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Beste leden van de raad,

Wij hebben het Jaarverslag Stedelijk Gebied 2019 ontvangen. Het Jaarverslag 2019
blikt terug op de resultaten die behaald zijn.In 2018 hebben we doelen vastgesteld
die we willen behalen voor de 4 thema's in de samenwerking met negen gemeenten
(Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Helmond, Nuenen, oirschot, son en Breughel,
Veldhoven en Waalre). Dat hebben we vastgelegd in de Samenwerkingsagenda
Stedelijk Gebied voor 2018-2025 (verder de Samenwerkingsagenda). per thema
doen we verslag van de strategische en inhoudelijke resultaten die we hebben bereikt
in 2019.

Voortgang op thema's
we werken als negen gemeenten samen aan sterke oplossingen voor
maatschappelijke opgaven waarmee we de kwaliteit van leven in onze regio
versterken. Zodat onze inwoners hier veilig en prettig wonen, recreëren en werken.
Per thema lichten we de voortgang toe. De genoemde projecten zijn in het
jaarverslag verder uitgewerkt over inhoud en behaalde resultaten.
Economie
onze regio wordt (inter)nationaal steeds belangrijker. we spelen een
indrukwekkende rol op economisch en technologisch gebied in ons land en in de
wereld' We zetten in de samenwerking in op gezamenlijke programmering van de
bedrijventerreinen die actueel is en past bij de regionale behoeften. Belangrijk is
ook dat we een eerste stap in de kwaliteit van de terreinen maken. We hebben in
2019 aan acht projecten gewerkt waarin we voortgang hebben geboekt. Deze zijn:
- Steviger participeren in Brainport
- Regionaal Ontwikkelfonds
- Kwaliteitsslag Werklocaties
- Doorontwikkeling 1 Loket
- Verbete ren ondernemerskl i maat voor (sta rtende) ondernemers
- Verbinden a rbeidsmarktregio's
- Grondprijssystematiek
- Andere samenwerkingsprojecten (provincie, detailhandel, C4 samenwerking)
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Wonen
Door een sterke groei van mensen die zich in onze regio willen vestigen en de
sterke huishoudensgroei is er krapte op de woningmarkt. Elke gemeente heeft
daarom een Visie op wonen vastgesteld in 2019 die in de samenwerking is
voorbereid. We hebben op basis daarvan een Woondeal gesloten met het Rijk en
de provincie om de woningbouw te versnellen in onze regio, In samenwerking met
de corporaties en andere partíjen gaan we de aan de slag om aan de vraag te
voldoen.
Dat is vertaald in de volgende projecten in 2O19:
- Regionale Visie op Wonen
- Geza men I ij k Won i ng bouwprog ra m meri ngsafspra ken
- Samenwerking met partners (corporaties, provincie enzovoort)
- Woonruimteverdeling
- Monitoring en kennisontwikkeling
- Extra samenwerkingsprojecten (verg un n ing houders, a rbeidsmig ranten)

Evenementen & Voorzieningen
De kwaliteit en het aanbod van onze voorzieningen en evenementen is van cruciaal
belang voor een aantrekkelijk (internationaal) vestigingsklimaat en voor de
leefkwaliteit van onze (toekomstige) bewoners. Dat geven we de nodige aandacht
binnen onze samenwerking. In 2019 heeft een onderzoek naar alle voorzieningen
en evenementen in onze regio centraal gestaan.
Projecten in 2019:
- Inventarisatie van regionale topvoorzieningen en evenementen
- Gezamenlijke toekomststrategie voor regionale topvoorzieningen en evenementen
- Regionale profilering voorzieningen en evenementen
- Ondersteuning naar Den Haag en regionale triple-helix-partners
- Extra samenwerkingsprojecten (Landschapstriënnale, projecten van allure)
Ruimte
Is als nieuw thema toegevoegd omdat veel projecten in de andere thema's een
ruimtelijke impact hebben. Het is dan ook niet meer dan logisch om gezamenlijk op
te trekken bij ruimtelijke projecten die gemeentegrens overschrijdend zijn en
onlosmakelijk met elkaarverbonden. In 2019 is vooral ingezet om een verrijking
van de Brainport City visie met regionale projecten van betekenis voor de regio en
een bijbehorend Uitvoeri ngsprog ramma.
Projecten in 2019:
- Verrijken gebiedsvisie en Uitvoeringsprogramma Brainport City
- Portefeuilleoverleg Ruimte als platform voor afstemming
- Extra sa menwerki ngsprojecten ( provi ncie, gezonde verstedelij ki n g )
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Het jaarverslag is een extra instrument om de raadsleden meer aan te
haken op de samenwerking in het Stedelijk Gebied.
Verschillende raden hebben bij de vaststelling van de Samenwerkingsagenda
aangedrongen op meer betrokkenheid bij de samenwerking. De raden stonden
teveel op afstand. Ook u in Waalre heeft gevraagd om beter betrokken te worden
bij de samenwerking. We hebben daar aandacht voor en betrekken de raden op
verschillende momenten in het jaar. Een mooi voorbeeld daarvan is de jaarlijkse
SGE Regioconferentie welke afgelopen jaar op 2 oktober plaatsvond op de Human
Campus in Helmond. Raadsleden gaven tijdens die bijeenkomst input mee aan de
portefeuillehouders op de vier SGE thema's voor het Jaarprogramma 2020. ook
door het jaar heen hebben raadsleden op verschillende momenten meegedacht
bijvoorbeeld tijdens de totstandkoming van de Visie op Wonen en de actualisatie
van de Huisvestingsverordening. En er is een speciale tijdelijke werkgroep van
raadsleden om de regioconferentie voor te bereiden, waardoor hun vragen centraal
staan in de bijeenkomst. U heeft daar ook in2O2O een uitnodiging via de griffier
voor ontvangen. De Regioconferentie is op 30 september a.s..
We wensen u veel leesplezier en zíen u graag ook op de bijeenkomsten in 2020 in
het Stedelijk Gebied.
Hoogachtend,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de waa

gemeentesecretaris,

de waarnemend burgemeester,

dr. A.J.W. Boelhouwer
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