
 

Concept-verslag overleg bestuurlijk platform stedelijk gebied 

28 september 2017 om 15.00 – 17.00 Gemeentehuis Son en Breugel (Raadhuisplein 1 in Son) 

 
Aanwezig: Hans Gaillard (voorzitter), Wilbert Seuren, John Verheijen (Vervangt Anton van Aert), Renée Hoekman, 

Frans Stienen, Hans van de Looij, Jan Brenninkmeijer, Piet Machielsen, Henk Pero (vervangt Maarten Houben), 
Marjan van den Hoogenhoff  (secretaris, vervangt Harm Mertens), Lucien Panken 
Afwezig: Harm Mertens, Marco Wilke (namens secretarissenoverleg) 

 

1. Opening & mededelingen 

Verslag: Hans Gaillard heet iedereen welkom en opent de vergadering. Marjan van den Hoogenhoff vervangt 

Harm Mertens omdat hij op het punt staat vader te worden. 

Noot: Tijdens de vergadering is Harm vader geworden van twee zoons: Fabian en Victor. 

Hans Gaillard geeft een toelichting op het verschijnen van twee artikelen over de samenwerkingsagenda in het ED. 

Hij is bevraagd door pers en heeft de afweging gemaakt om te reageren. Ondanks de afspraak dat we nog niet in 

de openbaarheid zouden treden, leek het hem beter om de pers van juiste informatie te voorzien. Hierbij rekening 

houdend met het feit dat deze info al gedeeld is met de raadsleden tijdens de zomerconferentie. Het bestuurlijk 

Platform is van mening dat met name het artikel over voorzieningen op de muziek vooruitloopt. 

 

2. Verslag van de vorige bijeenkomst  

Verslag: vastgesteld.  

 

3. Samenwerkingsagenda 

De bespreking vindt plaats aan de hand van 4 blokken. 

A. Inhoud van de samenwerkingsagenda. 

Verslag:  

Alle gemeenten kunnen zich in grote lijnen vinden in de inhoud van het rapport en zijn er trots op. 

De volgende punten vragen nog om aanscherping: 

- Brainport City, verbreden en verrijken met opgaven uit het hele gebied. Er is behoefte aan een visie op 

het stedelijk gebied en die gaan we opbouwen vanuit de gebiedsvisie Brainport City.  Niet alleen focus op 

nationale opgave, maar ook op de opgaven van onze subregio. Zorg dat alle gemeenten (kunnen) 

aanhaken. Benoem dat Brainport Eindhoven het motorblok is voor de regio. 

- Arbeidsmarktregio’s, geef aan dat het gaat om afstemming van beleid, niet om samenvoegen. 

- Kwaliteitsprofielen werklocaties, maak vooral ook gebruik van wat er op andere tafels al gebeurt. Ook 

aandacht voor scale-ups benoemen. 

- 1-loket wonen voor bijzondere woonvormen. Hoe verhoudt zich dit tot het poho wonen en het 

coördinatieteam. Afgesproken wordt dat de essentie is dat afstemming op 1 plek plaatsvindt, in principe 

gekoppeld aan het coördinatieteam. Maak duidelijker of het gaat om nieuwe gebieden of ook om 

bestaande gebieden met een woonbestemming. Memo Barbara van Hoek over relatie afsprakenkader en 

samenwerkingsagenda in bijlage ter verduidelijking. 

- de balans tussen “quality of life” en “economic welfare” is zoek. Beide zijn onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Bekeken wordt hoe dat in de agenda beter tot uitdrukking kan komen.  Bij concept van City of 

Villages aandacht geven aan gelijkwaardigheid en evenredigheid. 

- bedrijventerreinen consequent vervangen door werklocaties. 

- Verduidelijken van veel begrippen tbv leesbaarheid door raden. Afgesproken wordt 2 paden bewandeld 

worden: neem dit mee in je eigen toelichtende bijeenkomst met de raden én we voegen een begrippenlijst  

toe als bijlage, met waar nodig links naar websites voor meer achtergrondinformatie. 

- Voorzieningen, maak getraptheid in aanpak helder. Eerst inventariseren, dan uitwerken in een strategie 

en in een nadere uitwerking werken we toe naar mogelijke financiële arrangementen. 

- 3 niveaus van samenwerking, geef aan dat dit geen hiërarchische niveaus zijn, maar dat we van elkaars 

krachten gebruik willen maken. Zoek naar andere term dan niveaus. SGE moet meer agendasettend 

worden ten opzichte van MRE, zonder zaken in MRE te frustreren. 

- “kleinere” gemeenten weer vervangen door “andere” gemeenten. 

