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Dagelijks Bestuur

Commissie van
advies financiën

Regionaal Platform

Algemeen Bestuur

Raadsleden

ma
10.00 – 12.00

wo
09.00 - 10.00

wo
12.00 – 16.30

wo
17.00 – 18.00

wo
19.30 – 22.00

(incl. lunch)

14 januari
11 februari *
11 maart ***
20 maart*
27 maart

27 maart

8 april ****
13 mei *

10 april
12 juni

17 juni **
26 juni

26 juni

zomervakantie – zomervakantie – 6 juli t/m 18 augustus – zomervakantie - zomervakantie
2 september *
2 oktober
7 oktober **

9 oktober
23 oktober

23 oktober

11 november *
4 december
9 december **
18 december
*
**
***
****
*

Behandeling voorstellen Algemeen Bestuur
Behandeling adviezen portefeuillehouders
Behandeling ontwerp-Begroting Metropoolregio (voor 15 maart)
Behandeling concept-Jaarrekening Metropoolregio (voor 15 april)
De adviezen van de portefeuillehouders financiën worden schriftelijk voorgelegd aan het Dagelijks Bestuur

Bijlage Vergaderschema Metropoolregio 2019
Versie 5 juli 2018

Proces Update Metropoolregio Eindhoven
De Metropoolregio Eindhoven werkt aan een nieuwe samenwerkingsagenda (met bijbehorende
bestuursstructuur). Vaststelling van deze agenda is uiterlijk voorzien in maart 2019. Mogelijk zal dan de
overlegstructuur worden aangepast. Dit kan consequenties hebben voor de gremia en/of planning.
Gemeenteraden
Gemeenteraden nemen in de regionale samenwerking een essentiële positie in. Zij organiseren hierover hun
eigen interne debat.
Twee maal per jaar nodigt de Metropoolregio alle raadsleden uit voor een ‘regio-avond’. Hierin staat de
ontwikkeling van de regio centraal. Het programma voor de komende periode wordt bepaald en de opbrengsten
van de afgelopen periode worden toegelicht.
Regionaal Platform
Centraal in het Regionaal Platform staat het gesprek, het creëren van een gezamenlijk beeld van de toekomst,
draagvlak voor actie en kennis en begrip van elkaar en elkaars inzet.
Alle leden van de 21 colleges samen vormen het Regionaal Platform. Ieder college is met ten minste twee
personen vertegenwoordigd tijdens de bijeenkomsten van het Regionaal Platform. Triple helix partners kunnen
worden uitgenodigd op basis van de agenda.
Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur vindt de formele besluitvorming plaats.
De leden van het Algemeen Bestuur en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de raden van de
deelnemende gemeenten: a) uit hun midden, b) uit burgemeester en wethouder.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden: één vertegenwoordiger uit iedere gemeente, de burgemeester
van gemeente Eindhoven (tevens lid Dagelijks Bestuur), de burgemeester van gemeente Helmond (tevens
lid Dagelijks Bestuur) en een tweede lid uit de gemeente waaruit het, door het Algemeen Bestuur aangewezen,
derde lid van het Dagelijks Bestuur afkomstig is.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de externe vertegenwoordiging, de interne werking en het functioneren
van het Regionaal Platform en de voorbereiding van de bijeenkomsten van het Regionaal Platform.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: de heer J. Jorritsma (voorzitter), mevrouw E. Blanksma
(vice-voorzitter) en een derde door het Algemeen Bestuur aan te wijzen lid.
Commissies van advies voor financiën
De commissie van advies voorziet het Dagelijks Bestuur t.b.v. het Algemeen Bestuur van een advies over
financiële zaken. Leden van deze commissie zijn de gemeentelijke portefeuillehouders.
NB:
Data zijn principedata.
1
Vergaderingen vinden alleen plaats indien er genoeg bespreekpunten zijn.
2
Extra vergaderingen kunnen in onderling overleg ingelast worden als voorbereiding van besluitvorming dat vereist.

Vakanties 2019
Kerstvakantie
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

22-12-2018 t/m 06-01-2019
03-03-2019 t/m 05-03-2019
02-03-2019 t/m 10-03-2019 * (adviesdata: 23-02-2019 t/m 03-03-2019)
21-04-2019 t/m 22-04-2019
27-04-2019
20-04-2019 t/m 12-05-2019 ** (verplichte data: 27-04-2019 t/m 05-05-2019)
05-05-2019
30-05-2019
09-06-2019 t/m 10-06-2019
06-07-2019 t/m 18-08-2019
12-10-2019 t/m 20-10-2019
21-12-2019 t/m 05-01-2020

VNG-congres

4 en 5 juni 2019

* Het Ministerie van OCW geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken.
** Scholen moeten van 27 april t/m 5 mei 2019 gesloten zijn. Scholen kunnen de meivakantie met een week ervoor of erna
uitbreiden.
Metropoolregio Eindhoven, S. van der Velden (040 – 25 94 624)

