
 

Raadsinformatiebrief  

Onderwerp: doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven 

 

Geacht raadslid,  

 

De gemeente <naam eigen gemeente> heeft in 2013 met acht andere gemeenten het ‘Bestuursconvenant 

Stedelijk Gebied Eindhoven’ gesloten. Hierin zijn afspraken gemaakt over de thema’s wonen, werken en 

voorzieningen. Begin dit jaar hebben wij u geïnformeerd over het proces van evaluatie en doorontwikkeling van de 

samenwerking. U heeft toen het plan van aanpak dat hiervoor is opgesteld ontvangen. In deze raadsinformatiebrief 

informeren wij u over de stand van zaken van de evaluatie en het definitieve proces voor de verdere ontwikkeling 

van de samenwerking.  

 

Klik hier voor een filmpje van Jack Mikkers, voorzitter van de stuurgroep voor de evaluatie en doorontwikkeling, die 

u persoonlijk vertelt wat er al is gebeurd en nog op de rol staat voor de komende maanden.  

 

Evaluatie van de samenwerking  

De afgelopen weken zijn door bureau Berenschot documenten bestudeerd en gesprekken gevoerd om de 

samenwerking te evalueren. Externe partners, bestuurders en raadsleden zijn gevraagd naar de ervaringen met de 

huidige manier van samenwerken. De komende weken wordt deze evaluatie afgerond. Naar verwachting is medio 

mei de eindrapportage gereed, die uiteraard ook met de gemeenteraden wordt gedeeld.  

 

Doorontwikkeling van de samenwerking       

Samen vormen de gemeenten in het Stedelijk Gebied het hart van Brainport. De regio staat internationaal bekend 

als dynamische hotspot voor hightech maakindustrie en design. Om bij die dynamiek aangesloten te blijven en in 

de toekomst sterk te blijven presteren, is het belangrijk dat we niet stil blijven zitten. Daarom gaan we een nieuwe 

agenda maken, met een bijbehorend uitvoeringsarrangement. Dit doen we als overheid niet alleen, maar samen 

met partners in de gemeenten. Een werkgroep van negen bestuurders (burgemeesters en/of wethouders) en 

negen DT-leden van de deelnemende gemeenten buigt zich over deze opgave.  

 

In hoofdlijnen ziet het proces voor de doorontwikkeling van de samenwerking er als volgt uit:  

 

1. Input ophalen voor de nieuwe agenda  

De leden van de werkgroep gaan de komende weken input ophalen voor de nieuwe agenda. Dit doen ze door 

gesprekken te voeren met ‘smaakmakers’: inspirerende ondernemers, inwoners, vertegenwoordigers van 

kennisinstellingen en maatschappelijke partijen. Daarnaast wordt er in iedere gemeente een bijeenkomst met de 

gemeenteraad georganiseerd. Dit is hét moment waarop raadsleden input kunnen geven, u zit daarmee vooraan in 

het proces en kunt samen met andere partijen thema’s agenderen.  

 

2. Inhoudelijke verdieping op thema’s 

Op basis van de gesprekken met ‘smaakmakers’ en de gemeenteraden bepalen we de onderwerpen waarop de 

negen gemeenten de komende jaren gaan samenwerken. Deze worden vervolgens verder uitgewerkt en 

geconcretiseerd. Hiervoor organiseren de leden van de werkgroep verdiepingssessies met partners uit de regio. 

Raadsleden van de negen gemeenten worden hiervoor uitgenodigd als een van de partijen in dit proces.  

 

3. Hoofdlijnen van het uitvoeringsarrangement 

Wanneer duidelijk is wat de negen gemeenten samen gaan doen, ontwikkelt de werkgroep op basis van deze 

inhoudelijke agenda een 1
e
 concept voor het uiteindelijke uitvoeringsarrangement. Dat gaat in ieder geval antwoord 

geven op de vragen welke bestuursvorm, uitvoeringsorganisatie en financiering is nodig om de inhoudelijke doelen 

te realiseren. Een slagvaardige (publieke) samenwerking in het Stedelijk Gebied is immers van doorslaggevend 

belang om de ambities waar te maken.   

https://youtu.be/U_6eO7rdzlk


 

 

4. Zomerconferentie  

Op 6 juli vindt een conferentie plaats waar de inhoud van de concept-agenda wordt afgerond. Dit is het moment 

waarop we de agenda delen met alle partijen die input hebben geleverd. We vragen die partijen op dat moment 

ook om commitment op de inhoud van de agenda. Tijdens de conferentie bespreken we ook de hoofdlijnen van het 

uitvoeringarrangement. We willen graag toetsen of er draagvlak is voor de richting die de werkgroep voorstaat, 

vóórdat het arrangement uitgewerkt wordt. 

 

5. Uitwerken van het uitvoeringsarrangement 

Op basis van de input van de zomerconferentie werken we in de maanden daarna het uitvoeringsarrangement 

verder uit. Dit is het moment waarop afstemming van het uitvoeringsarrangement op alle bestaande overige 

samenwerkingsverbanden in de regio plaatsvindt. Het eindresultaat wordt in deze maanden ook besproken in de 

negen colleges.  

 

Slotconferentie en besluitvorming 

Op 28 september presenteren de colleges de definitieve agenda en uitvoeringsarrangement aan alle partijen die 

betrokken zijn geweest. Hierna zal het eindproduct aan de gemeenteraden worden aangeboden ter besluitvorming. 

Hierdoor is, net als bij het sluiten van het huidige convenant, ook nu weer vóór de gemeenteraadsverkiezingen 

duidelijk wat de negen gemeenten in het stedelijk gebied samen gaan doen en welke spelregels er gelden voor die 

samenwerking de komende jaren.  

 

Rol gemeenteraden 

Zoals afgesproken worden gemeenteraden betrokken. In het kader van de evaluatie is er voor raadsleden al een 

bijeenkomst georganiseerd. Ruim 70 raadsleden hebben hieraan deelgenomen.  

 

Door de leden van de werkgroep zullen de partners buiten de overheid betrokken worden bij het opstellen van de 

agenda. Voor  het informeren en betrekken van raadsleden ligt het primaat bij de bestuurder die namens het 

college in het bestuurlijk platform van de samenwerking zit en de eigen bestuurder die lid is van de werkgroep. In 

ieder geval is in de volgende momenten voorzien:  

- Een bijeenkomst per gemeenteraad aan het begin van het proces.(lokaal in te plannen)  

- Mogelijkheid tot deelname aan de verdiepingssessies. (mei-juni) 

- Deelname aan de zomerconferentie (6 juli) en slotconferentie (28 september) 

- Besluitvorming over de agenda en het uitvoeringsarrangement (komend najaar) 

 

 

Burgemeester en wethouders van <naam eigen gemeente> 

 

  

  