 



 

B. Governance 

Verslag:  

De volgende opmerkingen worden gemaakt: 

- Rol van de raden lijkt op oude systeem bij MRE. We willen meer dan dat. Afgesproken wordt om een 

kopje “raden in positie” toe te voegen. Behalve bijeenkomsten voor kennisvergroting en inspiratie krijgen 

de raden ook positie door actief de inhoudelijke kaders vast te stellen in jaarlijkse programma’s. 

- Best geeft aan dat zij graag nog een stapje verder willen gaan. SGE is voor hen hét vehikel voor de 

toekomst. Het college neigt ernaar om overdracht van taken en bevoegdheden naar SGE bespreekbaar te 

maken voor de specifiek regionale onderwerpen. Andere gemeenten nemen hier kennis van. Er is breed 

draagvlak om te onderzoeken of andere samenwerkingen binnen het stedelijk gebied voor zover ze over 

dezelfde agenda gaan, op kunnen gaan in SGE (bv. C4, Bovens etc.) Deze taak beleggen bij het 

bestuurlijk platform. 

 

C. Realisatie 

Besluit: 

Er wordt besloten om in te stemmen met het voorliggende voorstel (memo Harm Mertens): 

- 2 fte SGE-team, onder te brengen bij Eindhoven. Gemeenten geven aan het logisch te vinden dat de totale 

kosten (itt alleen slariskosten zoals tot heden het geval was) met z’n allen te verrekenen. En ook gezamenlijk 

afspraken te maken over werkgeversrisico. 

- 100.000 euro werkbudget. Met daarbij de kanttekening dat we het budget jaarlijks aanvullen tot 100.000,- euro ipv 

ieder jaar 100.000,- euro storten. 

- ambtelijke ondersteuning vanuit gemeenten is akkoord. 

Algemene notie: indien blijkt dat bovenstaande niet afdoende is, dan betrachten we flexibiliteit en zorgen we voor 

aanpassingen op een moment dat het nog past in de begrotingscycli. 

 

D. Vaststellingsproces 

Verslag: 

- De besproken aanpassingen worden ambtelijk verwerkt en transparant tussen coördinatoren afgestemd. 

Gelet op het te volgen tijdspad krijgt voorzitter Hans Gaillard het mandaat om akkoord te geven voor 

behandeling in de colleges. 

- Op 10 oktober worden de samenwerkingsagenda en de consequenties voor de ondersteuning voorgelegd 

aan de colleges (openbaar). Voor bespreking in de colleges maken we twee versies: met en zonder 

wijzigingen bijhouden. 

- De concept-samenwerkingsagenda is vanaf 10 oktober openbaar. Het bestuurlijk platform gaat akkoord 

met eerdere verspreiding van de huidige en aangepaste versie van de samenwerkingsagenda naar 

raadsleden voor zover dit nodig is voor de informerende bijeenkomst. Dan wel onder embargo. 

- Hans Gaillard gaat advies vragen aan de provincie over de concept-samenwerkingsagenda. 

- Begrippenlijst mag later dan 10 oktober, moet in ieder geval beschikbaar zijn bij toezending aan de raden. 

- Er wordt een gezamenlijke presentatie voor beeldvorming in de raden beschikbaar gesteld, waar naar 

behoefte gebruik van gemaakt kan worden. 

 

4. Afronding projecten financieringsfonds. 

Besluit:  

- De leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van gereedmelding van de projecten ‘Toeristisch-

recreatief plan Bosgebied Son’ en ‘Reconstructie Kanaaldijk-Noord’. 

- De suggestie wordt gedaan dat de vrijvallende middelen ruimte kunnen bieden bij het realiseren van de 

ambities uit de samenwerkingsagenda.  

- Aanvulling John Verheijen: 

o Mbt subsidie financieringsfonds Ontsluiting BOR-locaties: van de 1,825 mio subsidie hebben we 

schriftelijk (januari 2016) aangegeven dat we 579.000 zullen terugbetalen omdat we een aantal 

inframaatregelen niet meer realiseren. Dit is inmiddels terugbetaald. Subsidiebedrag is dus lager. 

Afronding van de overige  infrawerken is gepland ultimo 2020 

o Mbt subsidie financieringsfonds De Vleut: Er is een collegevoorstel over project de Vleut in de 

maak. Dat komt 3 oktober in het college. De verwachting is dat het bedrag hetzelfde blijft maar 



 

dat we het project op onderdelen aanpassen. Het bestuurlijk platform krijgt hierover nog een 

brief. 

9. Rondvraag en sluiting 

Verslag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


