Suggestie 12
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
• Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Snel aanbieden en overnemen van goede ideeën
constaterende dat:
• De SGE agenda veelal gericht is op het verstevigen, versnellen, en verbeteren van bestaande
afspraken;
•

Good Governance essentieel is voor de toekomst van onze regio en dit uitgebreid is verwerkt
in de SGE;

•

In veel gemeenten goede ideeën en initiatieven bestaan op verschillende thema’s,
waaronder urgente en actuele onderwerpen, van energiearmoede tot de klimaatcrisis;

overwegende dat:
•

Good Governance ook betekent samen effectief omgaan met de (ambtelijke) middelen die je
hebt;

•

Er door gemeenten binnen de SGE stappen worden gezet op deze ambtelijke samenwerking,
bijvoorbeeld door samen ambtenaren aan te nemen om gedeelte uitdagingen aan te gaan;

•

Op veel urgente en actuele kwesties per gemeente goede initiatieven en gemeenten
bestaan, denk bijvoorbeeld aan de klusbussen en energieboxen in Eindhoven, maar dat deze
vaak niet door andere gemeenten worden opgepakt maar daar wel van waarde kunnen zijn;

•

Het onwenselijk is dat in tijden van krapte en nood het wiel door gemeenten elke keer
opnieuw moet worden uitgevonden;

geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggesties mee:
1. Dat Good Governance ook betekent het gezamenlijk effectief omgaan met (ambtelijke)
capaciteit en dit in de tekst te verwerken;
2. Beschrijf nadrukkelijk in de SGE agenda dat gemeenten samen tot een platform komen om
op actuele en urgente thema’s snel goede ideeën en initiatieven te kunnen uitwisselen;

Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
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Indiener
Tjeerd Ritmeester

Gemeente
Eindhoven

Fractie
PvdA

Emailadres of telefoonnummer
tjeerd.ritmeester@eindhoven.nl

Rutger Rauws

Eindhoven

GroenLinks

rutger.rauws@eindhoven.nl

Hans de Mare

Helmond

PvdA

h.de.mare@raad.helmond.nl

Kristiane Schmidt

Waalre

GroenLinks

schmidt-vaccaro@dse.nl

Steven van der Heijden Best

PvdA & GL

steven190895@hotmail.com

Thomas Tuerlings

Helmond

GroenLinks

t.tuerlings@raad.helmond.nl

Janpeter Hazelaar

Waalre

PvdA

hazelaar@iae.nl

Gerloes van Nunen

Geldrop-Mierlo

PvdA

g.van.nunen@geldrop-mierlo.nl

Pieter van Loon

Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot p.vanloon@oirschot.nl

Maurits Spijkerman

Nuenen

GL - PvdA

mauritssr@gmail.com

Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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