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Toelichting ‘Regioconferentie Samenwerkingsagenda 2022-2026’ 

Wat is het doel van de regioconferentie?  

Doel van de regioconferentie is om als raadsleden met elkaar te spreken over de nieuwe 
Samenwerkingsagenda 2022-2026 van de negen gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven 
(SGE). De samenwerkingsagenda is de basis waarop we als negen gemeenten de komende vier jaar 
samenwerken. Het document bevat zowel de inhoudelijke hoofdlijnen als de manier waarop we de 
samenwerking vorm gaan geven.  
 

Wat is de status van de regioconferentie?  
In de bijeenkomst kunnen raadsleden met elkaar in gesprek over concrete suggesties (te vergelijken 
met een motie, maar zonder status) en wijzigingsvoorstellen (te vergelijken met amendement, maar 
zonder status) voor de samenwerkingsagenda. Raadsleden kunnen vooraf de suggesties en 
voorstellen indienen. In de bijeenkomst wordt gekeken of er al of niet een meerderheid is voor deze 
suggesties en voorstellen.  
 

De regioconferentie is aan te merken als een informele raadpleging van de raadsleden van alle raden 
van het stedelijk gebied. Onderwerp van raadpleging is enkel de nieuwe samenwerkingsagenda. Het 
is uitdrukkelijk geen bijeenkomst met een formele status en de uitkomst van de raadpleging heeft 
dan ook geen rechtsgevolg.  
 
Is de bijeenkomst openbaar?  
De Regioconferentie is openbaar, maar alleen de afzonderlijke raadsleden van de aangesloten raden 

hebben een stemmogelijkheid.  
 
Hoe kan ik een suggestie of wijzigingsvoorstel indienen?  
Ieder raadslid, fractie of combinatie van raadsleden en fracties kunnen een suggestie of 
wijzigingsvoorstel indienen. Wij verzoeken u hiervoor gebruik te maken van de formats in bijlage 2 
en 3 en om uw suggestie of wijzigingsvoorstel vóór 23 november in te dienen via 

stedelijkgebied@eindhoven.nl.  
 
De suggesties en wijzigingsvoorstellen worden na indiening direct gedeeld via 
www.stedelijkgebiedeindhoven.nl. Hierbij worden ook de contactgegevens vermeld van de indieners, 

zodat raadsleden daar ook contact mee op kunnen nemen om zich bijvoorbeeld aan te sluiten bij het 
voorstel of om aanpassingen te bespreken. Na 23 november zijn de ingediende suggesties en 
voorstellen definitief en kunnen op de website geraadpleegd worden ter voorbereiding van de 

regioconferentie. 
 
Hoe wordt een suggestie of wijzigingsvoorstel behandeld?  
Een suggestie of wijzigingsvoorstel wordt tijdens de regioconferentie behandeld, waarbij het de 
voorkeur heeft dat de indiener ervan ook zelf aanwezig is voor een toelichting. Suggesties of 
wijzigingsvoorstellen die ongeveer van gelijke strekking zijn dan wel sterk in elkaars verlengde 
liggen, worden gegroepeerd behandeld.  

 
Per suggestie of wijzigingsvoorstel hanteren we als vergaderorde:  
- eventuele nadere toelichting door de indiener(s);  
- reactie lid Bestuurlijk Platform of de voorzitter van het betreffende Portefeuillehoudersoverleg 
- vragen / debat aanwezige raadsleden  
- stemming over de suggestie of voorstel.  

 

Hoe werkt dat stemmen?  
Ieder aanwezig raadslid van een aangesloten gemeente heeft één stem. Raadsleden kunnen zich niet 
laten vervangen. De wijze van stemmen gaat via een app en wordt bij aanvang van de vergadering 
toegelicht. Om mee te kunnen stemmen is het van belang dat u zich tijdig aanmeldt en bij 
binnenkomst meldt bij de registratietafel.  
 

Wat gebeurt er na de regioconferentie?  
Als er een meerderheid is voor suggesties en voorstellen, dan zijn deze aan te merken als een advies 
aan het Bestuurlijk Platform. Het Bestuurlijk Platform beslist uiteindelijk of ze suggesties en 
wijzigingsvoorstellen overneemt. Natuurlijk weegt de uitkomst van de raadpleging zwaar en zal het 
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Bestuurlijk Platform altijd motiveren wanneer een suggestie of voorstel uiteindelijk niet wordt 
overgenomen. Deze motivering wordt ook gedeeld met de gemeenteraden.  
 

Daarnaast zal op dat moment nog gekeken worden naar samenwerkingsakkoord MRE en de 
Strategische Agenda Brainport. Deze zijn nu nog in ontwikkeling. In die agenda’s agenderen we ook 
(een deel van) de regionale opgaven. Als het samenwerkingsakkoord MRE, de Strategische Agenda 
Brainport of andere relevante ontwikkelingen daar aanleiding toe geven passen we onze agenda aan. 
Hierdoor borgen we dat er uiteindelijk een afgestemde en breed gedragen agenda aan de 
gemeenteraden voorgelegd wordt ter besluitvorming .  
 

De gemeenteraden nemen begin 2023 een finaal besluit over de Samenwerkingsagenda 2022-2026. 

Hierbij kunnen ze ook de reactie van het Bestuurlijk Platform op de suggesties en voorstellen waar 

op de regioconferentie een meerderheid voor was, mee laten wegen. 

 

 


