Wijzigingsvoorstel 8
Regioconferentie Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) van 30 november 2022
Onderwerp/Thema:
• Algemeen
o Economie
o Wonen
o Voorzieningen en Evenementen
o Ruimte
Titel
Delen ambtelijke capaciteit en kennis

constaterende dat:
• De concept Samenwerkingsagenda 2022-2026 spreekt over “We gaan uit van de
kerngedachte -Als waren we één gemeente-”.
• Nagenoeg elke gemeente op het gebied van verschillende thema’s individueel bezig is met
het opstellen van beleidskaders.
• Al deze parallelle en vergelijkbare processen veel ambtelijke capaciteit kosten.
• Er al intensieve ambtelijke samenwerking is op het gebied van wonen via onder andere het
Coördinatieteam Wonen.
overwegende dat:
• Vanuit de gedachte: “Als waren we één gemeente” het zeer zinvol is om af te spreken dat
ambtelijke capaciteit en kennis wordt gedeeld tussen SGE gemeentes.
• De concept Samenwerkingsagenda 2022-2026 al inzet op ambtelijke samenwerking, maar
dat deze samenwerking verder mag worden uitgebouwd.
• Overleggen dienen niet alleen tussen enkele ambtenaren namens alle SGE-gemeenten plaats
te vinden maar tussen verschillende lagen.
• De samenwerking en stroomlijning van de ambtelijke samenwerking moet verder gaan dan
het delen van vergunningenprocedures. Denk aan het SGE-breed opstellen van
beleidskaders, die dan ter beschikking worden gesteld aan alle negen gemeenten.
en verzoekt het Bestuurlijk Platform de volgende wijziging van de samenwerkingsagenda door te
voeren:
Op bladzijde 32, de volgende punten onder ‘Ambtelijke slagkracht’:
•

We nemen vervolgstappen in het gezamenlijk aanstellen en inzetten van ambtenaren op
gedeelde inhoudelijke onderwerpen. Daarbij acteren enkele ambtenaren namens alle negen
gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven op onderwerpen die zich hiervoor lenen. We
leren daarbij van stappen die we hierin al hebben gezet, zoals bij de samenwerking in het
uitvoeren van de Urgentieverordening.

•

We zetten eveneens vervolgstappen in ambtelijke samenwerking om gemeentelijke
procedures te stroomlijnen. We denken aan het doorlopend delen van vergunningsprocedures
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voor nieuwe producten en diensten tussen juridische afdelingen van samenwerkende
gemeenten, om ambtelijke capaciteit vrij te spelen om op andere opdrachten het verschil te
kunnen maken. Voordat we deze vervolgstappen kunnen zetten, moet worden uitgewerkt
wat deze stappen concreet betekenen. De gemeentesecretarissen hebben hierin een
belangrijke rol.
Te wijzigen in:
•

We nemen vervolgstappen in het gezamenlijk aanstellen en inzetten van ambtenaren op de
eerder genoemde thema’s. Daarbij acteren enkele ambtenaren namens alle negen
gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven op onderwerpen die zich hiervoor lenen, maar
vindt op verschillende niveaus van de ambtelijke organisaties kennisuitwisseling plaats. We
leren daarbij van stappen die we hierin al hebben gezet, zoals bij de samenwerking in het
uitvoeren van de Urgentieverordening.

•

We zetten eveneens vervolgstappen in ambtelijke samenwerking om gemeentelijke
procedures te stroomlijnen en ambtelijke capaciteit vrij te spelen om op andere opdrachten
het verschil te kunnen maken. We denken onder andere aan:
o Het doorlopend delen van vergunningsprocedures voor nieuwe producten en diensten
tussen juridische afdelingen van samenwerkende gemeenten,
o Het gezamenlijk opstellen van beleidskaders die ter beschikking worden gesteld aan
de negen gemeenten.
o Het opzetten en/of intensiveren van een flexpool voor medewerkers op gebied van
Ruimtelijke Ordening.
Voordat we deze vervolgstappen kunnen zetten, moet worden uitgewerkt wat deze stappen
concreet betekenen. De gemeentesecretarissen hebben hierin een belangrijke rol.

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

Gemeente

Fractie

Emailadres of telefoonnummer

Paul Kuijken

Geldrop-Mierlo

GroenLinks

p.kuijken@geldrop-mierlo.nl

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
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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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