
REGIOCONFERENTIE 2020: 
RAADSLEDEN MET 
ELKAAR IN GESPREK OVER 
REGIONALE OPGAVEN

Het was dit jaar vanwege de Corona-maatregelen een andere SGE Regioconferentie dan anders. 

In plaats van elkaar fysiek te ontmoetten gingen raadsleden met regionale collega’s in gesprek 

tijdens vier digitale sessies. Raadsleden hadden de keuze om aan één of meerdere sessies deel 

te nemen over de SGE thema’s Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte. 

Ieder thema lichtte dit jaar één of meerdere majeure opgaven uit de Samenwerkingsagenda 

2018-2025 uit zodat er gericht inbreng gevraagd kon worden van de raadsleden. De sessies 

vonden plaats vanuit het Koningshof in Veldhoven waar bestuurlijk trekkers, projectleiders, 

ambtenaren en een aantal raadsleden samen de sessies verzorgden. Raadsleden Ingrid Hartlief 

(Veldhoven), Maik Barten (Geldrop-Mierlo), John Verheijen (Best) en Fons Peeters (Oirschot) 

dachten op voorhand mee over hoe de digitale sessies eruit moesten zien zodat de programma’s 

aansloten bij de informatie- en interactiebehoefte van de deelnemende raadsleden. Ook had het 

merendeel van de vier raadsleden een rol tijdens de sessie als dagvoorzitter of reflecteerde op 

het verhaal van de bestuurlijk trekkers, experts en vragen van raadsleden. 

Voorzitter Hans Gaillard stuurde u in de aanloop naar de 

Regioconferentie een ingesproken videoboodschap toe 

waarin hij o.a. aandacht besteedde aan de bizarre tijd waarin 

we op dit moment met Corona leven. Ook stond hij stil bij 

de successen die we het afgelopen jaar geboekt hebben 

binnen de samenwerking en vertelde hij waar het Bestuurlijk 

Platform op dit moment mee bezig is. Bent u benieuwd 

naar zijn verhaal? U kunt de videoboodschap uiteraard nog 

terugkijken. 
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https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/Documenten/Samenwerkingsagenda_2018__2025.pdf
https://www.stedelijkgebiedeindhoven.nl/fileadmin/SGE/Documenten/Samenwerkingsagenda_2018__2025.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BB0S8dXZ_fY&feature=youtu.be


Tijdens de Regioconferentie was 
er dit jaar veel belangstelling voor 
Wonen. Raadslid Maik Barten uit 
Geldrop-Mierlo vervulde vanuit 
zijn raadslidmaatschap de rol 
van dagvoorzitter en wist collega 
raadsleden uit te nodigen veel 
inhoudelijke vragen te stellen en 
samen een discussie te voeren. Uit 
de sessie werd duidelijk dat er een 
grote feitelijke informatiebehoefte 
is bij raadsleden, bijvoorbeeld 
wanneer het over de woningbouwimpuls gaat 
en hoe deze regeling in elkaar steekt. Zij willen 
graag op de hoogte gehouden worden hierover via 
Raadsinformatiebrieven. Ook werd een kritische vraag 
gesteld door een raadslid uit Eindhoven: wat is de 
toegevoegde waarde van het regionaal aanvliegen van 
deze woningbouwimpuls? Bestuurlijk trekker van het 
thema Wonen Marc van Schuppen was daar duidelijk 
over: ‘in onze woondealregio is een groot te kort aan 
woningen en dan met name betaalbare woningen. 
Het Stedelijk Gebied Eindhoven is een roltrapregio; 
dat betekent dat er een enorme samenhang is in 
het gebied als het gaat om wonen. Jonge mensen 
komen naar de stad voor studie of werk. Zij maken 
carrière en genieten in die stad van het levendige 
voorzieningenaanbod. Als ze een gezin starten, willen 
ze meer ruimte voor zichzelf en hun kinderen. Dan 
stromen zij vaak door naar de meer landelijke en 
rustige woongemeenten in ons stedelijk gebied. Je 
kunt het gebied dus niet los zien. De kracht zit hem 
in de samenhang en de diversiteit van woonmilieus. 
Dit verhaal hebben we dan ook in een gezamenlijk 
bidbook bij het ministerie neergelegd dat het hier gaat 
om één regio.’ Het Portefeuillehoudersoverleg Wonen 
trekt hierin ook gezamenlijk op in de tweede tranche 
van de impuls die eind oktober open gaat. 

