Reactienota Samenwerkingsakkoord Metropoolregio 2019-2022,
versie 14 maart 2019

De gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders zijn
gevraagd voor 1 maart 2019 een reactie te geven.
Van de volgende gemeenten is nog geen formele reactie ontvangen:
- gemeente Gemert-Bakel (raad 14 maart 2019)
- gemeente Laarbeek (raad 14 maart 2019)
- gemeente Son en Breugel (raad 21 maart 2019)
Indien nog geen formele reactie is ontvangen, is de concept-reactie opgenomen.
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Gemeentelijke reacties op Samenwerkingsakkoord 2019-2022,
versie 14 maart 2019
Gemeente

Reactie

Asten def

Voor kennisgeving aangenomen
Belang regionale samenwerking
Asten erkent het belang van regionale
samenwerking op het handhaven en uitbouwen
van het economisch profiel van de regio, om
het vestigings- en verblijfsklimaat te stimuleren.
Dit biedt kansen voor de gehele regio,
waaronder ook voor Asten. Asten draagt graag
bij aan de gezamenlijke inspanningen op dit
vlak.
Thema’s en opgaven
Gemeente is akkoord met de beschreven
thema’s en opgaven.
Governance / Betrokkenheid
gemeenteraden
Asten vraagt aandacht voor de betrokkenheid
van gemeenten en de communicatie. Betrek
gemeenteraden vroegtijdig en zorg dat de
portefeuillehouders, die op één van de
regionale thema’s deelnemen aan het
regionaal overleg op een heldere en
eenduidige manier de raad tussentijds kunnen
informeren. Ondersteun hen daarin vanuit de
procesondersteuners van de Metropoolregio
Eindhoven.

Definitieve
formulering volgt
nog

Governance / Raadstafel21
Voortzetting Raadstafel21 en de Raadstafel21
als een gremium in de Governacestructuur van
de Metropoolregio opnemen.
Afstemming subregionaal schaalniveau
Het blijft een aandachtspunt dat er een goede
afstemming op subregionaal schaalniveau
(waaronder de Peel) tot stand komt,
bijvoorbeeld georganiseerd vanuit de
koplopersgroepen zodat alle gemeenten goed
geïnformeerd zijn

Antwoord

Aanpassing Samenwerkingsakkoord

De betrokkenheid van de raden is in de
nieuwe Governance versterkt door de
volgende aanpassingen: De
Metropoolconferenties (2x per jaar) waar
raadsleden vanuit hun rol als kaderstellend en
controlerend input kunnen leveren. Daarnaast
worden raadsleden actiever geïnformeerd
vanuit de inhoud doordat voor alle thema’s
alle 21 portefeuillehouders deelnemen aan de
portefeuillehoudersoverleggen. Tot slot wordt
naast de begroting ook het inhoudelijke
werkprogramma jaarlijks voor zienswijzen
voorgelegd aan de 21 raden.
PM (afhankelijk van definitieve zienswijze)

PM (afhankelijk van definitieve zienswijze)
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Bergeijk def

en afstemming op subregionaal niveau is
gewaarborgd. Dit is noodzakelijk om alle
gemeenten volwaardig te kunnen laten
participeren en aangehaakt te houden.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling in
2020 of 2021
Asten ondersteunt de gekozen werkwijze.
Transitie Landelijk Gebied en
Energietransitie – integrale benadering
De gemeenteraad van Bergeijk wil
benadrukken dat een integrale benadering van
de thema’s met name vanuit de Transitie
Landelijk Gebied en Energietransitie het
verschil kan maken, doordat opgaven van het
ene thema oplossingen kunnen bieden voor het
andere thema.

Economie
Vanuit Portefeuillehoudersoverleg Economie
hebben we een open houding naar de drie
overige thema’s. Vanuit de Brainportagenda
wordt gestuurd op oplossingen voor
maatschappelijke opgaven. Het
Stimuleringsfonds staat op voor innovaties in
het MKB gericht op mobiliteit, energietransitie
en de agrarische sector, economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal.. De in het kader van het spoor
“versterken basiseconomie” jaarlijks uit te
voeren verkenningen vinden in afstemming
met de overige drie
portefeuillehoudersoverleggen plaats.

Onderaan paragraaf 3.4 is toegevoegd:
Om het landelijk gebied leefbaar,
toekomstbestendig en economisch vitaal te
maken, wordt verbinding gemaakt met de opgaven
op de thema’s Mobiliteit, Energietransitie en
Economie.

