ruimte, wonen en bedrijventer
reinen. Die samenwerking leidt 
tot vermindering van de beslis
singsbevoegdheid van de raad. 
"Er is zeker draagvlak voor deze 
samenwerking, maar raadsle
den missen betrokkenheid en 
invloed aan de voorkant van 
de besluitvorming", motiveer
de D66-fractievoorzitter Ingrid 
Hartlief haar motie.

VSA blijft dwars 
in participatiedebat

Ook ‘onderweg' in de besluit
vorming zijn er niet genoeg 
controlemogelijkheden voor 
de raad. Dat vond ook opposi
tiepartij VSA, die vlak voor de 
vergadering ook met een mo
tie kwam. VSA-woordvoerder 
Björn Wijnands zette stevig 
in. "Met deze SGE-samen- 
werkingsagenda voor de jaren 
2018 - 2025 staat het demo
cratisch besluitvormingsproces 
op het spel! Deze agenda is niet 
de onze, wij willen onze zelf
standigheid behouden en niet 
opgaan in de anonimiteit van 
de grote stad."

'RAAD ONVOLDOENDE 
BETROKKEN'
Wijnands stelde dat er onvol
doende samenspraak is geweest 
met de raad bij het vaststellen 
van deze SGE-agenda. Ingrid 

Hartlief was het op 
dit punt oneens 
met haar raadscol- 
lega. "U heeft wel 
degelijk gelegen
heid gehad om 
mee te praten." 
De VSA'er meen

de echter dat

er in het verleden niet volgens 
afspraak tijdig naar de raad is 
teruggekoppeld. Hij vervolgde: 
"Deze samenwerking is niet ef
ficiënter en zeker niet goedko
per. De afstand naar de burger 
wordt te groot. Wij voelen niets 
voor de groei naar een stad van 
internationale allure, vooral be
doeld om de mensen van buiten 
tevreden te houden."

Burgemeester Letty Demmers 
reageerde welwillend op de mo
tie van met name D66. "Hoe je 
raden beter hun werk kunt la
ten doen, is een vraag die ook 
mij bezighoudt. Als Veldhoven 
kunnen wij bij de negen SGE- 
gemeenten zeker het initiatief 
neerleggen voor een bestuurs
model, waarin de effectiviteit en 
daadkracht van zowel SGE als 
de gemeenteraden er op voor
uit gaat." Zij beloofde ook de 
door VSA ingebrachte punten 
mee te nemen.

CDA EN PVDA TEGEN
Ondanks de bereidwilligheid 
van het college kreeg de D66-

motie geen unanieme meerder
heid. CDA en PvdA stemden 
tegen. Hun woordvoerders Ton 
Bolsius en Jeroen Rooijakkers 
vinden in de Samenwerkings- 
agenda het voorstel voor een 
bestuursmodel van het SGE 
voldoende handvatten voor de 
raad om invloed uit te oefenen.

Toen het op stemmen aan
kwam, trok VSA haar motie in, 
die ook vanwege het late toe
sturen aan de fracties (drie mi
nuten voor aanvang van de ver
gadering!) nogal wat kritiek had 
gekregen. Wijnands zag vol
doende van zijn wensen terug 
in de motie van D66 én in de 
toezegging van de burgemees
ter om de standpunten van zijn 
fractie mee te nemen.

De Samenwerkingsagenda 
2018 - 2025 van het Stedelijk 
Gebied Eindhoven werd una
niem aangenomen. De motie 
van D66 haalde het ruimschoots 
met alleen de zes tegenstem
men van CDA en PvdA.


