
 

Concept-verslag overleg bestuurlijk platform stedelijk gebied 

2 juni 2017 om 13.00 – 14.30 Gemeentehuis Son en Breugel (Raadhuisplein 1 in Son) 

 
Aanwezig: Hans Gaillard (voorzitter), Wilbert Seuren, Marc van Schuppen (Vervangt Anton van Aert), Renée 

Hoekman, Frans Stienen, Hans van de Looij, Hanneke Balk (Vervangt Jan Brenninkmeijer), Piet Machielsen, 
Maarten Houben, Harm Mertens (secretaris) 
Agendapunt 3: Ronald van der Mark (Berenschot)  
Agendapunt 3 & 4: Jack Mikkers (Voorzitter stuurgroep evaluatie en doorontwikkeling)  
Afwezig: Anne-Marie Spierings  

 

1. Opening & mededelingen 

Verslag: Hans Gaillard heet iedereen welkom en opent de vergadering. 

 

2. Verslag van de vorige bijeenkomst  

Verslag: Naar aanleiding van het verslag wordt gevraagd naar de relatie tussen de resultaten van de ‘Proeftuin 

SGE Herziening Financiële Verhoudingen’ en de doorontwikkeling van de samenwerking in het Stedelijk Gebied 

Eindhoven. Hans Gaillard geeft aan dat de inzichten die zijn opgedaan in de proeftuin worden meegenomen bij de 

doorontwikkeling. Wilbert Seuren vult hierop aan dat er nog met rijk het gesproken wordt in het kader van ‘Maak 

Verschil’ en ook de lobby op het gebied van voorzieningen loopt nog. De keuzes die het nieuwe kabinet maakt op 

deze dossiers spelen een belangrijke rol.  

 

3. Evaluatie en doorontwikkeling: Evaluatierapport ‘Samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven’ 

Verslag: Ronald van der Mark, projectleider van Berenschot, geeft een korte toelichting op het evaluatierapport en 

de belangrijkste bevindingen. Jack Mikkers is als voorzitter van de stuurgroep voor de evaluatie en 

doorontwikkeling aanwezig om kort het proces toe te lichten.  

 

In alle colleges is het rapport de afgelopen week besproken. Het rapport geeft volgens de negen colleges een goed 

en eerlijk beeld van het functioneren van de samenwerking in de afgelopen jaren. Er worden bruikbare 

aanbevelingen gedaan voor de verdere ontwikkeling van de samenwerking. 

In het rapport wordt gesproken over de rol van de provincie. “Externe partners vinden de rol van de provincie 

onduidelijk. Het beeld van de externe partners is dat de provincie de ene keer aanwezig is en de andere keer niet. 

Wanneer de provincie aanwezig is, is ze erg dominant, zo stellen de externe partners”. De indruk wordt gewekt dat 

externe partijen vaak bij portefeuillehoudersoverleggen van het thema wonen aanwezig zijn en op basis daarvan 

deze uitspraak hebben gedaan. Externe partners zijn echter niet bij portefeuillehoudersoverleggen geweest. 

Ronald van der Mark zegt toe uit te zoeken op basis waarvan deze uitspraak is opgenomen in het rapport.   

Note Harm Mertens: bijgevoegd is de reactie van Ronald van der Mark. De conclusie is dat het rapport niet wordt 

aangepast. 

Naar aanleiding van het rapport worden de volgende opmerkingen gemaakt 

- Er wordt gesproken over het mandaat waarmee de portefeuillehouders aan de tafels in het Stedelijk Gebied 

Eindhoven acteren. Enerzijds kan dat formeel beter geregeld worden. Anderzijds is dit vooral een gesprek dat 

gevoerd moet worden binnen de afzonderlijke colleges, temeer omdat dit waarschijnlijk speelt bij het handelen 

van bestuurders is alle samenwerkingsverbanden in de regio.   

