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Visie van PvdA Geldrop-Mierlo op gemeentelijke samenwerking 
 
De provincie Noord-Brabant heeft alle gemeenten gevraagd om een visie op het zogenaamde ‘veerkrachtig bestuur’ te 
ontwikkelen. Er komen steeds meer taken bij de gemeente terecht, deze zijn ingewikkelder en meer divers dan voorheen. 
Het is dan ook in het belang van de inwoners dat iedere gemeente goed nadenkt over hoe ze ervoor gaan zorgen dat ze 
deze taken naar behoren uit gaan voeren. Het is duidelijk dat samenwerking daarbij van groot belang is, je kan niet alles 
zelf regelen. Samenwerking kan tussen gemeenten of met organisaties en kan zelfs zover gaan dat gemeenten fuseren. 
Ook de gemeente Geldrop-Mierlo zal haar visie op ‘veerkrachtig bestuur’ uit de doeken moeten doen. 
 
Bijna een jaar geleden lag er in de gemeenteraad een voorstel op tafel om de samenwerking met Nuenen en Son en 
Breugel verder uit te werken. Daarnaast zou gekeken worden naar samenwerking binnen de gehele regio. Dit is toen 
afgeschoten door een meerderheid van DGG, DPM, D66, VVD, GroenLinks, met als gevolg flinke vertragingen op de 
voortgang en een flinke knauw in het vertrouwen in Geldrop-Mierlo vanuit onze belangrijke partners Nuenen en Son en 
Breugel.    
 
De PvdA Geldrop-Mierlo was teleurgesteld door deze gang van zaken, maar is niet stil blijven zitten. De partij heeft een 
discussieavond georganiseerd en is bij verschillende bijeenkomsten geweest om informatie te verzamelen over wat er 
leeft en wat goed is voor onze gemeente en de inwoners.  
 
Onze conclusie is simpel: PvdA Geldrop-Mierlo gaat uit van een zelfstandig Geldrop-Mierlo en is en blijft warm 
voorstander van een goede, stevige samenwerking met Nuenen en Son en Breugel. Deze kan worden uitgebreid met 
andere gelijkgestemde gemeenten in het groene gebied tussen Eindhoven en Helmond. Ons uitgangspunt is dus een 
zelfstandig Geldrop-Mierlo, dat versterkt wordt door deze stevige intergemeentelijke samenwerking. Taken kunnen beter 
worden georganiseerd in breder verband. Daarnaast kan een dergelijke samenwerking ervoor zorgen dat de gemeente 
binnen de regio beter kan opkomen voor de belangen van de inwoners.   
 
Hieronder leggen we dat verder uit. 
 
Regionale samenwerking   
Een groot aantal zaken worden in de regio Zuid-Oost 
Noord-Brabant georganiseerd of afgestemd binnen het 
zogenaamde MRE-verband. Dit verband beslaat de 
gehele regio van 21 gemeenten. De Metropoolregio 
Eindhoven houdt zich bezig met thema’s die duidelijk in 
regionaal samenwerkingsverband afgestemd dienen te 
worden. Denk daarbij aan ‘Arbeidsmarkt’, ‘Mobiliteit’, 
‘Duurzaamheid’ en ‘Wonen’. Door onderling zaken af te 
stemmen zorgen de gemeenten ervoor dat binnen de 
regio een sterke synergie ontstaat, waarbij het geheel 
sterker is dan de afzonderlijke delen.  
 
Er zijn ook andere samenwerkingsverbanden. Sommige 
zijn opgelegd zoals bijvoorbeeld de Veiligheidsregio 
Brabant-Zuid-Oost, waarmee een centrale aansturing 
van de brandweer wordt geregeld. En er zijn verbanden 
als het Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven, 
waarin een subgroep vanuit de regio bepaalde thema’s 
onderling afstemt.   
 
In elk van deze grote samenwerkingsverbanden is onze gemeente één stem te midden van een grote groep. Er worden 
daarbij beslissingen genomen, die de toekomst van onze gemeente sterk kunnen beïnvloeden. Een stevige stem in deze 
organen is daarom in het belang van onze gemeente en haar inwoners. In de ogen van de PvdA Geldrop-Mierlo kunnen 
we onze stem sterker maken door sterker samen te werken met gemeenten waarmee we een sterke band hebben, die op 
ons lijken en die dezelfde belangen hebben. We willen Geldrop-Mierlo versterken door enkele intergemeentelijke banden 
aan te halen.   
 
 



 
Intergemeentelijke samenwerking 
Wat zouden goede samenwerkingspartners zijn om onze gemeente te versterken? De gemeente Geldrop-Mierlo is 
onderdeel van een groene zone tussen Helmond en Eindhoven. Dit betekent automatisch dat wij op bepaalde vlakken 
samenwerken met deze grote gemeenten. Zij hebben tenslotte allerlei grootschalige faciliteiten die een kleine gemeente 
niet kent. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het werkplein in Helmond.  
 
Echter; thema’s die belangrijk zijn in een grotere stad, zijn niet altijd belangrijk voor een kleinere gemeente en andersom. 
Wij als PvdA Geldrop-Mierlo vinden het daarom belangrijk diepgaande samenwerking te hebben met de kleinere 
buurgemeenten. Zij hebben te maken met dezelfde problemen en thema’s, hebben dezelfde belangen. Kortom; we lijken 
op elkaar en hebben elkaar nodig om onze belangen goed op de agenda te zetten in de intergemeentelijke samenwerking. 
 