Transitie Landelijk Gebied
Wij zijn het met u eens dat een integrale
benadering nodig is. Het Dagelijks Bestuur
bewaakt de integraliteit in de uitvoering van
het Samenwerkingsakkoord en de
werkprogramma’s. De voorzitters van de
portefeuillehoudersoverleggen maken deel uit
van het Dagelijks Bestuur. Op deze manier
zijn de diverse thema’s rechtstreeks met
elkaar verbonden. In het
Samenwerkingsakkoord hebben we de
volgende passage toegevoegd:
“Om het landelijk gebied leefbaar,
toekomstbestendig en economisch vitaal te
maken, wordt verbinding gemaakt met de
opgaven op de thema’s Mobiliteit,
Energietransitie en Economie.”
Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
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Governance / Raadstafel21
De gemeenteraad van Bergeijk is mening dat
de positie van de Raadstafel21, waarin onze
gemeenteraad rechtstreeks vertegenwoordigd
is, onvoldoende geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord.
De gemeenteraad van Bergeijk is van mening
dat in de Governancestructuur de Raadstafel21
als een gremium van de Metropoolregio
Eindhoven dient te worden toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben
ook in de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatie-uitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Gemeente verzoekt u daarom de Raadstafel21
op te nemen in het Samenwerkingsakkoord, op
een manier die recht doet aan zijn positie en
rol.

aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. De Regionale
Energiestrategie wordt opgesteld met oog
voor de interactie met andere sectoren en
gerelateerde maatschappelijke opgaven zoals
klimaatadaptatie, circulaire economie, de
woningbouwopgave en vitaal platteland. Het
is essentieel voor een goede RES om de
verbinding met andere kansen en opgaven in
beeld te brengen en dat te vertalen in
specifieke keuzes op het gebied van energie.
Het vormen van een beleidsrijk Dagelijks
Bestuur draagt ook bij aan die integrale
benadering.
Communicatie van en naar raden is in de
nieuwe Governance ingericht door op
verschillende niveaus de raad in positie te
brengen. Raad kaderstellend en controlerend
via Metropoolconferentie, integraliteit via
Algemeen Bestuur en vanuit de inhoud via
het verantwoordelijk
portefeuillehoudersoverleg als verbinding
tussen raad, college en
portefeuillehoudersoverleg. Uniforme
informatievoorziening.

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is
de tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de
informele rol van de Raadstafel 21 wordt
voortgezet en deze vanuit de Metropoolregio
ondersteund blijft worden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
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Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden
Best def

Niet akkoord
Gemeente vindt het logisch én consequent de
Bestuurlijke Toekomstvisie van Best te
hanteren als vertrekpunt voor de zienswijze op
de toekomst van de Metropoolregio.
Belangrijke elementen in deze Bestuurlijke
Toekomstvisie zijn:
- Maatschappelijke opgaven zijn leidend, de
bijbehorende bestuurlijke structuur is volgend.
- ‘Lokaal wat kan, regionaal wat moet’: we
willen lokaal oppakken wat we, vanuit de eigen
bestuurskracht, lokaal kunnen oppakken.
Maatschappelijke opgaven met een
bovenlokaal karakter moeten we samen met
externe partners bovenlokaal oppakken.
- De raad van Best heeft als eerste gemeente
in de regio expliciet de bereidheid uitgesproken
om de eigen bevoegdheden m.b.t.
maatschappelijke opgaven met een
bovenlokaal karakter neer te leggen bij een
bovenlokale samenwerkingsvorm.
- De raad van Best heeft daarbij een principiële
voorkeur uitgesproken voor een slagvaardige
samenwerkingsvorm op het niveau van het
Stedelijk Gebied Eindhoven. Dit betekent dat
alleen vraagstukken waarvoor een nog hoger
geografisch schaalniveau vereist is bij de
Metropoolregio (of andere gremia) kunnen
worden belegd.
- We blijven in gesprek met gelijkwaardige
buurgemeenten over verregaande
samenwerkingsvormen met als uitgangspunt
dat deze gemeenten onze visie op het punt van
bevoegdhedenoverdracht naar een krachtige
samenwerkingsvorm op het niveau van
Stedelijk
Gebied Eindhoven onderschrijven.