- Er worden vraagtekens gezet bij de aanbeveling om de leden van de verschillende ambtelijke overleggen een 

krachtiger mandaat te geven om capaciteit vrij te maken binnen de eigen organisatie voor projecten op het 

niveau van het Stedelijk gebied Eindhoven. Het is niet duidelijk hoe zich dit moet verhouden tot het  

management binnen de negen gemeenten. Van de andere kant is ook duidelijk dat het huidige proces, waarbij 

de gemeentesecretarissen los staan van de inhoud maar wel zorgen voor personele invulling, niet optimaal 

functioneert.  

- In het verlengde hiervan wordt gesproken over het conflict tussen werkzaamheden voor de samenwerking en 

voor de eigen gemeente. Het is belangrijk om hier de komende periode aandacht aan te besteden, wat dat 

conflict mag er niet zijn op ambtelijk niveau.  



 

- Het beeld ontstaat dat het vertrouwen in de samenwerking erg samenhangt met het vertrouwen in personen. Bij 

de doorontwikkeling moet er voor gezorgd worden de samenwerking verkiezingsrobuust wordt. Het is niet 

acceptabel wanneer de negen gemeenten weer helemaal opnieuw moeten beginnen na de verkiezingen. De 

suggestie wordt gedaan om de nieuwe bestuursperiode te starten met een gezamenlijke training / 

inwerkprogramma.  

- Vooral externe partners ervaren stroperigheid binnen de samenwerking. Dit klinkt heel negatief. De vraag is in 

hoeverre dat dit beeld helemaal voorkomen kan worden. Bijvoorbeeld bij de bedrijventerreinenprogrammering 

gaat het om ingrijpende financiële beslissingen. Deze moeten goed democratisch gelegitimeerd worden. 

Besluitvorming in de gemeenteraden is een belangrijke stap, dit moet zorgvuldig gebeuren en kost tijd.   

- Op korte termijn rond Berenschot ook de evaluatie van de samenwerking in de Metropoolregio af. Het is 

belangrijk om de evaluaties (en de verder ontwikkeling van de twee samenwerkingsverbanden) op minimaal de 

collegetafels in samenhang te bekijken.  

Communicatie 

Voorgesteld is om alle raden op 14 juni te informeren middels een uniforme raadsinformatiebrief. De leden van het 

bestuurlijk platform zien in het concept graag een korte, algemene, duiding vanuit de negen colleges opgenomen. 

Afgesproken wordt om de brief uniform te verzenden en geen persbericht te versturen. Indien er vragen komen zal 

Hans Gaillard, als voorzitter van het bestuurlijk platform, namens de negen gemeenten de pers te woord staan. 

Voor vragen over het proces zal hij verwijzen naar Jack Mikkers, voorzitter van de stuurgroep. Dit is in lijn met de 

taakverdeling tussen bestuurlijk platform (primaat op de inhoud) en stuurgroep (primaat op het proces).   

  

Besluit:  

- De leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van het evaluatierapport.  

- Het rapport wordt vrijgeven voor verzending naar de gemeenteraden. 

- Aan de concept-raadsinformatiebrief wordt een korte duiding vanuit de negen colleges toegevoegd. Er 

wordt ingestemd met verzending op 14 juni 2017. 

 

4. Evaluatie en doorontwikkeling: Proces ontwikkeling agenda inc. uitvoeringsarrangement 

Verslag: Jack Mikkers en Harm Mertens geven een korte toelichting op het proces voor de doorontwikkeling van 

de samenwerking. Tijdens de eerste 24hr. sessie zijn kansrijke thema’s benoemd. Op dit moment bespreken de 

leden van de werkgroep deze thema’s in maatschappelijke denktanks. Aan externe partijen vragen we wat er nodig 

is. Het is belangrijke input voor de tweede 24hr. sessie.  

 

Renée Hoekman geeft een korte terugkoppeling van het eerste gesprek van de maatschappelijke denktank 

economische structuur. Opvallend was dat de leden wel erg kritisch waren op de gemeenten, ook een aantal 

raadsleden. Zij hoopt dat er tijdens het tweede gesprek meer ambitie op tafel komt en dat de adviezen concreter 

worden. Harm Mertens herkent dit vanuit de denktank wonen. Er is voor gekozen om eerst met externen te praten 

en te kijken wat dit aan adviezen oplevert i.p.v. zelf een agenda te maken en deze extern te toetsen. Je merkt dat 

partners dit niet gewend zijn wanneer het gaat om dit type vraagstukken.  