Om de woningbouw en de ontwikkelingen te kunnen 
monitoren wordt er op dit moment gewerkt aan de 
doorontwikkeling van de SGE Woningbouwmonitor. 
Hierin is o.a. de huidige woningvoorraad opgenomen 
en ook de ontwikkeling van nieuwbouw en andere 
plannen. De moeite waard voor u om eens te bekijken.  

Huisvesting Arbeidsmigranten
Tijdens de sessie is er ook tijd en aandacht besteed 
aan het onderwerp huisvesting Arbeidsmigranten. 
Een onderwerp wat aandacht verdient binnen het 
samenwerkingsverband omdat arbeidsmigranten 
meer dan andere doelgroepen regelmatig te maken 
hebben met inhumane woonomstandigheden. De 
Portefeuillehoudersoverleggen Wonen en Economie 
vinden dat onwenselijk en willen dat niet in onze regio. 
Ook de raadsleden voelden duidelijk de noodzaak tot 
urgentie op dit vraagstuk; ‘huisvesting moet goed zijn’, 
werd gezegd waarbij de wens werd uitgesproken om 
huisvesting daar waar mogelijk te combineren en te 
verbreden naar woonruimte voor meerdere doelgroepen. 
Tijdens de sessie was er dan ook vooral animo 
voor gemengd wonen zoals het flexwonenconcept. 
Ook vond men integratie belangrijk en was er een 
terughoudendheid met het huisvesten van mensen op 
bedrijventerreinen. Een raadslid uit Helmond: ‘een 
regionaal kader is nodig om het bekende waterbedeffect 
richting gemeenten die ruimere criteria hanteren te 
voorkomen.’ Marc van Schuppen beaamde dat: ‘het 
is een gezamenlijke opgave waarbij een regionaal 
kader nodig is. De provincie kan aanjager zijn maar 
als gemeenten zijn wij toch diegenen die afspraken 
moeten maken met initiatiefnemers, huisvesters en 
het bedrijfsleven.’ Volgens hem zijn er daarbij ook 
mogelijkheden om de bestaande woningvoorraad 
anders te gebruiken; dat vereist lokaal maatwerk. 
In het najaar buigen de Portefeuillehoudersoverleggen 
Wonen en Economie zich verder over het vraagstuk. 

RONDE 1
THEMA WONEN
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https://infogram.com/1pxdjq13yvx205fqnxe1j2ex1gtnnenj1pe?live


RONDE 1
THEMA RUIMTE

De deelsessie van het thema Ruimte stond 
dit jaar geheel in het teken van het MIRT-
onderzoek ‘verstedelijking en bereikbaarheid 
Brainportregio’ (MIRT staat voor 
‘meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte 
en transport’). Piet Machielsen (bestuurlijk 
trekker van het thema Ruimte) en Anton Bos 
(projectleider van het onderzoek) werden 
geïnterviewd door John Verheijen (raadslid van 
de gemeente Best). In een eerste vragenronde 
werd onder meer in gegaan op de aanleiding 
en het doel van het onderzoek, zoals: 

1   meer inzicht krijgen in de samenhang 
van de diverse opgaven op het gebied van 
mobiliteit (zoals de opgaven op de A2/N2 en 
het noordoostelijk deel van Eindhoven) en 

2    verstedelijking (het toevoegen van de 
62.000 woningen uit de Woondeal) en 

3   regionaal gedragen integrale en 
richtinggevende keuzes ten aanzien van 
verstedelijking en bereikbaarheid voor de 
periode 2030-2040. 

