Suggestie 14
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
o Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Betrokkenheid gemeenteraden
constaterende dat:
• In het SGE het Bestuurlijk Platform vooral een rol heeft in de procesbegeleiding van de
samenwerking;
• Dat de feitelijke samenwerking in handen is van de portefeuillehouders op de diverse
thema’s;
• Er in de 9 gemeenten op verschillende wijze wordt omgegaan met de terugkoppeling van
voornemens en besluiten die in het portefeuillehoudersoverleg worden genomen;

overwegende dat:
• Het voor gemeenteraden van belang is dat zij tijdig op de hoogte worden gehouden van
voornemens en ontwikkelingen bij de samenwerking in het SGE;
• Wij constateren dat in de gemeente Geldrop-Mierlo nauwelijks terugkoppeling plaatsvindt
door portefeuillehouders naar de gemeenteraad, terwijl hiervoor in de
commissievergaderingen en de raadsvergaderingen iedere keer een agendapunt over is
opgenomen;
• Tijdige betrokkenheid voorkomt dat op het moment dat de gemeenteraad om instemming
wordt gevraagd er vertraging optreedt, omdat de raad vooraf onvoldoende is geïnformeerd
of is betrokken;
• Tijdens het SGE webinair op 28 september jl een goed voorbeeld over betrokkenheid door
gemeenteraden is getoond in de regio Noord-Oost Brabant;
• In de samenwerking in MRE er een Raadstafel21 is, waarin per gemeenteraad 2
vertegenwoordigers door de gemeenteraad zijn aangewezen. Zij zijn de vooruitgeschoven
posten vanuit de gemeenteraad en worden regelmatig geïnformeerd over de voortgang van
de regionale samenwerkingsagenda en vindt kennisdeling plaats tussen de leden van
Raadstafel21 onderling en de portefeuillehoudersoverleggen. Zij treden ook op als
ambassadeur voor hun eigen gemeenteraad.

en geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggestie mee:
• Om naast de jaarlijkse Regioconferentie waarvoor raadsleden worden uitgenodigd, ook het
instellen van Raadsledenoverleg (zoals bv. in MRE of regio Noord-oost Brabant) uit te werken
en aan gemeenteraden ter instemming voor te leggen.
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Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022
aangenomen / verworpen met ____ stemmen vóór en ____ stemmen tegen.
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