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Geachte heer, mevrouw,

Met deze brief informeren wij u over hetJaarprogramma 2O2Ivan onze samenwerking in het
Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE). Hierin werken wij samen met acht andere gemeenten op de
thema's: Wonen, Economie, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte.
Jaarprogramma 2021,
ln het Jaarprogramma 202L leest u wat wij met onze partners binnen de samenwerking in202L
concreet gaan doen. Het is de uitwerking van de Somenwerkingsogendo 2078-2025, die u vindt
op: www.stedelijkgebiedeindhoven.nl. Deze agenda is eind 2017 door Uw raad en de andere
acht gemeenteraden vastgesteld.
Om u als gemeenteraadslid in staat te stellen beter zicht te krijgen op de samenwerking binnen
het SGE ontvangt u dit Jaarprogramma. Het Jaarprogramma 202L start met een inleiding en een
korte samenvatting van de samenwerking. Vervolgens nemen wij u per thema mee in de
opgaven voor 2O2t. Bij elk thema vindt u een overzicht van de bestuurders die zitting nemen in
het desbetreffende Portefeuillehoudersoverleg. Voorafgaand aan ieder inhoudelijk hoofdstuk

vindt u een infographic. De vier infographics zijn opgesteld vanuit het perspectief en

de

leefwereld van de inwoners in het Stedelijk Gebied Eindhoven. ledere infographic is gekoppeld
aan een levensfase, er is daarbij gekeken welke opgaven binnen onze samenwerking van belang

zijn voor onze inwoners in die levensfase. Bij het maken van de infographics is gebruikgemaakt

van diverse databronnen, soms ook van voor de Coronacrisis omdat er nog geen actuelere
gegevens beschikbaa r waren.
Naast dit Jaarprogramma 2O2t ontvangt u binnenkort ook het SGE Jaarverslag 2020, hierin zijn
de resultaten opgenomen van het afgelopen jaar.
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Betrokkenheid gemeenteraden
Over een aantal opgaven in het Jaarprogramma 2021 worden de raden vooral geïnformeerd, bij
andere onderwerpen vragen wij u informeel om input en in een aantal gevallen komen wij met

voorstellen naar u toe voor formele besluitvorming. Een totaaloverzicht van deze momenten
vindt u op de laatste pagina. Het Jaarprogramma 2021 stelt raadsleden in staat zich op de
behandeling van onderwerpen voor te bereiden, bijvoorbeeld door de eigen portefeuillehouder
om voorinformatie te vragen, er met inwoners over te praten of afstemming te zoeken met
collega-raadsleden uit de andere SGE gemeenten. Belangrijke onderwerpen worden namelijk in
dezelfde periode in alle raden geagendeerd.

Communicatie
Het zwaartepunt van de communicatie over de samenwerking in het Stedelijk Gebied Eindhoven
ligt lokaal. Onze portefeuillehouder op het betreffende thema en onze vertegenwoordiger
..binnen het Bestuurlijk Platform, dat de gezamenlijke visie ontwikkelt en de integraliteit binnen
de samenwerking borgt, informeren u als daar aanleiding voor is en u kunt altijd bij hen terecht
als u vragen heeft.

Hieronder vindt u onze vertegenwoordigers:
Thema Economie

Jan van Burgsteden

Thema Wonen

Jan van Burgsteden

Thema Voorzieningen & Evenementen

Liesbeth Sjouw

Thema Ruimte

Jan van Burgsteden

Bestuurlijk Platform

Jan Boelhouwer

Ons gemeentebestuur hecht veel waarde aan de samenwerking binnen het Stedelijk Gebied
Eindhoven. Wij moedigen u daarom aan om door het jaar heen naar raadsbijeenkomsten te
gaan.

Wij vertrouwen op weer een mooi jaar voor het Stedelijk Gebied Eindhoven en wensen u alvast
veel leesplezier!

Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,
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de waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhouwer
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