Wijzigingsvoorstel 6
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
o Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
• Ruimte
Titel
Gezondheidszorg- en scholingsvoorzieningen op niveau
constaterende dat:
• Veel mensen niet alleen werken in de SGE regio maar ook veel mensen zich vestigen in de
SGE regio.
• In de concept Samenwerkingsagenda 2022-2026 weinig aandacht is voor het gezamenlijk
optrekken rondom sociaal-maatschappelijke voorzieningen zoals gezondheidszorg en
onderwijs
overwegende dat:
• Het voor het vestigingsklimaat, maar ook de huidige inwoners, essentieel is dat aanbod en
kwaliteit van de aanwezige voorzieningen gelijke tred houdt met de verstedelijking.
• De groei van het inwoneraantal ook gevolgen zal hebben voor voorzieningen met betrekking
tot gezondheidszorg en onderwijs.
• De kwaliteit en aanbod van voorzieningen met betrekking tot gezondheidszorg en onderwijs
baat hebben bij een regionale aanpak en verdeling.
en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te
voeren:
Op bladzijde 21 bij het thema Voorzieningen & Evenementen de hierna genoemde doelen toe te
voegen aan de drie al omschreven doelen en deze in de teksten verder vorm te geven:
4. Gezondheidszorg op peil: actief acteren op de uitbreiding van aanwezige
gezondheidsvoorzieningen.
5. Onderwijs als basis: speciaal en voorgezet onderwijs op regionaal niveau op orde brengen en
houden.
Onder het punt op bladzijde 21:
• De contacten met Brainport Development intensiveren om waar mogelijk kansen te benutten o.a.
voor financiële middelen die bijdragen aan onze ambities.
Het volgende punt toevoegen:
•

Bedrijven die direct of indirect een buitenproportionele druk leggen op de voorzieningen in onze
regio financieel hun aandeel laten bijdragen.
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Ondertekening indieners met vermelding van de gemeente en de fractie:

Indiener

Gemeente

Fractie

Emailadres of telefoonnummer

Pieter van Loon

Oirschot

Sociaal Progressief Oirschot p.vanloon@oirschot.nl

Rutger Rauws

Eindhoven

GroenLinks

rutger.rauws@eindhoven.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

Paul Kuijken

Geldrop-Mierlo

GroenLinks

p.kuijken@geldrop-mierlo.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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