Hierna volgde een korte presentatie van Anton 
Bos, waarin hij zowel inging op het proces, 
als op enkele inzichten die het onderzoek 
nu al heeft opgeleverd. Ook ging hij in op de 
rol van de gemeenteraden waarbij duidelijk 
werd dat de raden geen rol hebben in het 
onderzoek zelf, dat is ook niet gebruikelijk 
bij een MIRT-onderzoek. Uiteraard zijn de 
gemeenteraden wel aan zet en hebben zij nog 
alle mogelijkheid om sturing te geven via de 
Omgevingsvisies, gemeentelijke plannen en 
het bekrachtigen van regionale afspraken. De 
meest gehoorde inbreng van de aanwezige 
raadsleden was dat we als regio vooral 
samen moeten blijven optrekken om een zo 
krachtig mogelijk signaal richting provincie 
en rijk af te geven. De aanwezige raadsleden 
spraken de wens uit om kennis te nemen van 
de uitkomsten van het Bestuurlijk Overleg 
MIRT in november 2020 om op deze manier 
actief betrokken te blijven bij de vorderingen 
van het onderzoek. Bestuurlijk trekker Piet 
Machielsen deed de toezegging de raden 
via een Raadsinformatiebrief hierover te 
informeren. 
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Tijdens de deelsessie Voorzieningen & 
Evenementen heette Monique List, vice 
voorzitter van het Portefeuille-houdersoverleg 
iedereen van harte welkom. Zij schetste de 
opdracht die het Portefeuillehoudersoverleg 
gekregen heeft van de gemeenteraden en die 
ook is vastgelegd in de Samenwerkingsagenda 
2018-2025. List: ‘binnen het thema werken 
we ‘als waren we één gemeente’  gezamenlijk 
toe naar het realiseren van een blijvend en 
kwalitatief hoogstaand regionaal voorzieningen- 
en evenementenaanbod op het gebied van sport, 
cultuur en recreatie. We gaan daarbij niet uit 
van gemeentegrenzen, maar stellen patronen 

en behoeften van onze inwoners en regio 
voorop. Dit komt ten goede aan de kwaliteit en 
daardoor zijn voorzieningen zoveel mogelijk voor 
iedereen bereikbaar. Het ijkpunt is dus niet de 
gemeentegrens, maar het perspectief van onze 
inwoners en de maatschappelijke meerwaarde 
die we voor hen kunnen realiseren.’ En 
om dat te kunnen realiseren werkt het 
Portefeuillehoudersoverleg op dit moment aan 
een gezamenlijke toekomststrategie met een 
vergezicht richting 2030. Projectleider Edgar 
van Leest nam de raadsleden mee in het proces 
om te komen tot deze strategie en wilde graag 
weten wat raadsleden daarin belangrijk vinden.

RONDE 2
THEMA VOORZIENINGEN & EVENEMENTEN

Yvonne Ensink (ambtelijk themamanager Voorzieningen & Evenementen) 

