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Op 14 september 2020 kwamen tien raadsleden uit 

de negen samenwerkende gemeenten met Hans 

Gaillard (SGE voorzitter), enkele strategisch adviseurs 

en het SGE secretariaat bij elkaar in het Koningshof 

in Veldhoven. Gelukkig was het ondanks de Corona-

maatregelen op dat moment nog mogelijk om fysiek 

op afstand bij elkaar te komen. Onderwerp van 

gesprek was de rol, positie, eigenaarschap en 

betrokkenheid van raadsleden bij de samenwerking in 

het Stedelijk Gebied Eindhoven. 

SGE voorzitter Hans Gaillard verwelkomde 

de raadsleden en stelde daarbij de volgende 

vragen: welke rol heeft u als raadsleden in een 

samenwerkingsverband? Wat heeft u nodig om uw 

werk als volksvertegenwoordiger te doen? ‘Ik ben hier 

nieuwsgierig naar want  betrokkenheid van raden bij 

regionale samenwerking vraagt continue aandacht 

en is een gezamenlijke zoektocht naar verbetering! 

Daarom ga ik hier ook graag met u over in gesprek.’

Voordat de raadsleden zelf aan de slag konden, werd 

er stilgestaan bij hoe de SGE samenwerking in elkaar 

zit: een samenwerking van en door negen gemeenten 

op basis van een convenant. Waarbij de raden, colleges 

en ambtenaren van de negen gemeenten zelf het werk 

doen binnen de samenwerking. Ook haalden Maarten 

Hageman, gespreksleider van de avond en Harm 

Mertens, secretaris van de samenwerking in het SGE, 

de Oproep uit 2018 nog eens aan als startpunt van de 

avond. 
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DE EERSTE STAP IN 2018: 
‘OPROEP AAN DE GEMEENTERADEN’
In 2018 hebben zeventien raadsleden uit de negen 

gemeenten in een tijdelijke raadswerkgroep, onder 

begeleiding van enkele griffiers en strategisch 

adviseurs, de eerste stap gezet door samen de 

‘Oproep aan de gemeenteraden’ te maken. De 

aanleiding hiervoor was de door diverse raden 

aangenomen motie bij de vaststelling van de 

Samenwerkingsagenda 2018-2025. Hierin was 

opgenomen dat raadsleden betrokkenheid 

en invloed bij besluitvormingsprocessen 

van de samenwerking willen vergroten. De 

Oproep weerspiegelde een ideaalsituatie en 

randvoorwaarden en mogelijkheden om die 

ideaalsituatie qua raadsbetrokkenheid binnen onze 

samenwerking te bereiken. Het was geschreven om 

binnen en tussen onze raden het gesprek op gang 

te brengen, te inspireren en een bijdrage te kunnen 

leveren aan de (continue) ontwikkeling van de 

lokale democratie binnen onze krachtige regionale 

samenwerking. De Oproep is gestructureerd aan de 

hand van de volgende pijlers: 

1. Samenwerken begint in eigen huis

 • Lokale regie bij portefeuillehouders

 • Proactieve rol van raadsleden

2. Raden zoeken elkaar op

 • Uitwisseling tussen raden en raadsleden

 • Informeel netwerk van raadsleden

HET VERVOLG VAN DE OPROEP
De tien raadsleden gingen op 14 september 

2020 verder in gesprek over het vervolg van 

de ‘Oproep aan de gemeenteraden’. De balans 

werd opgemaakt: op wat voor manier wordt 

raadsbetrokkenheid op dit moment vorm gegeven 

zowel in huis bij de eigen gemeente als in 

regionaal verband? Wie heeft de afgelopen jaren 

wat gedaan? Wat moet daarvan zeker blijven? Wat 

kan minder en wat moet er juist meer gedaan 

worden? De Oproep uit 2018 was een handig 

startpunt voor het gesprek. In twee groepen 

gingen de raadsleden uiteen waarbij iedere groep 

aan de slag ging met een pijler uit de Oproep: 

1. Samenwerken begint in eigen huis; 

2. Raden zoeken elkaar op in de regio. 

Na een half uur werden de onderwerpen 

gewisseld zodat de raadsleden de andere groep 

konden aanvullen. 

