
 

Verslag overleg bestuurlijk platform stedelijk gebied 

10 februari 2017 om 9.00 – 10.30 Gemeentehuis Son en Breugel (Gemeentehuis, Raadhuisplein 1) 

Aanwezig: Hans Gaillard (voorzitter), Wilbert Seuren, Anton van Aert, Renée Hoekman, Frans Stienen, Hans van 

de Looij, Jan Brenninkmeijer, Anne-Marie Spierings, Rien Schalkx (Agendapunt 3), Harm Mertens (secretaris) 

Afwezig: Piet Machielsen, Maarten Houben,  Marco Wilke (gemeentesecretaris Eindhoven) 

 

1. Opening & mededelingen 

Verslag: Hans Gaillard heet iedereen welkom en opent de vergadering. Als voorzitter van het Stedelijk Gebied 

Eindhoven heeft hij een brief van het college van de gemeente Eindhoven ontvangen waarin hij geïnformeerd 

wordt over de in het college vastgestelde visie op de regionale bestuurskracht. Hij stelt voor deze visie nu niet te 

bespreken, maar voor de volgende keer een overzicht te maken van de stand van zaken in de 9 gemeenten als het 

gaat om de bestuurlijke toekomst. Dan kunnen we het totaalbeeld bespreken. De leden van het bestuurlijk platform 

gaan hiermee akkoord.  

Besluiten en afspraken: 

-  De secretaris van de samenwerking zal een overzicht maken van de stand van zaken in de 9 gemeenten als 

het gaat om de discussie over de bestuurlijke toekomst.  

 

2. Verslag van de vorige bijeenkomst  

Verslag: Anne-Marie Spierings vraagt om passage over haar inbreng tijdens de discussie over het procesvoorstel 

aan te passen. Deze wordt nu als volgt:  

 

Anne-Marie Spierings:  De gedeputeerde maakt een onderscheid voor dit stuk in de zin van ‘evaluatie en 

doorontwikkeling Regio Stedelijk gebied Eindhoven’ en in de zin van ‘mogelijke invulling 

van het verzoek van de provincie aan de gemeenten in het kader van (Veer)Krachtig 

Bestuur. Voor wat betreft dat eerste: Het voorstel dat nu op tafel ligt heeft meer ambitie en 

diepgang dan het procesvoorstel van april. De gedeputeerde is positief over het voorstel 

en de provincie is bereid alle medewerking verlenen, inclusief de gevraagde bijdrage. Het 

is ook goed dat er verbinding gelegd wordt tussen de verschillende evaluaties in de regio. 

Voor wat betreft de mogelijke betekenis van dit stuk voor (Veer)Krachtig bestuur:  De 

gedeputeerde betwijfelt of het proces een antwoord gaat geven op de in het rapport van 

de commissie Demmers gevraagde overdracht van taken en bevoegdheden. Zij laat zich 

de komende maanden graag van het tegendeel overtuigen. Voor nu ziet zij het proces dat 

het Stedelijk Gebied gaat doorlopen los van de discussie over de bestuurlijke toekomst 

van Nuenen. Met de daarbij betrokken partijen gaat de provincie de komende tijd in 

overleg. Hier verandert dit voorstel niets aan. 

 

Voor het overige zijn er geen opmerkingen 

 

Besluiten en afspraken: 

-  De leden van het bestuurlijk platform stemmen in met het aangepaste concept-verslag bestuurlijk platform 

Stedelijk Gebied 15 december 2016.  

 

3. Presentatie / stand van zaken ‘Proeftuin herziening financiële verhoudingen’.  

Verslag. Hans Gaillard geeft als lid van de stuurgroep een korte toelichting op de proeftuin. De proeftuin is nu vijf 

maanden onderweg. Inmiddels hebben er verschillende sessies plaatsgevonden en beginnen de contouren van het 

advies aan het kabinet zich af te tekenen. Deze zijn bruikbaar voor de eigen doorontwikkeling van de 

samenwerking.  

 

Ardjan Noorland is projectleider vanuit de gemeente Eindhoven en hij geeft een korte presentatie van het proces 

en de belangrijkste bevindingen.  De presentatie is bijgevoegd.  

 



 

 

Wilbert Seuren vindt het goed dat nu onderbouwt wordt dat in deze regio investeren ook iets oplevert en resulteert 

in economische groei. Dat is belangrijk voor de lobby richting het Rijk. Frans Stienen concludeert dat het wel 

belangrijk is dat de regio zelf aan de slag gaat. De aanzet voor een arrangement moet uit de regio zelf komen. Het 

zou wat dat betreft ook goed aan kunnen sluiten bij de eigen doorontwikkeling.  

 

Renée Hoekman vraagt naar de verbinding met het Actieprogramma Brainport. Dat wordt nu onder regie van Staf 

Depla opgesteld. Wilbert Seuren geeft aan dat Brainport Development in de lead is voor het opstellen van dat 

programma. Er lopen zeker verbanden, mogelijk wordt in het kader van de actieagenda ook om een pilot-status 

gevraagd. Dat geeft het nieuwe kabinet de kans om een aantal adviezen uit de proeftuin in deze regio echt uit te 

gaan voeren. Jan Brenninkmeijer merkt op dat het vergroten van het lokaal belastinggebied een erg politieke vraag 

is. Het is belangrijk via de partijlijn te acteren wanneer we dat willen.  