en Edgar van Leest (projectleider toekomststrategie).
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Aan de hand van diverse vragen gingen 
Monique List en Edgar van Leest met de 
raadsleden in gesprek. Op de eerste vraag 
wat de gezamenlijke toekomststrategie in 
2030 moet opleveren was men duidelijk: 
‘vooral meerwaarde’, ‘duidelijke afspraken’ 
en een ‘divers aanbod’. Vervolgens werd de 
raadsleden een keuze voorgelegd welke doelen 
ze graag willen nastreven met de strategie. 
De raadsleden vonden alle drie de doelen: 
economisch doel (verstevigen vestigingsklimaat 
met een compleet en concurrerend aanbod), 
ruimtelijk doel (versterken van verstedelijking) 
en het sociale doel (bevorderen van ontmoeting 
en sociale samenhang) ongeveer even 
belangrijk. Op de vraag voor wie er voldoende 
en kwalitatief hoogstaand aanbod van regionale 
voorzieningen en evenementen moet zijn 
waren de raadsleden meer uitgesproken. 
Vooral inwoners (45 %) en toekomstige 
inwoners (studenten en internationals) (31 
%) vond men hierin belangrijk gevolgd door 
bezoekers (24 %). Ideeën voor samenwerken 
zitten o.a. in gezamenlijke planvorming, 
gezamenlijk investeren in voorzieningen en 
evenementen, het stimuleren van gebruik 
en ondersteunen van exploitatie. Als laatste 

vraag werd aan de raadsleden voorgelegd om 
in volgorde te plaatsen welke methode men 
het meeste aanspreekt om financiële armslag 
voor regionale Voorzieningen & Evenementen 
te vergroten. Op 1. zag men kansen in het 
gezamenlijk organiseren van de lobby richting 
Den Haag voor rijksbijdragen o.a. uit het 
gemeentefonds, 2. Het doen van gezamenlijke 
projectaanvragen (subsidie, cultuurfondsen), 
3. Inzet op kostenbesparing (bijv. samen inkopen 
van zaken) en 4. Gebruik van eigen instrumenten 
inzetten (bijv. toeristenbelasting). 

Mini-enquête voor raadsleden
Omdat er slechts een beperkt aantal raadsleden 
aanwezig was tijdens de digitale sessie van 
Voorzieningen & Evenementen maar er toch 
veel waarde gehecht wordt aan de inbreng van 
raadleden, heeft het Portefeuillehoudersoverleg 
na de Regioconferentie nog een enquête 
ontwikkeld. Deze is inmiddels uitgezet onder 
de raden. Hiermee gaat het Portefeuille-
houdersoverleg de mening van de raadsleden 
nog breder ophalen zodat de leden dit mee 
kunnen nemen in de ontwikkeling van de 
gezamenlijke toekomststrategie voor regionale 
Voorzieningen & Evenementen. 
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RONDE 2
THEMA ECONOMIE

Na een introductie op het thema 
Economie door bestuurlijk 
thematrekker Marc Jeucken 
nam Fons Peeters, raadslid uit 
Oirschot, het stokje van hem 
over. Dhr. Peeters merkt op dat 
Economie een thema is dat ons 
allemaal raakt en van groot belang 
is voor de regio. Het thema kent 
een gemeentegrens-overstijgend 
karakter maar is door de regionale 
schaal soms ook lastig te 
doorgronden. De vraag ‘hoe kunnen 
raadsleden voldoende grip op het 
onderwerp houden?’ vindt hij belangrijk. 

Tijdens de deelsessie Economie zijn twee majeure 
onderwerpen aan bod gekomen: 1. het Regionaal 
Ontwikkelingsfonds Werklocaties (ROW) en 2. de 
programmering bedrijventerreinen. Het ROW is 
vooral bedoeld om investeringen op bestaande 
bedrijventerreinen aan te jagen. Maar het fonds is 
tot op heden maar beperkt succesvol gebleken. Een 
grondige evaluatie en marktconsultatie leren dat het 
fonds laagdrempeliger moet en dat de governance 
eenvoudiger kan. Op die manier verwacht het 
Portefeuillehoudersoverleg Economie dat meer 
bedrijven geholpen kunnen worden. De huidige 
planning is dat gemeenteraden in het eerste kwartaal 
van 2021 besluiten over de nieuwe opzet. 

