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Suggestie 6        
      

 
constaterende dat: 

• Een stevige afvaardiging van de gemeenteraden van Best en Oirschot op 16 november jl 
heeft gedebatteerd over de concept Samenwerkingsagenda Stedelijk Gebied Eindhoven 
2022-2026 (hierna: SGE agenda); 
 

• Het logisch is dat het SGE samenwerkt op het thema wonen en hiervoor ook een robuust 
hoofdstuk wordt geschreven; 
 

• Gemeenten in toenemende mate een opgave zien om woningzoekenden met een urgente 
woningvraag te huisvesten. Hiermee bedoelen we in dit verband bijvoorbeeld 
arbeidsmigranten, statushouders, Oekraïners, asielzoekers, situaties rondom 
huisuitzettingen of gedwongen verkoop, ex-delinquenten en andere spoedzoekers; 
 

• De provincie voor wat betreft een aantal van deze doelgroepen kritisch toezicht houdt op 
onze gemeenten; 
 

• De SGE agenda wat dit betreft alleen schrijft ‘we gaan aan de slag met de mogelijkheden 
voor Flexwonen’ maar nog geen niet-vrijblijvende afspraken bevat; 
 

overwegende dat:  
 

• Op dit moment niet alle gemeenten in dezelfde cq. voldoende mate een bijdrage leveren aan 
de huisvestingsvraag van de hierboven beschreven bijzondere doelgroepen; 

 
geeft het Bestuurlijk Platform van het Stedelijk Gebied Eindhoven de volgende suggesties mee:  
 

• Beschrijf in de SGE agenda een proces waarmee de 9 gemeenten gaan komen tot niet-
vrijblijvende afspraken over het huisvesten van deze bijzondere doelgroepen; 
 

• Betrek in dit proces het uitgangspunt dat alle gemeenten hiervoor een verantwoordelijkheid 
hebben en een voldoende bijdrage moeten leveren. 

 
 
 
 
Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie: 

Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022 

Onderwerp/Thema: o Algemeen 
o Economie 

• Wonen 
o Voorzieningen en Evenementen 
o Ruimte 

Titel Niet-vrijblijvende afspraken bijzondere doelgroepen 
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Indiener  Gemeente  Fractie  Emailadres of telefoonnummer 
Steven van der Heijden Best   PvdA/GroenLinks  Steven190895@hotmail.com 
Rutger Rauws  Eindhoven  GroenLinks  rutger.rauws@eindhoven.nl 
Paul Kuijken  Geldrop-Mierlo  GroenLinks  p.kuijken@geldrop-mierlo.nl 
Tjeerd Ritmeester Eindhoven  PvdA   tjeerd.ritmeester@eindhoven.nl 
Kristiane Schmidt Waalre   GroenLinks  schmidt-vaccaro@dse.nl 
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 
Leon Kennis  Best   Best Open   lbakennis@onsbrabantnet.nl 
Jo van den Boogaard Best Jongerenpartij Jo jovandenboogaard@gmail.com 
Marieke Gondrie Best CDA  marieke_gondrie@hotmail.com 

Marienette Wemelsfelder Oirschot D66  marienettew@gmail.com 
Els Claassen Oirschot Dorpsvisie  E.Claassen@oirschot.nl 
 

 

    
 

 

 
 
 

 

  

Deze suggestie werd tijdens de regioconferentie van 30 november 2022 

aangenomen / verworpen  met  ____  stemmen vóór en  ____  stemmen tegen. 
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