Onderwerp: Evaluatie en doorontwikkeling Stedelijk Gebied Eindhoven

Geacht raadslid,

Met deze brief informeren wij u over het besluit van het bestuurlijk platform om de
onderlinge samenwerking tussen de negen gemeenten van het Stedelijk Gebied
Eindhoven te evalueren en verder door te ontwikkelen.
Zoals u weet hebben de gemeenten Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond,
Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre in het Bestuursconvenant
Stedelijk Gebied Eindhoven afgesproken om samen te werken op de thema’s: wonen,
werken en voorzieningen. Het jaar 2017 staat in het teken van evalueren en het verder
ontwikkelen van de samenwerking. Dat hebben de gemeenten ook zo afgesproken in het
convenant. Met de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 in het vooruitzicht is de urgentie
groot om dit proces voor de zomer af te ronden.
Proces evaluatie en doorontwikkeling van de samenwerking
De negen gemeenten evalueren de komende maanden de samenwerking en maken ook
een nieuwe inhoudelijke agenda voor de toekomst. Deze agenda is inclusief een
uitvoeringsarrangement en een toekomstgerichte governance. De komende maanden
wordt duidelijk wat de negen gemeenten de komende jaren samen gaan doen en wat er
voor nodig is om dat te realiseren. Het bestuurlijk platform heeft voor de evaluatie en
doorontwikkeling op 15 december bijgevoegd procesvoorstel vastgesteld.
Voor de aansturing van het proces is een stuurgroep ingesteld bestaande uit:

Jack Mikkers, burgemeester van de gemeente Veldhoven (voorzitter)

Berry Link, burgemeester van de gemeente Geldrop-Mierlo

Wilbert Seuren, wethouder in de gemeente Eindhoven

Ceciel Noordman, gemeentesecretaris van de gemeente Best

Alwin ter Voert, gemeentesecretaris van de gemeente Helmond

Eef Mengers, strategisch adviseur bij de gemeente Son en Breugel

Lucien Panken, strategisch adviseur bij de gemeente Eindhoven
Klik hier voor een filmpje waarin Hans Gaillard, voorzitter van het bestuurlijk platform,
een korte toelichting geeft op het procesvoorstel.

Evaluatie Samenwerking Stedelijk Gebied
Het eerste onderdeel van het proces is de evaluatie, waarbij de negen gemeenten het
belangrijk vinden dat dit door een onafhankelijke partij gebeurd. De keus is op
adviesbureau Berenschot gevallen. Dit bureau voert ook de evaluatie van de
samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven uit. Door Berenschot te vragen voor de
evaluatie van de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven, worden de twee
samenwerkingen door dezelfde bril bekeken. Dat biedt extra kansen om de conclusies
en aanbevelingen uit beide trajecten met elkaar te verbinden.
Berenschot nodigt u als raadslid binnenkort uit voor een bijeenkomst waarin u kunt
meepraten over de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven én het Stedelijk
Gebied Eindhoven. Door de koppeling van de twee evaluaties worden de raadsleden op
een iets andere wijze betrokken dan het procesvoorstel was beoogd maar kan er wel
breder over de regionale samenwerking worden gesproken. Wij hopen dat u van deze
mogelijkheid gebruik maakt en hiermee een belangrijke bijdrage levert aan een goede
evaluatie.
Nieuwe agenda en uitvoeringsarrangement Stedelijk Gebied Eindhoven
Gelijktijdig met de evaluatie werkt de stuurgroep het proces uit om te komen tot een
nieuwe agenda en een bijbehorend uitvoeringsarrangement. Dit gebeurt binnen de
kaders van het procesvoorstel. Het is uitdrukkelijk de bedoeling om raadsleden intensief
te betrekken bij het maken van de agenda en het uitvoeringsarrangement. Dit traject
staat nog in de startblokken, we houden u uiteraard op de hoogte van belangrijke
ontwikkelingen daarin.
Klik hier voor een filmpje van Jack Mikkers, voorzitter van de stuurgroep, waarin hij
aangeeft hoe hij aankijkt tegen het proces en de rol van raadsleden.
Wilt u op korte termijn meer weten over de samenwerking of over het proces van de
doorontwikkeling van de samenwerking dan kunt u hiervoor uiteraard contact opnemen
met uw vertegenwoordiger in het bestuurlijk platform. Daarnaast komen de leden van het
bestuurlijk platform en de stuurgroep graag naar u toe om een toelichting te geven en
met u in gesprek te gaan over de evaluatie en de doorontwikkeling.

Namens de stuurgroep Evaluatie en doorontwikkeling Stedelijk Gebied

Drs. J. Mikkers, voorzitter
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