Verslag Raadstafel21
Donderdag 4 oktober 2018, 19.30 tot 22.00 uur
Locatie: Techniekhuys, DE RUN 4250, Veldhoven
1. Kennismaking
Iedereen heeft zich kort voorgesteld en verteld wat hij/zij verwacht van de Raadstafel21.
Een aantal steekwoorden zijn:
• Samenwerking
• Communicatie verbeteren richting raad
• Inspiratie ophalen om in de raad de regionale samenwerking levend te houden
• Wij-gevoel
• Ambassadeursschap
• Namens een gemeente aan tafel niet namens een partij.
• Democratische legitimatie
• Met zijn allen zorgen dat de opgeven opgepakt worden
• Samen doen
• Elkaar kennen
• Concreet
• Niet in duel maar in duet vorm
• Afstand raad en Metropoolregio verkleinen
• Samenwerken als 1 gemeente
Vragen:
• Rol van de raadsleden?
• In hoeverre hebben raden invloed op beleid?

2. Voorzitterschap Raadstafel21
Er hadden zich twee raadstafelleden aangemeld. Eén als kandidaat voorzitter (Ton van Happen,
raadslid Geldrop-Mierlo) en één als kandidaat vicevoorzitter (Leon van de Moosdijk, raadslid
Someren). Tijdens deze bijeenkomst is bepaald dat deze kandidaten de voorzitter en vicevoorzitter
van de Raadstafel21 worden. Het voorstel is zonder stemronde aangenomen.
3. Ingekomen stukken en mededelingen
• Afmeldingen, aanwezigheidslijst is bijgevoegd.
• Verslag Raadstafel21 – 28 februari 2018 (zonder opmerkingen vastgesteld)
4. Korte presentatie over de samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven en stand van
zaken Update
We starten weer in een nieuwe periode. Er zijn nieuwe raadsleden die nog niet zo bekend zijn met de
regio en raadsleden die al bekend zijn, of zelfs in de vorige periode ook raadstafellid zijn geweest.
Om er enigszins voor te zorgen dat iedereen dezelfde informatie heeft, is er een korte presentatie
gegeven worden over:
- Samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.
- Stand van zaken Update Metropoolregio Eindhoven.
De powerpointpresentatie is bijgevoegd in de bijlage.
De presentatie riep een aantal vragen op, zoals welke concrete afspraken zijn gemaakt? Welke rol
hebben de gemeenteraden? En vragen over inhoudelijke opgaven. Jullie ontvangen rond 22 oktober
het concept-Samenwerkingsakkoord, daarin worden deze vragen beantwoord. Dit conceptsamenwerkingsakkoord is onderwerp van gesprek tijdens de regionale bijeenkomst op 31 oktober.
Tijdens de lokale gesprekken en subregionale bijeenkomsten is er gesproken over de
bouwstenennotitie. Iedere gemeente heeft de notitie op zijn eigen manier besproken. In een aantal
gemeenten is de notitie niet of nog niet besproken. Oirschot gaf aan dat de notitie niet gedeeld is in
de raad. Dit is inmiddels nagekeken en de notitie is wel naar de raadsleden gestuurd, maar niet
geagendeerd.
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Meer informatie over de update Metropoolregio Eindhoven vind je op:
https://metropoolregioeindhoven.nl/over-ons/update-metropoolregio-eindhoven

5. In gesprek over de rol van de Raadstafel21
Uit de evaluatie bleek dat de rol van de Raadstafel21 niet duidelijk genoeg is.
De Raadstafel21 is van de raadsleden zelf. Dat betekent dat de leden van de Raadstafel21 zelf de rol
van de Raadstafel21 in moeten vullen. Voor het functioneren van de Raadstafel21 is het van belang
dat daar nu bij de start van een nieuwe periode duidelijkheid over komt.
In vijf groepen van 6/7 personen is er gesproken over de volgende vragen.
- Wat willen we in de komende periode met de Raadstafel21 bereiken?
- Welke vijf taken hebben we als groep om dit te bereiken en van de Raadstafel21 een succes te
maken?
Er is verkend wat we als Raadstafel21 willen bereiken en welke rol we als groep hebben om van de
Raadstafel21 een succes te maken. De foto’s van de flip over vellen vinden jullie bij dit verslag.
Belangrijkste punten zijn:
• Communicatie
• Terugkoppeling
• Uitwisseling van informatie
• Ambassadeursrol
• Behoefte aan gesprek over de inhoud/ inspiratie
• Op de hoogte zijn van inhoud en belangrijke thema’s die spelen
• Per vergadering bespreken we 1 thema inhoudelijk voor de komende jaren in overleg met de
betreffende portefeuillehouder (Economie, Mobiliteit, Energietransitie, Transitie Landelijk
Gebied)
• Op de hoogte zijn van wat er in andere gemeenten speelt
Dit onderwerp komt de volgende vergadering terug op de agenda. In welke vorm wordt nog
voorbereid door Ton, Leon en Linda.

6. Voorbereiding regionale bijeenkomst op 31 oktober
Op 31 oktober organiseert de Metropoolregio een bijeenkomst voor raads- en collegeleden over het
eerste concept Samenwerkingsakkoord. In het programma is een interview opgenomen met twee
raadsleden en twee wethouders. Tijdens het overleg is besloten dat Ton van Happen en Leon van de
Moosdijk geïnterviewd zullen worden. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via:
https://metropoolregioeindhoven.nl/kalender?action=ActivityDetail&dgrId=301

7. Afsluiting
Afspraken
• 4x per jaar een Raadstafelbijeenkomst
• Raadstafelleden kunnen zelf onderwerpen aandragen
• Voorzitter en vicevoorzitter bereiden bijeenkomst voor met ondersteuner
Metropoolregio
• Zoveel mogelijk met elkaar in gesprek
• Goede balans tussen proces en inhoud
• Twee weken voorafgaand aan de bijeenkomst worden de agenda en de stukken
gedeeld (als dit niet mogelijk is wordt dit gemaild)
• Wanneer je niet kunt, probeer je een vervanger te regelen
• Uiterlijk twee weken na bijeenkomst wordt concept-verslag gestuurd, raadstafelleden
hebben twee weken de tijd om te reageren en dan wordt het definitieve verslag
rondgemaild.
• De gemeenten die de voorzitter en vicevoorzitter leveren mogen vanuit hun
gemeente een tweede lid/vervanger aanwijzen.
Planning bijeenkomsten Raadstafel21
Volgende vergadering is op 12 december. De planning in 2019 wordt z.s.m. gedeeld.
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8. Rondvraag
• Sandu Niessen geeft aan dat we ook moeten bespreken hoe we onderwerpen ter
sprake brengen in de regio.
• Jochem van den Bogaard geeft aan dat in het verslag van 28 februari stond dat de
Raadstafel21 na moet denken over een vast format voor terugkoppeling naar de
raden. Komt terug in de volgende bijeenkomst.
• Wim van Dijk geeft aan dat het verslag rond gestuurd wordt en dat iedereen binnen
twee weken moet reageren en dat daarna het definitieve verslag rond gestuurd wordt.
Dit is opgenomen in bovenstaande afspraken.
• Linda van Gerwen licht Agora kort toe, de handleiding vinden jullie in de bijlage.
Vragen over Agora, kunnen aan Helmi of Linda gesteld worden.

Bijlagen bij verslag:
- Powerpointpresentatie
- Handleiding Agora
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