Bestuurlijk trekker Stan van der Heijden van de 
bedrijventerreinenprogrammering praatte de 
raadsleden bij over de programmering: ‘de prognoses 
tot 2030 en nieuwe inzichten van gemeenten vragen 
om een actualisatie. Feit is dat op dit moment het 
aanbod van bedrijfsgronden niet past bij de vraag. Dat 
betekent dat er gezamenlijk keuzes gemaakt moeten 
worden om het aanbod beter te laten aansluiten bij de 
vraag. Ook zetten we als samenwerkende gemeenten 
extra in op een kwaliteitsslag voor bestaande en 
nieuwe werklocaties.’ 

Tijdens de sessie worden drie stellingen aan de 
raadsleden voorgelegd. 

STELLING 1: REGIONAAL BELANG 
GAAT VOOR OP LOKALE UITBREIDING 
Raadslid Ton van Happen (Geldrop-Mierlo) is 
het helemaal eens met deze stelling. In het SGE 
werken we samen als ware we één gemeente. We 
moeten voorkomen dat gemeenten met elkaar gaan 
concurreren. Hans de Mare (Helmond) vult aan 
dat bijvoorbeeld het MIRT laat zien hoe mobiliteit, 
werken en verstedelijking in elkaar grijpen. Fons 
Peeters (Oirschot) ziet de stelling minder zwart 
wit. Aan de ene kant is het belangrijk om regionaal 
goed af te wegen waar je gaat ontwikkelen. 
Dit om een overschot te voorkomen. Maar aan 
de andere kant moet ook lokale bedrijvigheid 
gefaciliteerd worden. Raadslid Hans Berkers (Best) 
ondersteunt dit. Het is minstens zo belangrijk dat 
er ruimte is voor bestaande bedrijven om door te 
groeien, om vervolgens terreinen die verouderen 
te transformeren. Bestuurlijk trekker Stan van 
der Heijden geeft aan dat lokaal ontwikkelen ook 
financiële voordelen heeft met grondopbrengsten en 
op termijn OZB inkomsten. Ton van Happen (Geldrop- 
Mierlo) en Hans de Mare (Helmond) geven aan dat dat 
niet het uitgangspunt moet zijn. Het is belangrijk om 
over gemeentegrenzen heen te kijken, anders zitten 
er uiteindelijk meer nadelen dan voordelen aan. 

STELLING 2: LAAT BEDRIJVEN HUN 
GANG GAAN EN HANTEER GEEN 
CRITERIA
Ton van Happen (Geldrop-Mierlo) is het daar niet mee 
eens. Hij hanteert dezelfde motivatie als bij de eerste 
stelling. Hans de Mare (Helmond) is het ook niet eens 
met de stelling. Hij benoemt dat naast mobiliteit ook 
de energiebalans en waterhuishouding belangrijke 
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Meer informatie over de samenwerking van de negen 

gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven? Check 

www.stedelijkgebiedeindhoven.nl of volg @StedelijkGebied.

zaken zijn om afspraken 
over te maken. Cor van der Burgt (Helmond) vult 
aan dat het belangrijk is dat we bedrijventerreinen 
zodanig inrichten dat ondernemers heldere keuzes 
kunnen maken voor de toekomst. Stan van der 
Heijden vraagt wat ieder van de kwaliteitscriteria 
vindt die staan gepresenteerd? Hans Berkers (Best) 
geeft aan dat hij het belangrijk vindt dat de vestiging 
van bedrijven de werkgelegenheid bevorderen. 
Jan Frans Brouwers (Son en Breugel) benadrukt 
dat er meerwaarde moet zijn voor de Brabantse 
economie en maatschappelijke vraagstukken zoals 
de Regionale Energiestrategie (RES). Daarnaast vindt 
hij huisvesting van arbeidsmigranten en ondermijning 
belangrijke onderwerpen die aandacht verdienen 
bij bedrijventerreinen. Judith Tesser (Nuenen c.a.) 
merkt op dat bepaalde cruciale bedrijven ook een 
bepaalde aantrekkingskracht uitvoeren op anderen. 
Deze bedrijven willen ook in elkaars nabijheid zitten. 
Daarom is het belangrijk om per terrein goed te 
kijken welk werkmilieu daarbij past. Dat label hoeft 
wat haar betreft niet altijd bindend te zijn. Stan van 
der Heijden brengt naar voren dat de programmering 
niet zo zeer gaat over wat voor specifieke bedrijven 
we in onze regio willen. Het gaat meer over de kaders 
scheppen zodat bedrijven de ruimte hebben om zich 
te vestigen in de regio of uit te breiden. Als reactie 
daarop benoemt Hans de Mare (Helmond) dat het 
stikstofcriterium wel erg specifiek is. Hij vindt dat 
we andere milieuaspecten niet uit het oog moeten 
verliezen.  

