
 

Open brief aan raadsleden Son & Breugel 

Betreft: intergemeentelijke samenwerkingsverbanden 

 

Dames en heren raadsleden, 

Met veel belangstelling heeft D66 Son&Breugel de commissievergadering AZ van 17 januari gevolgd. Metropool 

Regio Eindhoven (MRE) stond opiniërend op de agenda en de afzonderlijke fracties konden hier hun mening 

over ventileren. In deze vergadering is uitgebreid gesproken over meerdere intergemeentelijke 

samenwerkingsverbanden zoals de GGD, de veiligheidsregio, de SGE en Brainport.  

Via deze weg willen wij graag als D66 onze mening met u delen en u als volksvertegenwoordigers een suggestie 

doen.  

Onze mening: 

Wij zien het belang van een intergemeentelijke samenwerking, maar zoals vele fracties missen ook wij 

betrokkenheid en invloed aan de voorkant van het besluitvormingsproces. De huidige samenwerkingsmodellen 

bieden wat ons betreft nog te weinig controlemogelijkheden voor raadsleden. Dit geldt voor zowel de 

inhoudelijke doelen als de financiële uitgaven.  

Verder zijn we van mening dat er lokaal altijd de mogelijkheid moet zijn en blijven om een eigen invulling te 

geven aan onderwerpen die ook lokaal spelen, zoals zorg, welzijn en voorzieningen. Het is belangrijk voor D66 

om de lokale eigenheid te waarborgen.  

Het Rijk biedt sinds kort gemeenten de mogelijkheid om ook experimenteel samenwerkingsvormen te vinden 

die in de regio passen. Gelukkig hoeven we het wiel als gemeente niet per se opnieuw uit te vinden. Er zijn in 

binnen- en buiteland een enorm scala aan bestuursmodellen bekend, waarvan wij zouden kunnen leren. 

Onze suggestie: 

Wij geloven dat bij intergemeentelijke samenwerkingsverbanden het belang van onze inwoners alléén wordt 

behartigd als onze volksvertegenwoordigers samen optrekken. Om die reden doen wij u graag een suggestie in 

de vorm van een motie. In deze motie roepen wij het college op om gezamenlijk met andere colleges uit de 

SGE-gemeenten een advies op te stellen over de governance structuur van de SGE. Het doel hiervan is om de 

democratische legitimiteit, de bestuurlijke effectiviteit en de daadkracht te optimaliseren. Deze motie is 

nagenoeg in alle SGE-gemeenten reeds aangenomen. 

Gezien uw inbreng en mening in de hierboven genoemde vergadering heeft u, wat ons betreft, allemaal het 

recht deze motie in te dienen. Zoals u weet kunt u deze motie bij de eerstvolgende raadsvergadering als ‘motie 

vreemd aan de orde van de dag’ indienen. Wij als D66 kunnen dat (nog) niet en hopen daarom dat u de 

handreiking die wij u doen aangrijpt om gezamenlijk in het intergemeentelijke samenwerkingsverband voor het 

belang van Son & Breugel te staan.  

In de bijlage treft u de motie aan. Heeft u de wens de motie in te dienen en heeft u nog vragen en/of 

opmerkingen, dan staan wij voor u klaar. 

Met vrijzinnige groet, 

Namens D66 Son&Breugel 

Monique van Zwieten  


