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Gemeente 
 

 
Reactie 

Asten   
Bergeijk Akkoord 
Best   Akkoord 
Bladel  Akkoord 
Cranendonck  
 

Procesvoorstel doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 
Akkoord met het voorgestelde proces.  
Het is belangrijk dat het voorgestelde tijdspad wordt gehaald. Eind 2022 moet er een nieuw 
Samenwerkingsakkoord liggen, dat is wat gemeenteraden ook verwachten en richting hen  
is gecommuniceerd.  
In het format van het ambitiedocument kan ik mij vinden. Het is cruciaal voor het draagvlak 
bij het gesprek over het ambitie-document ook de discussie over het blijvend naar 
mogelijkheden zoeken tot kostenreductie van de samenwerking te komen te betrekken. 
Die onderwerpen zie ik, net als overigens vele gemeenteraden, niet los van elkaar. Door  
daar het goede gesprek over te blijven voeren creëren we het extra comfort om samen die 
ambities om te zetten in merkbare resultaten voor de hele regio. 
 
Overigens akkoord  

Deurne  Akkoord  
Eersel  Akkoord 
Eindhoven  Akkoord  
Geldrop-Mierlo  
 

Procesvoorstel doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 

Eens met het inbouwen van ruimte voor inbreng van de nieuwe raden en colleges. 
We vragen aandacht voor duidelijke informatieverstrekking aan de raden over de twee los 
van elkaar staande verzoeken, die gelijktijdig aan de raden voorgelegd gaan worden. De 
raden ontvangen in december zowel het concept-ambitiedocument voor het nieuwe 
samenwerkingsakkoord (voor een reactie), als het concept-Werkprogramma 2022 (voor een 
zienswijze). Ons verzoek is dus: 
• bij te dragen aan het duidelijk informeren van de raden over beide trajecten (incl. het 

verschil tussen een verzoek om een reactie versus een verzoek om een zienswijze) en 
• de trajecten gescheiden te houden. 
 
Overigens akkoord 

Gemert-Bakel  Akkoord 
Heeze-Leende  Akkoord 
Helmond  Akkoord 
Laarbeek   Akkoord   
Nuenen c.a.   
 

Dossier Landgoed Gulbergen  
Wij hebben problemen met het voor onbepaalde tijd opschorten van de behandeling van 
dossier Gulbergen. 
Dit is voor onze gemeente een belangrijk dossier, waarin we graag de voortgang willen 
behouden. Wij begrijpen dat wegens ziekte/fysieke ongemakken, er even tijdelijk aan dit 
dossier niet gewerkt kan worden. Van opschorting voor onbepaalde tijd kan wat ons betreft 
geen sprake zijn. Daarom hierbij het verzoek om dit dossier zo spoedig mogelijk weer op te 
pakken en de planning te herijken, zodra er sprake is van herstel. Dan kan meteen een 
nieuwe bijeenkomst voor de raden van de gemeenten Geldrop-Mierlo en Nuenen c.a. 
gepland worden. Ook binnen onze raad is er veel belangstelling voor de voortgang in dit 
dossier. 
 
Overigens akkoord 

Oirschot   Akkoord 
Reusel-De Mierden Akkoord 
Someren  Akkoord  
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Reactie 

Son en Breugel  
 

Procesvoorstel doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord  
Vragen: 
- Wat gebeurt er met Brede Welvaart? 
- Waarom is ervoor gekozen om het nieuwe akkoord door de oude raden te laten  
  behandelen? Het ligt meer voor de hand - ook uit oogpunt van betrokkenheid - om de  
  nieuwe raden daarin te betrekken. 
 
Dossier Landgoed Gulbergen  
Ik vind dat het DB duidelijkheid moet verschaffen over het voor onbepaalde tijd opschorten 
van het proces Gulbergen. 
 
Overigens akkoord 

Valkenswaard Akkoord  
Veldhoven  Akkoord  
Waalre   

 