 

Er wordt gevraagd naar de betrokkenheid van raadsleden. Het is en blijft de verantwoordelijkheid van de 

bestuurders in het bestuurlijk platform en de werkgroep om de eigen raad goed te informeren en te betrekken. 

Hierdoor is maatwerk mogelijk, ook in relatie tot lokale discussies over de bestuurlijke toekomst. Vanuit het 

gezamenlijke proces worden de raadsleden in ieder geval  op een aantal momenten geïnformeerd en bevraagd:  

- Bij de start in januari zijn de raden per brief over het proces geïnformeerd. 

- De raadsleden zijn uitgenodigd voor een evaluatiegesprek met Berenschot. 

- In de meeste raden is er een bijeenkomst georganiseerd om input op te halen voor de doorontwikkeling.  

- De raadsleden zijn uitgenodigd om deel te nemen aan de maatschappelijke denktanks.   

- De raadsleden worden op 14 juni geïnformeerd over de uitkomsten van de evaluatie 

- Voor de zomerconferentie op 6 juli worden raadsleden uitgenodigd. Daarin kunnen ze reageren op de 

concept-agenda en het scenario voor het uitvoeringsarrangement.  

- Voor de slotconferentie in september worden ook de raadsleden uitgenodigd.   

 

Besluit: de leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van de voortgang.  

 



 

5. Overzicht gemeentelijke processen inzake de bestuurlijke toekomst 

Verslag: Maarten Houben geeft een korte toelichting op de actuele ontwikkelingen in Nuenen. Er is de afgelopen 

weken gesproken met Eindhoven en Son en Breugel. Op 29 juni wordt een voorstel in de gemeenteraad 

besproken om voor 1 november een keuze te maken voor een fusiepartner.  

 

Hanneke Balk gaat kort in op de beschrijving van de stand van zaken in Waalre. Het beeld zou kunnen ontstaan 

dat het proces is afgerond en er niets meer gebeurd. Dat is niet het geval, in het kader van de uitwerking van de 

visie is bijvoorbeeld op 1 juni een avond georganiseerd voor raad en inwoners.  

 

Besluit: de leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van de voortgang  

 

6. Financiën Stedelijk Gebied Eindhoven 

Verslag: Hanneke Balk stelt voor om in de toekomst ook een begroting te maken, zodat van te voren duidelijk is 

wat er op de planning staat. Hans Gaillard geeft aan dat we dit mee moeten nemen in de doorontwikkeling. Voor 

het huidige werkbudget is het vanwege de omvang niet logisch een begroting te maken. Als we meer samen gaan 

doen, dan is een begroting wel aan de orde.    

 

Besluit: de leden van het bestuurlijk platform stemmen in met de verantwoording van de kosten over 2016.  

 

7. Afronding projecten financieringsfonds. 

Verslag: Naar aanleiding van het overzicht vraagt Hans van de Looij toestemming om het project ‘Westelijke 

Ontsluitingsroute Veldhoven’ een jaar later af te ronden. Harm Mertens geeft aan dat formeel/juridisch de 

beschikking niet aangepast kan worden. Dat neemt niet weg dat de partners akkoord kunnen gaan met latere 

afronding.   

Besluit:  

- De leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van gereedmelding van het project ‘Breedband in en 

voor het Stedelijk Gebied Eindhoven, fase 2’.  

- De leden van het bestuurlijk platform stemmen in met een latere afronding van project ‘Westelijke 

Ontsluitingsroute Veldhoven’.  

8. Overige punten 

Verslag: Hans van de Looij meldt dat de gemeenteraad van Veldhoven heeft ingestemd met de programmering 

bedrijventerreinen, het financieel arrangement en de business case ROW.   

 

9. Rondvraag en sluiting 

Verslag: Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


