Wijzigingsvoorstel 10
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema: De governance en organisatie
Titel
Rol gemeenteraad borgen

constaterende dat:
• We conform de concept samenwerkingsagenda willen samenwerken ‘als waren we één
gemeente’
• Gemeenteraden de kaders vaststellen waarbinnen de portefeuillehouders zo goed mogelijk
resultaten moeten boeken.
• We conform de concept samenwerkingsagenda de gemeenteraadsleden in positie moeten
brengen om te sturen op regionale resultaten.
• Jaarlijks de voltallige gemeenteraden uitgenodigd worden om aanwezig te zijn bij de
Regioconferentie.
overwegende dat:
• De gemeenteraden het hoogste bestuursorgaan van het SGE dienen te zijn.
• Met de voorliggende bestuursstructuur geen structurele beleidsbepalende rol ligt bij de
gemeenteraden.
en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te
voeren:
Onder “Hiertoe neemt het Bestuurlijk Platform in ieder geval de volgende initiatieven:” op bladzijde
27, het volgende punt toevoegen:
•

Het Bestuurlijk Platform komt voor het zomerreces met een voorstel hoe de kaderstellende en
controlerende rol van gemeenteraden beter geborgd kan worden. In dit voorstel moet onder
andere het adviserend karakter van de regioconferenties worden veranderd naar een
besluitvormend karakter. Bij de Regioconferentie 2023 zal dit voorstel voorgelegd worden
aan de raadsleden voor vaststelling.

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

Gemeente

Fractie

Emailadres of telefoonnummer

Rutger Rauws

Eindhoven

GroenLinks

rutger.rauws@eindhoven.nl

Tjeerd Ritmeester

Eindhoven

PvdA

tjeerd.ritmeester@eindhoven.nl

Kristiane Schmidt

Waalre

GroenLinks

schmidt-vaccaro@dse.nl

Inge Teklenburg

Eindhoven

Volt

inge.teklenburg@eindhoven.nl
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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

Virginia Jonkers

Eindhoven

Partij voor de Dieren virginia.jonkers@eindhoven.nl

Gerloes van Nunen

Geldrop-Mierlo

PvdA

g.van.nunen@geldrop-mierlo.nl

Annelies Becker

Eindhoven

D66

annelies.becker@eindhoven.nl

Daniëlle Stijntjes

Eindhoven

VVD

danielle.stijntjes@eindhoven.nl

Pieter van Loon

Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot p.vanloon@oirschot.nl

Maurits Spijkerman

Nuenen

GL - PvdA

mauritssr@gmail.com

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