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Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d. 11 februari 2019

AGENDAPUNT

Onderwerp

Werkprogramma 2020

Samenvatting adviesnota
Het opstellen van het werkprogramma valt binnen de reguliere PLC-cyclus. Echter het
werkprogramma 2020 heeft een bijzondere status. In het werkprogramma 2020 en de daarbij
behorende begroting 2020 vindt de definitieve vertaling plaats van het samenwerkingsakkoord.
Dit vraagt om een daarop ingericht proces.
Daarom moeten we binnenkort starten met het opstellen van het Werkprogramma 2020. Het
Werkprogramma 2020 bestaat uit proposities/projectopgaven per actie, inclusief een voorstel over de
inzet en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie en de structureel vereiste
omvang van het werkkapitaal.
In het Werkprogramma 2019 staat dat het Werkprogramma 2020 in het AB van 18 december 2019
behandeld moet worden. Daarvoor wordt een zienswijzeprocedure gevolgd. Om dit zorgvuldig te
kunnen organiseren, moet het Werkprogramma 2020 zo snel mogelijk na het DB van 2 september
worden uitgestuurd.
Het is belangrijk om snel met het opstellen van het Werkprogramma 2020 te beginnen. Daarnaast is
het wenselijk om deze informatie te delen met het Algemeen Bestuur zodat zij goed geïnformeerd zijn
over het proces om te komen tot een gedragen werkprogramma 2020. Daarom leggen we nu de
uitgangspunten aan u voor.