STELLING 3: STUUR ACTIEF OP 
ONTWIKKELEN VAN STEDELIJKE 
WERKMILIEUS 
Stan van der Heijden vult aan dat de prognoses 
tot 2030 laten zien dat hier veel vraag naar is. 
Hans Berkers (Best) vindt het goed als we dit type 

werkmilieus in de regio faciliteren. We kunnen 
dan denken aan herontwikkeling van bestaande 
locaties. En dat kan ook in de dorpen plaatsvinden. 
Wat hem betreft moeten gemeenten steun krijgen 
als zij een dergelijke transformatie tot stand willen 
brengen. Stan van der Heijden merkt op dat in 
2016 ook regionale middelen zijn verevend tussen 
de zogenaamde groene (te ontwikkelen) terreinen 
en rode (af te boeken) terreinen. Er zijn ook 
denkrichtingen dat die middelen worden ingezet voor 
de kwaliteitsslag. Hans Berkers (Best) ondersteunt 
deze lijn. Wat Fons Peeters (Oirschot) betreft zouden 
met name locaties in beeld komen voor transformatie 
die voorheen aan de rand van bebouwd gebied lagen 
en nu opgeslokt worden door uitbreidingen. Jan 
Frans Brouwers (Son en Breugel) draait het graag 
om. We hebben in het SGE zo’n 60.000 woningen te 
ontwikkelen in de komende jaren. Moeten we daar 
bedrijventerreinen niet voor transformeren? Marc 
Jeucken benadrukt dat lang niet alle werklocaties 
zich lenen voor transformatie naar wonen, maar 
we kunnen wel kijken naar locaties waar dat wel 
mogelijk is. 

Stan van der Heijden sluit af met de opmerking dat 
we als regio nog wel wat noten te kraken hebben 
voor dat er een breed gedragen voorstel is. Ton van 
Happen (Geldrop-Mierlo) maakt zich wel zorgen over 
de planning. Hij hoopt niet dat de raad achteraan 
in het proces zit en mag tekenen bij het kruisje. 
Hij hoopt dat raden eerder betrokken worden, 
bijvoorbeeld in een opiniërende commissie. Dat hoeft 
niet altijd besluitvormend. Marc Jeucken geeft aan 
dat er altijd een spanningsveld aanwezig is tussen 
enerzijds tempo maken met nieuwe afspraken en 
aan de andere kant momenten inpassen voor het 
betrekken van raden. Deze Regioconferentie voor 
raadsleden speelt daar in elk geval een belangrijke 
rol in. De input wordt gewaardeerd en zorgvuldig 
meegenomen bij de verdere voorstellen voor de 
actualisatieronde van de programmering. 

Raadslid Fons Peeters reflecteert op de sessie: ‘er 
is breed draagvlak onder de raadsleden voor een 
regionale aanpak die een aantal jaren geleden is 
ingezet.’ Daarnaast concludeert hij dat de input van 
de 24 deelnemers waarvan 14 (burger)raadsleden 
vanavond nuttig en waardevol is. Hij ziet nog wel 
kansen om bij de kwaliteitscriteria zaken aan te 
scherpen of uit te breiden. 
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