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Wijzigingsvoorstel 1         

      

 
constaterende dat: 

• Het woord ‘groei’ maar liefst 36 keer voorkomt in de concept Samenwerkingsagenda 2022-

2026. 

• Het woord ‘duurzaam(heid)’ 7 keer voorkomt. 

• Wanneer het over klimaat gaat in de concept Samenwerkingsagenda 2022-2026 het 

overwegend over vestigingsklimaat gaat. 

overwegende dat:  

• Er in de agenda te veel focus is op (economische) groei van de regio. 

• Groei geen doel op zich moet zijn. 

• Brede welvaart en verduurzaming geen rode draad door deze samenwerkingsagenda is 

• De volledige agenda eigenlijk fundamenteel herschreven dient te worden hebben we 
besloten tot het maken van een statement door het structureel toevoegen van het woord 
‘duurzame’ voor het woord ‘groei’. 

 
en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te 

voeren:  

• Op bladzijde 6 “duurzame” toevoegen voor “groeiopgave”. 

• Op bladzijde 7 “duurzame” toevoegen tussen “de groei”. 

• Op bladzijde 8 “We faciliteren groei” vervangen door “We laten duurzame groei toe” 

• Op bladzijde 10 “Dat de economische groei ons in staat stelt brede welvaart te realiseren 

voor het welzijn en welbevinden van al onze mensen; hiervan profiteren natuurlijk ook onze 

huidige inwoners volop mee!” vervangen door “Het is niet vanzelfsprekend dat iedereen 

meeprofiteert van economische groei. Economische groei is een middel om brede welvaart te 

realiseren, maar daar moet dan wel scherp op gestuurd worden.”  

• Op bladzijde 13 “de blijvende” vervangen door “duurzame” en “te kunnen blijven opvangen” 

vervangen door “te faciliteren” 

• Op bladzijde 17 “de” vervangen door “duurzame” en “op te kunnen vangen” vervangen door 

“te faciliteren” 

• Op bladzijde 23 “duurzame” toevoegen voor “groei van Brainport” 

• Op bladzijde 26 “En dat er met groei van de regio opgaven op ons afkomen, is een gegeven. 

Hoe we ermee omgaan is een keuze.” vervangen door “Economische groei overkomt ons niet, 
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maar is een keuze. In het SGE kiezen we voor brede welvaart dat bijvoorbeeld via duurzame 

groei mogelijk gemaakt wordt.” 

 

Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:  

Indiener  Gemeente  Fractie  Emailadres of telefoonnummer 

Rutger Rauws  Eindhoven  GroenLinks rutger.rauws@eindhoven.nl 

Hans de Mare  Helmond  PvdA  h.de.mare@raad.helmond.nl 

Tjeerd Ritmeester Eindhoven  PvdA  tjeerd.ritmeester@eindhoven.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 in regioconferentie van 30 november 2022   

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

                                 