Werkprogramma 2020
Wat is het doel?
In december 2019 een door het AB vastgesteld Werkprogramma 2020, inclusief wijziging op de in juni 2019
vastgestelde primaire begroting 2020.
Het is een Werkprogramma dat:
- voldoet aan de wettelijke eisen vanuit het BBV
- duidelijk, concreet, SMART is;
- integraal is met duidelijke (expliciete) dwarsverbanden tussen de vier regionale opgaven;
- per opgave een ‘propositie’ of projectopgave bevat en ook informatie over het financieel kader,
werkkapitaal (wat is nodig en hoe is de dekking) en aantal benodigde fte.;
- het nieuwe verhaal vertelt van de Metropoolregio Eindhoven en de Metropoolmethode duidelijk maakt;
- draagvlak heeft bij de 21 gemeente, bestuurlijk en ambtelijk.
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Het moet duidelijk zijn dat het Werkprogramma onderdeel is van de lijn: Samenwerkingsakkoord 20192022, Werkprogramma 2019, Begroting 2020, Werkprogramma 2020. Alle stukken sluiten naadloos op
elkaar aan, zowel qua inhoud als qua vorm.
Deelopgave
Reeds eerder is het Dagelijks Bestuur aan de orde geweest dat bij het opstellen van het werkprogramma
ook een antwoord moet worden gegeven op de gewenste organisatie voor de duur van het
samenwerkingsakkoord. Dit om te voorkomen dat bij elk werkprogramma dit ter discussie staat.
Parallel aan het inhoudelijk opstellen van het werkprogramma wordt dus een advies opgesteld over de
duurzame positie van de ondersteunende organisatie. Het gaat dan om de benodigde condities voor de
organisatie en de realisatie. Het DB heeft aangegeven dat de Metropoolregio een organisatie moet zijn die
onafhankelijk, van hoge kwaliteit, adaptief, gericht op procesmanagement (op de strategische opgave) en
robuust is. Dit staat ook verwoord in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.
Inhoudsopgave
Inhoud van het werkprogramma 2020:
0. Algemene inleiding: ambitie van de regio, het verhaal van de samenwerking
1. De opgaven (mobiliteit, economie, transitie landelijk gebied en energietransitie)
2. Bij elke inhoudelijke opgave:
a. inhoudelijke propositie/projectaanpak per inhoudelijke (deel)opgave/actie
b. werkbudget: wat is nodig en hoe te financieren
c. benodigd aantal fte:
- ambtelijke procesorganisatie
- ondersteuning gemeenten
3. Een totaal financieel overzicht en financiering
4. Gewenste organisatie Metropoolregio
Uitgangspunten
Bij het opstellen van het Werkprogramma 2020 gelden de volgende uitgangspunten:
de werkwijze van de Metropoolregio en de rollen conform Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en
Werkprogramma 2019;
inhoudelijke opgaven conform Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Werkprogramma 2019;
bij het opstellen van het Werkprogramma starten we vanuit de inhoud van de opgaven. Daarna volgen
capaciteit en benodigde middelen;
Kadenota begroting 2020 inclusief het bevriezen van de 3 fte vacatureruimte.
Planning, belangrijke data.
Op dit moment is een aantal data van belang voor het maken van het Werkprogramma:
- 27 maart 2019: vaststellen van het Werkprogramma 2019, Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het
Statuut. Dit moment is belangrijk vanwege het vaststellen en afronden van deze documenten. En de
behandeling geeft richting aan het Werkprogramma 2020. Dit is het formele startmoment om te
beginnen met het Werkprogramma 2020.
- 26 juni 2019: behandeling van de Begroting 2020 in het AB.
- 3 september 2019: uitsturen van Werkprogramma 2020 naar de gemeenten voor zienswijzen.
- 9 oktober 2019: Metropoolconferentie voor colleges en raden.
- 18 december 2019: het eindmoment. Dan moet het Werkprogramma 2020 (en de bijbehorende
begrotingswijzing) vastgesteld worden.
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Waarom uitsturen op 3 september?
Besloten is om het Werkprogramma 2020 voor een formele zienswijze voor te leggen aan de 21
gemeenten voorafgaande aan het besluit in het AB op 18 december. Dit betekent dat het Werkprogramma
op 3 september naar alle gemeenten gestuurd moet worden, na behandeling in het DB op 2 september. Dit
vanwege de nodige periode van 2,5 maand en de benodigde tijd voor interne verwerking en beantwoording
van de reacties en bespreking met de porfeuillehouders/bestuurlijk trekker.
Alle data overziend, is de conclusie dat het Werkprogramma 2020 voor de zomervakantie inhoudelijk klaar
moet zijn. Hierbij in gedachten houden dat daarmee de actualiteit van het werkprogramma 2020 beperkt is.
En er opnieuw een bepaalde mate van globaliteit onontkoombaar is!
Proces
We beginnen met het opstellen van een procesontwerp. Daarbij spelen de volgende noties.
• Het moet een helder proces zijn, waarin duidelijk is wie welke rol heeft. Dit maken we samen met de
bestuursambtenaren, en als de planning het toelaat met de ambtenaren die inhoudelijk betrokken zijn
bij een opgave.
• Het werkprogramma is een product van het poho, met als trekker de voorzitter van het poho. Het
werkprogramma, of in ieder geval het betreffende onderdeel wordt ‘vastgesteld’ door het poho: “Dit is
onze propositie”. Het is dus belangrijk om het poho goed mee te nemen in het proces en tijdig te
informeren.
• Het opstellen van het Werkprogramma heeft een korte doorlooptijd. Daarom wordt een strak proces
ontworpen waarin de inhoudelijke ambtenaren en de inhoudelijke wethouders (het poho) een actieve
rol hebben. Eerst in een kleine groep (bijvoorbeeld de koplopersgroep) en dan plenair.
• Er zal een specifieke opdracht worden opgesteld en vastgesteld door het DB m.b.t. advies over een de
gewenste ondersteuningsorganisatie.
Om te organiseren dat alle poho’s eenzelfde SMART-output in een korte tijd produceren, worden duidelijke
formats gemaakt, zowel voor het Werkprogramma als geheel als voor de proposities per inhoudelijke
(deel)opgave/actie.
De Metropoolconferentie op 9 oktober, valt na het uitsturen van het Werkprogramma 2020 naar de
21 gemeenten voor zienswijzen. Dit was oorspronkelijk niet zo bedacht (tijdens de conferentie zou input
gegeven kunnen worden op het werkprogramma), maar het is een mooi moment om het Werkprogramma
juist dan nog eens in zijn geheel te bespreken.
Welke personen/partijen gaan we actief erbij betrekken?
Het DB is bestuurlijk opdrachtgever en Jannet Wiggers is de opdrachtnemer. J-L. Withaar is de ambtelijke
opdrachtnemer.
Belangrijke partijen in de Metropoolregio Eindhoven zijn:
Portefeuillehouders, inhoudelijke ambtenaren 21 gemeenten (vanwege de inhoudelijke opgaven)
Bestuursambtenaren en griffiers 21 gemeenten (algemeen proces)
Gemeentesecretarissen (gewenste organisatie en financiën)
Raadstafel21
Externe partners
Aangezien dit het eerste Werkprogramma is in de nieuwe opbouw, de doorlooptijd erg kort is, betrekken we
nu alleen de externe partners die al actief zijn bij de opgaven van de Metropoolregio Eindhoven.
Personele consequenties
geen
Financiële consequenties
geen
100175-628\JLW\HLE\-4

Paragraaf en punt werkprogramma
Werkprogramma 2019 pagina 27: Opstellen concept-Werkprogramma 2020, zienswijze en besluitvorming
Algemeen Bestuur, met hieraan gekoppeld een definitief voorste lover de inzet en omvang van de regionale
ambtelijk ondersteuningsorganisatie en de structureel vereiste omvang van het werkkapitaal.
Planning: doorlooptijd Q3 en Q4.
Let op: de planning uit het werkprogramma is dus niet haalbaar. Het moet Q1 en Q2 zijn.
VOORSTEL:
Instemmen met de uitgangspunten van het Werkprogramma 2020 zodat het proces verder uitgelijnd kan
worden.
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