
OPROEP AAN DE 
GEMEENTERADEN
TOELICHTING

STEDELIJK GEBIED!
BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

Op 13 september en 11 oktober 2018 kwamen wij, zeventien 

raadsleden uit de negen samenwerkende gemeenten, met 

enkele griffiers en strategisch adviseurs bij elkaar. Wij 

wisselden meningen en ideeën uit over de betrokkenheid 

van onze gemeenteraden bij de samenwerking binnen het 

Stedelijk Gebied Eindhoven. Op basis van deze uitwisseling 

is de hierna volgende ‘Oproep aan de gemeenteraden’ 

opgesteld. 

Deze Oproep weerspiegelt een ideaalsituatie en noemt 

randvoorwaarden en mogelijkheden om die ideaalsituatie 

te bereiken. Deze Oproep is géén officieel beleidsdocument. 

Het is geschreven om binnen en tussen onze 

gemeenteraden tot gesprek en beweging te inspireren. 

De deelnemers aan de tijdelijke raadswerkgroep hopen 

zo een bijdrage te kunnen leveren aan de (continue) 

ontwikkeling van de levende, lokale democratie in onze 

vitale en krachtige regionale samenwerkingsvorm. 

HET VERVOLG
Er is ‘niemand’ die een vervolg gaat geven aan deze Oproep 

als wij het zelf niet doen! Wij raadsleden, collegeleden 

en ambtenaren zijn het zélf die samenwerken! Wij, de 

opstellers, gaan het gesprek hierover aan in de eigen 

raden, met hulp van onze griffiers en coördinatoren. Ook 

onderling kunnen we elkaar op ideeën brengen, suggesties 

aan de hand doen, werkvormen uitwisselen of samen 

een presentatie geven. Via het Bestuurlijk Platform zal 

de Oproep doorwerken in de PoHo’s en de ambtelijke 

werkgroepen. Het is aan ons allen om de concrete stappen 

te zetten, om de idealen in de praktijk te brengen. 

VINGER AAN DE POLS
Het vervolg hebben we voor een belangrijk deel in eigen 

hand. We vragen het Bestuurlijk Platform om medio 

2019 opnieuw een bijeenkomst organiseren voor een 

raadswerkgroep. Ieder raadslid dat nu aanwezig was, geeft 

daarvoor het stokje door aan één ander raadslid uit de eigen 

gemeente. Deze groep kijkt dan wat er bereikt is. Zijn de in 

deze Oproep verwoorde idealen waardevol gebleken? Waren 

de genoemde mogelijkheden in de praktijk uitvoerbaar? 

Wie heeft wat gedaan en wat zijn onze ervaringen? Zijn we 

tevreden met de ingeslagen weg? Wat is nog meer nodig? 

En misschien komt er dan wel een Oproep 2.0! 

GEMEENTERAADSLEDEN DIE ÉÉN OF BEIDE BIJEENKOMSTEN BIJWOONDEN:
Veronique Zeeman (Best), Aaldert van der Vlies (Best), Wilma Richter (Eindhoven). Christo Weijs (Eindhoven). Miranda Verdouw 
(Geldrop-Mierlo), Monica Leenders (Geldrop-Mierlo), Jan Roefs (Helmond), Cor van der Burgt (Helmond), Gaby Scholder (Nuenen), 
Jan Wesenbeek (Nuenen), Martien Schoenmakers (Oirschot), Marienette Wemelsfelder (Oirschot), Kees Vortman (Son en Breugel), 
Ingrid Hartlief (Veldhoven) Gerrit Coppens (Veldhoven), Alexandra Groeneveld (Waalre), Janpeter Hazelaar (Waalre)

OOK MET BIJDRAGEN VAN:
Griffiers: Maaike Mesdag-Blom (Best), Jeanke Verbruggen (Eindhoven) 
Beleidsadviseurs Gemeentelijke Samenwerking: Werner Hermans (Best) Marije Stoltenborg (Nuenen), Sylvia Cannemeijer (Waalre)
Bestuurlijk Platform SGE: Hans Gaillard (Voorzitter SGE), Harm Mertens (Secretaris SGE)
Procesbegeleider: Maarten Hageman (Adviseur gespecialiseerd in Governance bij samenwerking in het publieke domein) 
Organisatie en tekst: Mariëlle Lunenburg (Waalre) Hester Vosmeer (Waalre)



CREËER AANDACHT, PAK POSITIE

•  Wij nodigen onze collega-raadsleden van harte 

uit zich actief te verbinden, zowel lokaal als 

regionaal.

•  We ontvangen graag achtergrondinformatie die 

helpt bij het vormen van een oordeel over een 

thema of voorstel. 

•  Als we de informatievoorziening door de 

portefeuillehouders te mager, bestuurlijk of 

technisch vinden, wachten we niet af. Dan 

nemen we zelf het initiatief en zoeken we onze 

portefeuillehouder op.

•  We vragen om heldere taal en een bondig 

verhaal dat de inwoners begrijpen.

