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Geachte raad, bestuur, college,
In de vergadering van de raadscommissie algemene zaken van Son en Breugel van
6 januari jl. is gesproken over de ontwikkelingen op het gebied van bestuurlijke
samenwerking in onze regio.
Dit gebeurde mede aan de hand van:
• De briefwisseling tussen de burgemeester van Eindhoven en de minister van
economische zaken over "opdrachtverstrekking Brainport 2020" (brieven 17 juli en
5 oktober 2009), inclusief de bijlage bij eerstgenoemde brief: gespreksnotitie
Brainport 2020 d.d. 16 juli 2009;
• Het verslag van de werkconferentie De Vonk d.d. 9 oktober 2009;
• Het verslag van het informeel overleg van de burgemeesters in het stedelijk gebied
d.d. 5 november 2009.
Ter verduidelijking van het standpunt van onze gemeente rond de bestuurlijke samenwerking
geven wij u hierbij, mede namens de gemeenteraad, een toelichting op hoofdlijnen.
Wij zijn positief over de bestuurlijke samenwerking van de 21 gemeenten in Zuidoost Brabant
middels de gemeenschappelijke regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE),
en de samenwerking, specifiek op de terreinen "ruimtelijke problematiek" en "hoogwaardig
vestigingsklimaat", van de gemeenten in het stedelijk gebied (Best, Eindhoven, GeldropMierlo, Helmond, Nuenen, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre) middels de
Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven (BSGE), als onderdeel van de SREregeling.

Het SRE biedt goede mogelijkheden op de schaal van Zuidoost Brabant, in zowel het belang
van de deelnemende gemeenten als de regio als geheel, om adequaat uitvoering te geven
aan zijn doel:
"Het Samenwerkingsverband bevordert een evenwichtige en harmonische ontwikkeling van
het gebied door het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de gemeenten, het
vergroten van het gemeenschappelijk kennisniveau en het geven van uitvoering aan de
regionaal opgedragen taken met als doel: het voorzien in de behoefte aan werken, wonen en
recreëren, maatschappelijke participatie en een veilige leefomgeving zonder dat daarmee
kansen voor toekomstige generaties verloren gaan."
In de praktijk heeft het SRE zijn meerwaarde afdoende bewezen.
De kaders waarbinnen de regionale samenwerking plaats dient te vinden zijn vastgelegd in
de gemeenschappelijke regeling SRE en in het Convenant regionale samenwerking stedelijk
gebied Eindhoven, beide vastgesteld door de betrokken gemeenteraden en colleges van
burgemeester en wethouders.
Ontwikkelingen in de regio, of op grotere schaal, kunnen aanleiding vormen te bezien of het
wenselijk is nadere afspraken over de samenwerking te maken.
Zo zouden bijvoorbeeld de plannen rond Brainport, gericht op verdere ontwikkeling en
verdere uitbouw van Zuidoost-Nederland tot een economische regio van wereldformaat, op
enig moment aanleiding kunnen geven, in het belang van een slagvaardige aanpak,
aanvullende afspraken te maken.
Besluitvorming daarover zal, indien dat zou leiden tot substantiële wijzigingen in de aard en
mate van samenwerking, steeds plaats dienen te vinden door de deelnemende
gemeenteraden en colleges, via herformulering van de eerder gestelde kaders.
Om meerdere redenen zijn wij er geen voorstander van om in onze regio, buiten het SRE of
de BSGE om, een nieuw bestuurlijk platform het creëren met eigen, vanuit het gemeentelijk
takenpakket overgehevelde, bevoegdheden:
«» Het leidt tot een grotere bestuurlijke drukte, hetgeen afbreuk doet aan de
transparantie van het openbaar bestuur. Reeds nu is niet steeds duidelijk welk
orgaan waarvoor bevoegd / verantwoordelijk is;
® Het is strijdig met de vereiste democratische legitimatie van het openbaar bestuur,
zeker indien -zoals in recente discussies wel is geopperd- daarbij sprake zou zijn van
een bestuur dat grotendeels bestaat uit externe bestuurders (zonder banden met de
gemeenten) met verregaande bevoegdheden. Adequate democratische controle op
het functioneren is bij een dergelijke structuur buiten de orde;
® Het leidt wellicht tot een onevenwichtige ontwikkeling van gebieden binnen de regio
Zuidoost Brabant. Bij instelling van een extra platform voor een beperkt gebied
binnen Zuidoost Brabant, buiten het SRE-verband om, is aannemelijk dat dat platform
zich bij haar besluitvorming primair laat leiden door de belangen van dat beperkte
gebied, waarbij de belangen van het grotere (SRE-)gebied in het gedrang kunnen
komen. Aldus kan een regio met twee ontwikkelingssnelheden ontstaan; met
hardlopers en met afvallers. Groot goed van het SRE achten wij dat aldaar
afstemming van de belangen van het gehele gebied, zowel van het stedelijke als van
het landelijke gedeelte, plaatsvindt, hetgeen een evenwichtig besluitvormingproces
bevordert.
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Tot slot merken wij nog het volgende op:
® Als representant van de regio Zuidoost Brabant zien wij een belangrijke rol
weggelegd voor de burgemeester van Eindhoven, ook op landelijk en internationaal
niveau. Met name gelet ook op de combinatie van zijn functies burgemeester van de
grootste gemeente in de regio en voorzitter van het SRE ligt het in de rede dat hij de
voortrekkersrol vervult.
® De afgelopen periode heeft op diverse niveaus discussie plaatsgevonden over
nauwere samenwerking tussen de gemeenten in onze regio. Deze discussies en de
in verband hiermee opgestelde notities en verslagen, zijn zeker waardevol voor de
beeldvorming en oordeelsvorming over de vraag op welke wijzen de ontwikkeling van
onze regio verder gestalte gegeven zou kunnen worden.
Onverlet blijft dat besluitvorming over substantiële wijzigingen in de samenwerking
voorbehouden blijft aan de direct betrokken gemeenteraden en colleges.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Soruar.
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drs. J.F.M. Gafillard
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