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Aan de leden van de raad  

     

Betreft: Uitkomst evaluatie samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven 

 

 

Geacht gemeenteraadslid, 

 

De negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven hebben in 2013 het 

'Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven' gesloten. Eind 2016 is een plan van 

aanpak opgesteld voor het proces van evaluatie en doorontwikkeling van deze 

samenwerking. Hierover bent u begin 2017 geïnformeerd. 

   

Het evaluatieproces 

De evaluatie is het eerste onderdeel van dit proces. Hiervoor is Berenschot als 

onafhankelijke partij in de arm genomen. Het bureau heeft de afgelopen maanden de 

samenwerking geëvalueerd middels een bureaustudie, groepsgesprekken en interviews. 

Er is gesproken met gemeenteraden, portefeuillehouders, gedeputeerden, externe 

partners en ambtenaren. Met raadsleden van de gemeenteraad van Eindhoven heeft op 

16 maart jl.een gesprek plaatsgevonden. De gesprekken verliepen in een gemoedelijke 

sfeer. Kijk voor een korte (video)impressie van het traject op 

https://youtu.be/nsf50BfGS6M 

 

De hoofdlijn van de evaluatie 

Bijgevoegd treft u het definitieve evaluatierapport aan. We lichten er de belangrijkste 

conclusies voor u uit: 

 

Over het algemeen concludeert Berenschot dat in de samenwerking in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven de afgelopen jaren voortgang is geboekt. Er zijn concrete resultaten 

bereikt op het gebied van werken en wonen.  Er is de afgelopen jaren ook meer 

vertrouwen, transparantie en flexibiliteit in de samenwerking ontstaan. De gemeenten 

zijn meer ‘als ware één gemeente’ gaan werken en er wordt meer gezamenlijk 

eigenaarschap gevoeld voor het Stedelijk Gebied Eindhoven. De keuze voor een beperkt 

ambtelijk secretariaat en de uitvoering bij de gemeenten heeft ook hiertoe bijgedragen. 

 

Er is volgens Berenschot meer dan voldoende draagvlak onder colleges, 

gemeenteraden en externe partners voor de netwerksamenwerking in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven en de voortzetting en versterking ervan. De nuance is wel dat er ook 

nog veel voor verbetering vatbaar is. Er is nog wel een weg te gaan. Een weg die gezien 

de resultaten van de afgelopen tijd volgens Berenschot zeker de moeite van het 

bewandelen waard is.  

 

https://youtu.be/nsf50BfGS6M
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De leden van het Bestuurlijk Platform Stedelijk Gebied hebben op vrijdag 2 juni het 

rapport besproken. De negen colleges herkennen zich in het evaluatierapport. Het geeft 

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. 

 

Het vervolgproces 

Voor deze doorontwikkeling is al parallel aan de evaluatie een proces gestart. Hiervoor 

zijn interviews gehouden met smaakmakers uit de regio, hebben negen bestuurders en 

negen MT-leden in een 24-uurssessie de contouren van de agenda verkend en zijn ze 

begonnen met verdiepende gesprekken in zogenaamde maatschappelijke denktanks. 

Ook raadsleden zijn uitgenodigd voor de denktanks en daarnaast is er in bijna iedere 

gemeenteraad gesproken over de gewenste inhoud van de samenwerking. Met uw raad 

is op 6 juni jl. informeel gesproken over het proces in het Stedelijk Gebied. 

 

Alle input wordt de komende weken verwerkt tot een concept-agenda. Deze geeft 

antwoord op de vraag wat de negen gemeenten samen gaan doen. Daarbij wordt een 

voorstel voor een uitvoeringsarrangement ontwikkeld: hoe gaan we de agenda 

realiseren? Dit zijn afspraken over o.a. de bestuursvorm, uitvoeringsorganisatie en 

financiering. Hiervoor is het evaluatierapport van Berenschot belangrijke input.  

  

Op 6 juli wordt het tussenresultaat gepresenteerd tijdens een zomerconferentie. Bij deze 

bijeenkomst krijgen raadsleden opnieuw de gelegenheid om inbreng te leveren en zo de 

uitkomst mede te beïnvloeden. In augustus en september verwerken de negen 

gemeenten de reacties en komen ze tot een definitieve agenda en 

uitvoeringsarrangement. Presentatie hiervan is op 28 september, vanaf oktober wordt 

het geheel ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgelegd.  

 

Hoogachtend,  

  

Burgemeester en wethouders van Eindhoven

  

 