Als we bekijken met welke gemeenten we banden bij voorkeur zouden kunnen aanhalen, dan denken wij als PvdA 
Geldrop-Mierlo vooral aan de gemeenten die in het groene middengebied tussen Helmond en Eindhoven liggen. Dit zijn 
dan naast onze gemeente Nuenen, Son en Breugel, maar wellicht ook Heeze-Leende, Waalre, Laarbeek, Someren en 
Asten.  Wat ons betreft vormen zij gezamenlijk een groene buffer, die verder kan kijken dan samenwerking puur op 
administratief vlak. Deze groep kleinere gemeenten, ingeklemd tussen twee steden, kunnen gezamenlijk taken op het 
gebied van de decentralisatie van zorg organiseren, zich harder maken voor OV en bereikbaarheid binnen dit gebied en 
bijvoorbeeld afspraken maken over recreatiegebieden. Samen zijn ze ook een sterkere stem in de grote regionale 
samenwerkingsverbanden.  
 
Wat zijn de volgende stappen? 
De PvdA Geldrop-Mierlo vindt dat de volgende stappen gezet moeten worden op gebied van gemeentelijke 
samenwerking: 
 

1. In verschillende samenstellingen (college, burgemeesters, gemeenteraden, inwoners, bedrijven) met onze 

huidige partners Son en Breugel en Nuenen in gesprek over verdergaande samenwerking. Het vertrouwen 

terugwinnen en versterken. Daarbij eerst samen vaststellen wat ons bindt. Er moet een beter draagvlak komen, 

dan nu het geval is. Dat geldt zeker voor Geldrop-Mierlo, zoals duidelijk werd bij het raadsbesluit om de uitdieping 

van deze samenwerking stil te leggen. Vergeet daarbij niet; vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard! 

2. Indien er wordt gekozen voor een sterkere samenwerking moet daar ook betrokkenheid tegenover staan. Het 

kost tijd en geld om ervoor te zorgen dat het verband goed op poten wordt gezet. Zonder betrokkenheid is er ook 

geen sprake van wil tot samenwerken. 

3. Diepgaande samenwerken geef je stap voor stap vorm. Toekomstige nieuwe taken die de gemeente krijgt 

worden in principe bij voorkeur binnen bovengenoemd samenwerkingsverband opgepakt en georganiseerd. We 

spreken af dat we niet gaan ‘shoppen’ voor het goedkoopste alternatief voor één gemeente, maar we gaan 

gezamenlijk voor het beste alternatief voor de hele groep. Groepsbelang staat dan dus boven eigen belang. 

4. We praten met andere gemeenten (Heeze-Leende, Waalre, Laarbeek, Someren, Asten) om te zien of zij mee 

willen doen binnen dit samenwerkingsverband. Indien een gemeente hier positief instaat, wordt deze als 

volwaardige partner toegelaten. 

5. Er moet vanuit het samenwerkingsverband aandacht zijn voor de banden met Helmond en Eindhoven, aangezien 

zij belangrijke faciliteiten in huis hebben waar de groene gemeenten gebruik van maken en andersom. 

6. Democratische controle door de gemeenteraden moet op één of andere manier ondervangen worden. Op dit 

moment heerst vaak het gevoel dat college’s zaken onderling besluiten en de raad alleen “ja” kan zeggen. Dit is 

niet wenselijk. Het is van belang dit om te buigen binnen de wijze waarom de samenwerking wordt opgezet. 

7. Ieder jaar wordt onderling de samenwerking geëvalueerd (ook weer in verschillende samenstellingen, betrekken 

van inwoners is van groot belang) en bekeken op welke terreinen deze eventueel uitgebreid kan worden. 

Draagvlak, synergie en vertrouwen zijn daarbij kernbegrippen. 

Bovengenoemde stappen zorgen voor een solide samenwerking tussen gelijkgestemden. Taken kunnen gezamenlijk beter 
worden ingericht, wat een positief gevolg heeft op de service richting inwoners. Daarnaast kan door beleid af te stemmen 
de synergie beter worden gevonden en heeft de groene zone een krachtige stem in de regionale 
samenwerkingsverbanden. Duidelijk is dat dit tijd gaat kosten, samenwerken is ook een kwestie van een lange adem 
hebben.  
 
Als we dit dan projecteren op Geldrop-Mierlo dan is de PvdA Geldrop-Mierlo overtuigd van het feit dat deze aanpak zorgt 
voor een sterkere gemeente, die de toekomst aankan. Een gemeente die zaken nóg beter kan regelen voor haar inwoners 
en die stevig op de kaart staat in de regio. Door de banden met de groene gemeenten om ons heen te verstevigen kunnen 
gezamenlijk moeilijke onderwerpen bij de kop worden gepakt. De PvdA is een partij van verbinden en gelooft vurig in de 
toegevoegde waarde hiervan. De samenwerking mag stap voor stap steeds verder uitgebreid worden. Naarmate de 
samenwerking inniger wordt kunnen ook meer thema’s samen georganiseerd worden, waardoor het geheel nog sterker 
wordt.  
 
Richard van de Burgt 


