Suggestie 13
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
X Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Spanningsveld tussen SGE en MRE
constaterende dat:
• het SGE onderdeel is van het grotere regionale MRE-verband;
• de duurzame schaalsprong Brainport en de nieuwe balans in het landelijk gebied een grote
mate van samenwerking vereisen in het bredere MRE-verband;
• de Strategische Agenda Brainport uitgaat van drie pijlers: internationale waardeketens,
talent, wonen en bereikbaarheid;
• de gelden vanuit het Rijk voor wonen en mobiliteit voor het overgrote deel landen in de
gemeenten Eindhoven en Helmond.

overwegende dat:
• de concept SGE samenwerkingsagenda sterk de nadruk legt op de ontwikkelingen binnen het
SGE gebied;
• om succesvol uitvoering te geven aan de agenda, de thema’s wonen, economie, ruimte,
voorzieningen en evenementen een verdere reikwijdte hebben dan enkel het SGE;
• Het creëren van een “Daily Urban System” pas echt gerealiseerd kan worden als alle
gemeenten evenredig de lasten en lusten verdelen;
• Er een spanningsveld kan ontstaan tussen het SGE en de omliggende gemeenten in de MREregio als de lusten en lasten niet evenredig worden verdeeld.

en geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggestie mee:
• de oproep om de kracht van de hele regio te benutten in de uitvoering van de agenda en
deelregio’s nauwer te betrekken;
• De ontwikkelvisies van de afzonderlijke deelregio’s zwaarder te laten wegen in de
strategische keuzes binnen het SGE- en MRE-verband. Ter voorkoming dat het SGE als een
vereniging binnen de grotere MRE vereniging wordt gezien en gaat fungeren.

Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:
Son en Breugel
Fracties CDA en Dorpsbelang
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1

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