Voorstel

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

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 27 maart 2019

AGENDAPUNT 8

Aan het Algemeen Bestuur,
In uw vergadering op 12 december 2018 heeft u het Werkprogramma 2019, tegelijk met 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 concept Werkprogramma 2019.
Vandaag ligt het Werkprogramma 2019 en de nota van beantwoording ter vaststelling aan u voor.
Op 13 december 2018 is het werkprogramma 2019 samen met het Samenwerkingsakkoord voor
zienswijze voorgelegd aan de 21 gemeenten. We willen de colleges, raden en bestuursambtenaren bij
deze graag bedanken voor hun bijdragen. 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.
Daarnaast treft u aan een Werkprogramma 2019 waarin de consequenties van de zienswijzen zijn
vertaald.
Het Werkprogramma 2019 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 kwartiermakers Stijn Steenbakkers en Daan de Kort (Economie),
Antoinette Maas en Mathijs Kuijken (Mobiliteit), Frans Kuppens, Jan van der Meer, Stef Luijten
(Energietransitie), Anke van Extel- van Katwijk en Marinus Biemans (Transitie landelijk gebied), samen
met de portefeuillehoudersoverleggen en de breed samengestelde Stuurgroep Update.
De bestuurlijk kwartiermakers hebben sinds 12 december jl. het werkprogramma verder
geconcretiseerd. Voor alle (deel)opgaven zijn bestuurlijk trekkers benaderd en in stelling gebracht en
ambtelijke werkgroepen zijn aan het werk of worden geformeerd. Inmiddels zijn ook alle
portefeuillehoudersoverleggen georganiseerd. Zij hebben uit hun midden een voorzitter en
vicevoorzitter(s) gekozen en hebben met elkaar de inhoud van het werkprogramma tot stand gebracht.
Het is aan de gemeenten om via de portefeuillehoudersoverleggen verder invulling te geven aan de
opgaven.
In het eerder concept van het werkprogramma 2019 was de benodigde capaciteit nog niet opgenomen.
Hierover is de afgelopen periode gesproken met voorzitters poho’s, dagelijks bestuur en
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gemeentesecretarissen. De uitwerking en een nadere toelichting hiervan vindt u in het Werkprogramma
2019.

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:
• De integraliteit van de opgaven is benadrukt door de verbinding tussen de thema’s aan te
geven.
• Waar relevant zijn opgaven geconcretiseerd.
• De ambtelijke capaciteit die nodig is om het werkprogramma 2019 tot uitvoering te brengen is
specifiek gemaakt, uitgesplitst naar gemeenten en de organisatie Metropoolregio.
Eindhoven, 11 maart 2019
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.
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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 Werkprogramma
2019 Metropoolregio Eindhoven
2. Vast te stellen het concept-Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
Eindhoven, 27 maart 2019
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

