Voorstel

Vaststellen concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
met Nota van beantwoording zienswijzen deelnemende gemeenten

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 27 maart 2019

AGENDAPUNT 5

Aan het Algemeen Bestuur,
In uw vergadering op 12 december 2018 heeft u het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 vrijgegeven
voor zienswijzen aan de 21 gemeenten. In de periode van 13 december tot 1 maart hebben de
21 gemeenten de mogelijkheid gehad om een zienswijze te geven op het conceptsamenwerkingsakkoord 2019-2022. Vandaag ligt het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 ter vaststelling
aan u voor.
Het updateproces
Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven is het resultaat van een intensief
proces dat de 21 gemeenten (gemeenteraden en colleges) gedurende 2018 samen hebben doorlopen
onder bestuurlijke aansturing van de breed samengestelde Stuurgroep Update met naast de leden van
het dagelijks bestuur (John Jorritsma, Elly Blanksma en Frank van der Meijden) vanuit de diverse
subregio’s: Léon Kox (Eersel - Kempen) , Joan Briels (Laarbeek - Peel), Paul Verhoeven (HeezeLeende – A2-gemeenten), Hans Gaillard (Son & Breugel – Stedelijk Gebied) en Monique List
(Eindhoven/Stedelijk Gebied).
Voorliggend samenwerkingsakkoord is een nadere uitwerking van het eerder in het algemeen bestuur
vastgestelde document; het “Ambitiedocument de slagvaardige regio” (20 maart 2018) en het door de
Stuurgroep Update in juli 2018 aan de gemeenteraden en de colleges aangereikte discussiedocument
“Bouwstenen voor een effectieve samenwerking”. We geven hiermee tevens antwoord op de in 2017
door Berenschot uitgevoerde evaluatie en de daarin opgenomen observaties en aanbevelingen voor
verbetering van de samenwerking van onze gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven.
De aandachtspunten
U als vertegenwoordiger van uw gemeente in het Algemeen Bestuur vervult een belangrijke
ambassadeursrol naar uw raads- en collegeleden. In dat kader wijzen wij u op een aantal specifieke
aandachtspunten:
• Met de totstandkoming van het Samenwerkingsakkoord is door de 21 gemeenten focus
aangebracht. Focus op het aantal thema’s wat in regionaal verband met de 21 gemeenten wordt
opgepakt en focus op de rollen en taken van de gemeenten en de Metropoolregio Eindhoven.
Deze focus heeft er toe geleid dat thema’s zijn komen te vervallen maar ook dat thema’s zijn
toegevoegd. Nog explicieter dan voorheen is bepaald dat de inhoudelijke inbreng door de
gemeenten wordt geleverd en dat de Metropoolorganisatie de procesrol heeft. Wij delen dan
ook de opvatting dat dit alles vraagt om een herijking van de ondersteunende organisatie. De
kwalitatieve en kwantitatieve inbreng vanuit de Metropoolregio Eindhoven moet in goede
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verhouding staan tot de inbreng en rol van de gemeenten. Het samenwerkingsakkoord met de
ambitie en opgaven vragen om een gezamenlijke inzet die moet leiden tot een efficiënte en
slagvaardige aanpak en uitvoering van het samenwerkingsakkoord. Dit zal vragen om een
aanscherping van de rollen. Het werkprogramma 2020 wordt hieraan getoetst. Daarom hebben
we in het akkoord ook opgenomen dat op basis van de ervaring in 2019 de definitieve omvang
van de begroting en de organisatie bepaald wordt in het werkprogramma 2020. Dit zal dan
leiden tot een aangepaste begroting 2020. In het Algemeen Bestuur MRE van 12 december
2018 is afgesproken dat genoemde vacatureruimte niet wordt ingezet voor de realisatie van het
Werkprogramma 2019 en is tevens besloten om in de MRE-Kadernota Begroting 2020 deze
vacatureruimte personeel en financieel te bevriezen. Een verhoging van de inwonerbijdrage
(m.u.v. de indexering) is dan ook niet aan de orde. In december vindt -gekoppeld aan het
Werkprogramma 2020- besluitvorming plaats en de definitieve vertaling van de formatie in de
MRE-Begroting 2020.
Het proces om te komen tot het Werkprogramma 2020 start in april 2019. De
portefeuillehoudersoverleggen (poho’s) stellen in samenwerking met de vakambtenaren het
concept-werkprogramma 2020 op. De procesmanagers van de Metropoolregio, begeleiden dit
proces. We streven ernaar om het concept-werkprogramma te bespreken in de poho’s van
september. Vervolgens wordt tijdens de Metropoolconferentie op 9 oktober input van de
colleges en raden opgehaald. Waarna het concept-Werkprogramma voor zienswijze naar
gemeenteraden gestuurd wordt. Op 18 december 2019 zal het Werkprogramma 2020 met de
aangepaste begroting 2020 ter besluitvorming aan u voor worden gelegd.
Dit samenwerkingsakkoord bevat aanscherpingen over de wijze waarop de bestuurlijke
uitvoering van het samenwerkingsakkoord wordt georganiseerd, de ‘governance’. Deze
aanscherpingen komen voort uit de uitgevoerde evaluatie en het gezamenlijk doorlopen
updateproces en passen in de geest van de vigerende gemeenschappelijke regeling.
Het wijzigen van een gemeenschappelijke regeling is een tijdrovend proces en mag niet
vertragend werken bij het opvatten van onze urgente inhoudelijke opgaven. We gaan tot en met
2020 ervaring opdoen met deze manier van werken en stellen op basis daarvan in 2021 een
gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast. Het dagelijks bestuur komt hiertoe in de tweede
helft van 2020 met een voorstel. We blijven aansluiting houden op de “geest” van de momenteel
vigerende gemeenschappelijke regeling en dragen er daarbij zorg voor dat besluiten in het
algemeen en dagelijks bestuur juridisch houdbaar zijn.
In 2020 is er naar verwachting ook meer duidelijkheid over de toekomstige verhouding van de
Metropoolregio Eindhoven tot Gulbergen en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
U vindt elders op de agenda van uw vergadering van 27 maart 2019 het voorstel ‘Statuut
Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019’. Met de aanpassing van het in 2015
opgestelde ‘Statuut Overlegorganen’ wordt, in lijn met de nieuwe governance, handen en
voeten gegeven aan de nieuwe werkwijze.