OPROEP AAN DE 

GEMEENTERADEN
TOELICHTING
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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)
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SAMENWERKEN BEGINT IN EIGEN HUIS
Blijven

• Samen optrekken en van elkaar leren

•  Onderling informatie delen over de 

samenwerking

Meer

• Meer vertrouwen in elkaar

• Keuzes maken waar prioriteit aan gegeven wordt

• Inwoners betrekken

•  Informatie over het thema Voorzieningen & 

Evenementen

• Verbinden/samenwerken

•  Grensoverschrijdende benadering is het 

uitgangspunt

• Visionaire samenwerking

• Meer concreetheid in onderwerpen brengen 

•  Constructief kritisch zijn om zo gezamenlijk 

beste resultaten te behalen

Minder

• Negatieve blik 

RADEN ZOEKEN ELKAAR OP IN DE REGIO
Blijven

•  Drie of vier keer per jaar raden informeren is 

voldoende

• Ad hoc informeren tussendoor is ook goed

• Concreet, kleinschalig en duidelijk

Meer

•  Informatiestroom is nu eendimensionaal, stel 

meer vragen aan raadsleden over onderwerpen en 

gebruik die inbreng

•  Inzichtelijk maken bij vraagstukken en in 

voorstellen waar de gezamenlijke politieke 

componenten zitten

•  Themagerichte onderwerpen, bijv. in de vorm van 

een “markt”

•  Spontane bijeenkomsten zonder programma om 

elkaar te ontmoeten

•  Afspraken maken over bevoegdheden, betrek de 

raden bij dergelijke discussies

• Gezamenlijk intranet met discussiegroepen

Minder

•  Whatsapp groepen alleen om informatie over te 

dragen, niet geschikt voor een serieus onderwerp

INFORMATIE OVER ACTUELE THEMA’S 
BINNEN DE SGE SAMENWERKING 
DELEN IN HUIS DOOR DE EIGEN 
PORTEFEUILLEHOUDER

ALS GEMEENTERAAD OVER EIGEN 
SCHADUW HEEN KIJKEN IN HET 
BELANG VAN DE SAMENWERKING

RAADSBREED EEN ONDERWERP 
VERDIEPEN, BIJV. WONEN/ MIRT 
ONDERZOEK

TEST MET ‘VERENIGDE 
VERGADERING’ BIJ EEN MAJEUR 
ONDERWERP ZOALS EEN NIEUWE 
SAMENWERKINGSAGENDA

EXPERIMENTEREN MET REGIONALE 
RAADSCOMMISSIE VOOR EEN 
SPECIFIEK ONDERWERP
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GEMEENTERAADSLEDEN DIE MEEDACHTEN:

Kay Sachse (Eindhoven), Judith Tesser (Nuenen), Louis Koenen (Nuenen), Jan Wesenbeek (Nuenen), 

Michael Akkers (Helmond), Mariëlle Giesbertz (Veldhoven) Gerrit Coppens (Veldhoven), Arnold de Vries (Oirschot), 

Els Claassen (Oirschot), Martien Schoenmakers (Oirschot).

ONDERSTEUNING:

Bestuurlijk Platform SGE: Hans Gaillard (Voorzitter SGE)

Procesbegeleider: Maarten Hageman (Adviseur gespecialiseerd in Governance bij samenwerking in het publieke domein) 

Beleidsadviseurs Gemeentelijke Samenwerking: Marije Stoltenborg (Nuenen) en Marjan van den Hoogenhoff (Veldhoven)

SGE Secretariaat: Harm Mertens (Secretaris) en Mariëlle Lunenburg (Adviseur)

TOT SLOT
De aanwezige raadsleden hebben aangegeven het prettig te vinden als er jaarlijks op deze manier gesproken 

wordt met elkaar over de samenwerking. Ook is afgesproken dat de raadsleden hun collega raadsleden in 

de eigen gemeente terugkoppelen wat er deze avond besproken is. Hans Gaillard deed tot slot nog de oproep 

dat het ook altijd goed is om als raadslid signalen door te geven aan de eigen portefeuillehouders zowel op 

inhoud maar ook op het samenwerken zelf. Op www.stedelijkgebiedeindhoven.nl staat vermeld per thema 

welke vertegenwoordiger uit uw college deelneemt. Uiteraard kunnen signalen tussendoor ook doorgegeven 

worden aan het secretariaat van de samenwerking door een e-mail te sturen naar h.mertens@eindhoven.

nl of m.lunenburg@eindhoven.nl. In gesprek blijven met elkaar is de basis om constructief te blijven 

samenwerken. 


