Onderwerp: Jaaroverzicht SGE 2018

Geachte raadsleden,
Met gepaste trots bied ik u dit jaaroverzicht 2018 van het Stedelijk Gebied
Eindhoven aan. In dit jaaroverzicht vertellen wij u beknopt over oplossingen die het
afgelopen jaar zijn gerealiseerd. Ook lichten wij kort toe hoe de Portefeuillehouders
Economie, Wonen, Voorzieningen & Evenementen en Ruimte zich in 2018 hebben
ingespannen om de doelen van de samenwerking te verwezenlijken.
Samenwerkingsagenda als basis
Alle activiteiten, afspraken en maatregelen zijn doorvertalingen van de in de
Samenwerkingsagenda 2018-2025 opgenomen afspraken en ambities. Deze
Samenwerkingsagenda werd eind 2017 en begin 2018 door alle gemeenteraden
vastgesteld. Ze vormt de basis van onze samenwerking.
Mooie resultaten
Er is hard gewerkt en veel bereikt in 2018. Op de terreinen Economie en Wonen
zijn een aantal projecten volop in ontwikkeling en boeken we mooie, concrete
resultaten zoals een record uitgifte van bedrijfsgrond in het SGE-gebied en goede
afspraken over woningbouwprogrammering. Bij de samenwerking op het thema
Voorzieningen & Evenementen legden we een nieuwe basis: we zien allemaal de
grote potentie van samenwerking en verkenden samen de mogelijkheden om
concrete stappen te zetten. Het Thema Ruimte is nieuw binnen de SGEsamenwerking. Het werken aan oplossingen op de andere drie thema’s liet zien dat
hieraan vaak ruimtelijke keuzes ten grondslag liggen. We kiezen ervoor samen deze
basis te leggen, om onze samenwerking slagkracht en samenhang te geven.
Volgend jaar
Wij hopen u met dit jaaroverzicht een indruk te geven van de resultaten en de
waarde van onze samenwerking in SGE-verband. Het jaaroverzicht 2018 is beknopt
en heeft niet de ambitie volledig te zijn. Het jaarverslag 2019 zal uitgebreider
ingaan op (deel-)thema’s, activiteiten en resultaten. Het zal rechtstreeks aansluiten
op het dit jaar voor het eerst opgestelde jaarprogramma, dat wij u onlangs
toestuurden.
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