EEN EIGEN GEMEENTELIJK KADER

•  De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 

hebben één gezamenlijke regionale agenda: 

 de Samenwerkingsagenda 2018-2025. 

•  Wij vragen van onze portefeuillehouders om de 

regie te nemen in het lokaal inkleuren van die 

agenda. 

•  Hierbij nemen zij ons actief mee in het proces. 

Ze informeren ons pro-actief, frequent, formeel 

en informeel over de planning, de stand van 

zaken en actuele ontwikkelingen. 

•  Ook halen zij waar nodig lokale doelstellingen, 

ambitieniveaus, kaders en voorwaarden bij 

ons op. Daarnaast scheppen ze ruimte voor 

een tijdige en inhoudelijke beoordeling van de 

resultaten. 

•  Ook vragen wij in het proces ruimte voor 

informele uitwisseling met onze collega-

raadsleden in de regio. 

•  Onze portefeuillehouders geven dit vorm op een 

manier die passend is in ónze gemeente. Wij 

vragen onze griffiers om daaraan bij te dragen. 

PRIORITEER, SELECTEER EN ‘ADOPTEER’

•  Als volksvertegenwoordigers hebben we 

ieder eigen speerpunten en prioriteiten in het 

raadswerk: niet ieder raadslid is even actief met 

ieder thema bezig. 

•  Voor degenen die zich persoonlijk betrokken 

voelen of deskundig zijn op het gebied van 

regionale samenwerking en de thema’s binnen 

het Stedelijk Gebied Eindhoven, vragen wij 

ruimte om actief bij te dragen. De collega-

raadsleden die op deze manier een actieve 

bijdrage leveren, verdienen ons vertrouwen. 

 RAADSLEDEN STELLEN ZICH 
PRO-ACTIEF OP EN GEVEN 
ELKAAR DAARBIJ RUIMTE EN 
VERTROUWEN.

RAADSLEDEN KRIJGEN BASIS- 
EN ACHTERGRONDINFORMATIE 
IN HELDERE TAAL, DIE OOK 
INWONERS BEGRIJPEN.

OPROEP AAN DE GEMEENTERADEN

SAMENWERKEN 
BEGINT IN EIGEN HUIS

 PORTEFEUILLEHOUDERS NEMEN 
LOKAAL DE REGIE EN BETREKKEN 
ONS BIJ DE SAMENWERKING IN 
HET STEDELIJK GEBIED.



EEN REGIONAAL KADER VOOR INFORMATIE

•  Lokale uitwisseling tussen raad en portefeuille-

houder is de basis. Gezamenlijke vormen van 

betrokkenheid van raden zijn aanvullend.

•  Vindbare basis- en achtergrondinformatie 

en informele uitwisseling met onze collega-

raadsleden versterken de besluitvorming in 

 onze eigen raden.

•  De Portefeuillehoudersoverleggen 

voorzien raden van informatie en nemen 

ze bij het ontwikkelen en behandelen 

van een raadsvoorstel op basis van de 

Samenwerkingsagenda mee in de afwegingen. 

•  De raden hebben behoefte aan inzicht in de 

agendering over middellange termijn; wanneer 

komt een onderwerp (ongeveer) op de agenda en 

op welk moment worden de raden betrokken? 

Deze informatie vormt voor raadsleden een 

raamwerk om de actieve betrokkenheid vorm te 

geven.

•  SGE-basismateriaal waarop lokaal kan worden 

verder gebouwd voor een raadsinformatieavond 

of RIB is zinvol. Deze gezamenlijke basis is een 

goed vertrekpunt voor het regionale gesprek. 

EEN REGIONAAL KADER VOOR 

BETROKKENHEID

•  Meer onderlinge contacten en uitwisseling 

tussen de negen raden voegen waarde toe aan de 

beeld- en oordeelsvorming. Ook willen raden en 

raadsleden veel van elkaar leren. 

•  Om zinvol contact tussen de raden onderling 

mogelijk te maken, vragen wij om agendering 

van belangrijke onderwerpen op ongeveer 

hetzelfde moment in alle raden.

•  Het contact tussen raadsleden in de regio 

komt informeel en op eigen initiatief tot stand, 

bijvoorbeeld via Whatsapp of e-mail. Zo vinden 

inhoudelijk specialisten en woordvoerders elkaar.

•  Ook het SGE creëert ruimte voor het opbouwen 

van een informeel netwerk, bijvoorbeeld door het 

organiseren van een jaarlijkse regioconferentie.

RADEN ZOEKEN 
ELKAAR OP

BELANGRIJKE ONDERWERPEN 
ZIJN GELIJKTIJDIG GEAGENDEERD 
IN DE NEGEN RADEN ALS KANS 
VOOR UITWISSELING TUSSEN 
RAADSLEDEN. 

RAADSLEDEN NEMEN ZELF HET 
INITIATIEF TOT ONDERLING 
CONTACT. WE BOUWEN VOORT 
ONTMOETINGEN BIJ SGE-
BIJEENKOMSTEN. 