 

Anton van Aert geeft aan dat hij verwacht dat we in de doorontwikkeling van het Stedelijk Gebied Eindhoven ook 

gaan kijken naar de rol van de triple-helix. Misschien moeten we andere partijen beter of op een andere manier 

betrekken. Sommige arrangementen ondersteunen een dergelijke beweging. Hans Gaillard geeft aan dat hij en 

Wilbert Seuren de komende maand ook in gesprek gaan met de wetenschappelijke reflectieraad van de proeftuin. 

Daarin zal deze vraag ook aan de orde komen.   

 

Besluiten en afspraken: 

-  De leden van het bestuurlijk platform nemen kennis van de presentatie en voortgang van de proeftuin 

‘Herziening financiële verhoudingen’.  

  

4. Evaluatie en doorontwikkeling samenwerking Stedelijk Gebied Eindhoven 

Verslag: Wilbert Seuren geeft als lid van de stuurgroep een korte update van het proces. Als eerste stap is 

Berenschot in de arm genomen voor het uitvoeren van de evaluatie. Dit is onderdeel 1 van het procesvoorstel 

zoals het bestuurlijk platform dat op 15 december heeft vastgesteld. Op korte termijn worden de gesprekken 

gevoerd en 30 maart presenteert Berenschot de eerste resultaten aan de stuurgroep. Dan zijn alle gesprekken al 

achter de rug.   

 

De afgelopen weken heeft de stuurgroep ook een aanbestedingsproces doorlopen voor de ondersteuning bij 

onderdeel 2 en 3 van het procesvoorstel. Op 9 februari zijn de offertes besproken, Berenschot is wederom als 

beste beoordeeld. Er zijn drie punten die nadrukkelijk aandacht vragen:  

1. De deadline van 1 juli: die lijkt lastig te halen wanneer we ook voldoende betrokkenheid van iedereen 

willen. De stuurgroep stelt voor iets meer tijd te nemen.  

2. De voor het proces gevraagde personele inzet: die is fors. In het procesvoorstel hebben de negen 

gemeenten nadrukkelijk bepaald dat ze zelf eigenaar willen blijven. Berenschot heeft dit vertaald in een 

actieve rol. De stuurgroep stelt voor de gevraagde inzet te leveren.   

3. De kosten: het proces is duurder dan geraamd. In het procesvoorstel is ruimte gegeven aan de 

stuurgroep om van de raming af te wijken. De stuurgroep wil het toch voorleggen aan het bestuurlijk 

platform.  

 

De leden van het bestuurlijk platform geven aan dat ze de ruimte wel willen bieden aan de stuurgroep voor een 

goed proces. Kwaliteit gaat voor snelheid, zeker wanneer we de verwachtte stevige afspraken gaan maken. Het 

traject moet wel afgerond zijn vlak na de zomer in verband met de gemeenteraadsverkiezingen. Daarnaast 

verwachten de leden wel een stevig uitgewerkt plan van aanpak met een duidelijke planning.  

 

De personele inzet en de kosten zijn in beginsel akkoord voor de leden van het bestuurlijk platform. Gevraagd 

wordt om het wel in een mail toe te sturen vandaag, zodat het in colleges kan worden besproken. Eventuele 

opmerkingen kunnen worden doorgegeven 

 

Besluiten en afspraken: 

-  De leden van het bestuurlijk platform spreken af dat er vanuit de stuurgroep nog op 10 februari een 

tussenbericht de deur uit gaat voor bespreking in de colleges op dinsdag 14 februari. 



 

-  Ten aanzien van de doorlooptijd  ondersteunt het bestuurlijk platform het standpunt van de stuurgroep.    

-  Ten aanzien van de personele inzet en de financiën is het bestuurlijk platform positief. Indien colleges hier toch 

anders over denken dan zullen ze dit laten weten aan de stuurgroep voor 17 februari.  

 

5. Overige punten 

Verslag: Frans Stienen geeft een korte update van wonen. Hij is optimistisch, de discussie gaat steeds minder 

over getallen en steeds meer over kwaliteit. Dat is de juiste discussie. Daarnaast loopt het goed met de 

urgentiecommissie, dat draait soepel. Uitzondering hierop vormt de noodzakelijke toetsing van 

bijstandsgerechtigde wanneer ze in een andere gemeente gehuisvest worden. Daar wordt nu bestuurlijk over 

gesproken met het doel om dit pragmatisch op te lossen.   

 

Renée Hoekman geeft een toelichting op de stand van zaken bij werken. Op het gebied van bedrijventerreinen is 

er alleen nog discussie over de governance van het ROW. Dat gaat er op verzoek van de BOM anders uitzien dan 

in de zomer in het bestuurlijk platform was afgesproken. Niet iedereen is tevreden met de wijziging, maar de keuze 

is nu aan de colleges en portefeuillehouders. Afgesproken wordt wel om de BOM te informeren over de 

doorontwikkeling van de samenwerking. Dit kan ook weer gevolgen hebben voor de governance van het fonds.   

 

Frans Stienen vraagt naar de Regionale Adviescommissie Detailhandel. Hij is voorstander van de commissie, maar 

het blijkt dat de ambtenaren ruimte onvoldoende geïnformeerd zijn. Hij vraagt hier aandacht voor. Renée Hoekman 

zal dat doorgeven aan Piet Machielsen, bestuurlijk trekker van de commissie.  

 

Jan Brenninkmeijer vraagt of er bij voorzieningen ook gekeken kan worden naar onderwijs. Harm Mertens geeft 

aan dat dit nu niet het geval is, maar hij zal het doorgeven aan Marc van Schuppen.  

 

Rondvraag en sluiting 

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag. 