Veel aandacht en betrokkenheid voor de samenwerking
In de periode van 13 december tot 1 maart hebben de 21 gemeenten de mogelijkheid gehad om een
zienswijze te geven op het concept-samenwerkingsakkoord 2019-2022. We willen de colleges, raden en
ambtenaren bij deze graag bedanken voor hun bijdragen. De gemeenten hebben allemaal intensief
meegewerkt aan het akkoord en dat blijkt ook uit de reacties. Met veel aandacht en betrokkenheid voor
de samenwerking en de inhoud van de opgaven is er gereageerd.
Dit is van grote waarde voor de samenwerking en is vooral een oproep aan elkaar om te werken aan de
ambities en opgaven van de regio. Alleen dan kan het een succes worden.
We hebben geprobeerd zo adequaat mogelijk te reageren op alle reacties, aanbevelingen. Maar van
groter belang is dat in de poho’s en gemeenten het gesprek over de te bereiken resultaten blijft
doorgaan. Daar moet het gebeuren.
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Nota van beantwoording
De zienswijzen zijn opgenomen in de nota van beantwoording. Deze nota vindt u in de bijlage. De nota
van beantwoording bestaat uit drie kolommen. In de eerste kolom zijn de zienswijzen van de gemeenten
opgenomen. In de tweede kolom is antwoord gegeven op de zienswijze en in de derde kolom vindt u
waar deze zienswijze eventueel tot wijziging(en) van het samenwerkingsakkoord heeft geleid. De
zienswijzen geven aanleiding tot een aantal wijzigingen. De meest in het oog springende wijzigingen
zijn:
•
•
•
•

Mobiliteit: Duidelijkere omschrijving van verhouding Bereikbaarheidsagenda tot de
samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven.
Raadstafel21: aanpassing duiding Raadstafel21, die recht doet aan de positie en rol die de
Raadstafel21 vervult.
De integraliteit van de opgaven is benadrukt door de verbinding tussen de thema’s aan te
geven.
Duurzaamheid is expliciet opgenomen in de missie.

Eindhoven, 11 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.

100169-698\LGE\HLE\-3

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 11 maart 2019;
BESLUIT
1. Vast te stellen de Nota van beantwoording zienswijzen deelnemende gemeenten
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
2. Vast te stellen het concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven

Eindhoven, 27 maart 2019
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

