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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft in zijn vergadering van 26 mei 2011 kennis
genomen van de concept-programmabegroting SRE 2012 en de Regionale Agenda
2011-2014. Wij delen u mede dat wij de nieuwe Regionale Agenda een goede basis
vinden voor samenwerking tussen de 21 gemeenten in onze regio.
Het benaderen van de meerwaarde van regionale samenwerking vanuit het
subsidiariteitsbeginsel spreekt ons erg aan. Dit beginsel gaat namelijk uit van de kracht
van de individuele gemeente. Het toepassen van het subsidiariteitsbeginsel zorgt er
tevens voor dat regionale samenwerking alleen tot stand komt op moment dat alle
partijen die behoefte tot samenwerken efvaren.
De nieuwe Regionale Agenda legt erg de nadruk op Brainport. Deze focus is goed,
omdat Brainport de drijvende motor is voor deze regio. Valkenswaard heeft een eigen
kracht en dynamiek. Brainport kan, zeker binnen de thema's Wonen Werken en
Mobiliteit, kansen bieden voor het versterken van die eigen kracht.
De richting van de Regionale Agenda biedt voldoende ruimte om kansen te ontwikkelen
voor de centrale thema's voor Valkenswaard voor de komende vier jaar.
Het volgende aandachtpunt wille wij u echter meegeven. Binnen de Brainportregio
liggen tal van subregio's als de Peel, de Kempen en de intergemeentelijke regio ten
zuiden van Eindhoven waar Valkenswaard centraal in gelegen is. De unieke kenmerken
en het profiel van die streken kunnen Brainport in kwalitatieve zin ondersteunen en
aantrekkelijker maken. Vanuit Valkenswaard geredeneerd zou vanuit ruimtelijke
kwaliteit meer gedacht mogen worden vanuit die streekprofielen. Het voordeel daarbij is
dat het klassieke denken vanuit stedelijk gebied en landelijk gebied daarmee doorbroken

wordt. In het verlengde daarvan zou het Dagelijks Bestuur van het SRE moeten bestaan
uit een afvaardiging van de diverse subregio's, in ons geval de A2-gemeenten.
De concept-programmabegroting 2012 sluit nauw aan op de Regionale Agenda. De
relatie tussen de koers voor 2012 en de ontwikkelingen ten aanzien van de WGR +
status verdienen meer aandacht in de concept-programmabegroting 2012. Het toevoegen
van een risicoparagraaf waarbij geanticipeerd wordt op mogelijke gevolgen van het
wegvallen van de WGR + status voor onze regio, zou ons inziens noodzakelijk zijn.
Tot slot willen wij onze waardering uitspreken voor het behalen van de structurele
bezuinigingstaakstelling in de begroting 2012 van 10%.
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