Het Algemeen Bestuur heeft de Stuurgroep
Update Metropoolregio Eindhoven opdracht
gegeven om, naar aanleiding van het rapport
van Berenschot, een herijking/ update uit te
voeren op de samenwerkingsagenda van de
Metropoolregio Eindhoven.
Dit heeft ertoe geleid dat de thema’s Wonen,
Bedrijventerreinen en Detailhandel, Strategie
Ruimte en Arbeidsmarkt niet langer onderdeel
uitmaken van de thema’s, die op het niveau
van 21 gemeenten opgepakt zullen worden.
Daarnaast zijn door de 21 gemeenten naast
de 2 nog overblijvende thema’s Economie en
Mobiliteit, 2 nieuwe thema’s toegevoegd
waarin de gezamenlijke urgentie gevoeld
wordt. Dit zijn de thema’s Energietransitie en
Transitie Landelijk Gebied. Dit alles is tot
stand gekomen via een proces waarin, met
elkaar als 21 gemeenten, belangen en
voorwaarden zijn afgewogen.
De samenwerking met elkaar als 21
gemeenten is gericht op een gezamenlijke
koers m.b.t. regionale strategische opgaven.
Deze vraagstukken bevinden zich op een
raadsniveau. Uit de evaluatie is onder andere
gebleken dat de raden zich op afstand voelen
staan. Met de inrichting van de nieuwe
Governance zijn stappen ingevoegd,
waardoor deze afstand verkleind word. Hierbij
valt onder andere te denken aan de
Metropoolconferenties voor college én raden
maar ook de mogelijkheid van raadsleden
voor het indienen van zienswijzen op het
werkprogramma.
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In de lokale gesprekken van raad en college
over o.a. het evaluatierapport Berenschot, de
vragenlijst van de Stuurgroep Update, het
ambitiedocument Metropoolregio en de notitie
‘bouwstenen voor een effectieve
samenwerking’ is de raad tot de conclusie
gekomen dat het uitgangspunt moet zijn: ‘meer
Stedelijk Gebied Eindhoven’ betekent ook
‘minder Metropoolregio Eindhoven’. Best heeft
uw bestuur hierover op gezette tijden
geïnformeerd.
Vertaling ambitie
Uit de Bestuurlijke Toekomstvisie van Best
vloeit voort dat gemeente perspectief ziet voor
het verbinden van 21 gemeenten. De in het
Samenwerkingsakkoord verwoorde ambitie om
focus, slagkracht, eigenaarschap en adaptiviteit
aan te brengen, kan gemeente uiteraard
onderschrijven. De vertaling van deze ambitie
in het Samenwerkingsakkoord en, daarmee
ook, in het Werkprogramma 2019 is
onvoldoende gelukt.
Opgaven/taken Metropoolregio
De verwoorde ambities en opgaven –
Energietransitie, Transitie Landelijk Gebied,
Mobiliteit en Economie – kan Best
onderschrijven. Gemeente is er echter niet van
overtuigd dat dit in volle omvang opgaven zijn,
die de 21 gemeenten exclusief aan elkaar
verbinden. Laat staan dat dit taken zijn voor
de concernorganisatie Metropoolregio.

Transitie Landelijk Gebied
De verbinding stad-platteland komt terug in
de focus binnen de vier thema’s op regionale
schaal. Stad en platteland zijn complementair
aan elkaar. De Metropoolregio verbindt het
stedelijk gebied met de Kempen, de A2gemeenten en de Peel. Door samen te
werken op de thema’s Economie, Mobiliteit,
Energietransitie en Transitie Landelijk
Gebied, met betrokkenheid van externe
partners, bundelen de 21 gemeenten hun
inspanningen en werken samen aan het
verbeteren van het leef-, werk- en
verblijfsklimaat voor al onze inwoners en
bedrijven.
Algemeen
Na de evaluatie is via een intensief proces
met alle 21 gemeenten gewerkt aan het
nieuwe Samenwerkingsakkoord, In dat
proces
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zijn de 4 inhoudelijke thema’s met elkaar
bepaald. In het Werkprogramma 2019 worden
deze verder uitgewerkt en geconcretiseerd.
Leidend principe daarin is en blijft dat het om
vraagstukken/opdrachten gaat die de 21
gemeenten met elkaar verbinden en die een
bijdrage leveren aan het realiseren van de
regionale ambities. In welke mate dat wel of
niet het geval is wordt mede bepaald in de
vakinhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen.

Transitie Landelijk Gebied
Dat geldt in belangrijke mate voor opgaven
m.b.t. de transitie van het landelijk gebied. Op
provinciaal niveau is er al een fors flankerend
ondersteuningspakket opgetuigd.
Planologische maatwerktrajecten zijn een
lokale verantwoordelijkheid. Voor
uitvoeringstaken bij de veehouderij-transitie ligt
wat Best betreft het primaat bij de
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant. Bovendien
werkt gemeente in Stedelijk Gebied Eindhoven
verband aan versterking van het landschap als
drager van stedelijke ontwikkelingen en als
leisure- en vestigingsfactor. Daarbij komt dat
de transformatie van het landelijk gebied ook
gaat over zorg(boeren) en sociaalmaatschappelijke vraagstukken (verborgen
armoede), thema’s die ook niet zijn opgenomen

Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten
of door andere partijen, die betrokken zijn bij
de opgave. Dit geldt voor alle thema’s.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden
tot een efficiënte en slagvaardige aanpak en
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord.
De samenwerking op het thema Transitie
Landelijk Gebied binnen de Metropoolregio
gaat niet over uitvoering en is breder dan de
opgave veehouderij. Taken die op een ander
schaalniveau dan de 21 samenwerkende
gemeenten zijn belegd, worden niet op de
schaal van 21 gemeenten opgepakt.
Het is een toevoeging op lokale en
bovenlokale inspanningen. Er is een
verbinding met de thema’s Economie en
Energietransitie. Rijk en Provincie zien de
regio als hun gesprekspartner ten aanzien
van de sanering varkenshouderij en landbouw
in brede zin. Daarom zijn hier regionaal uren
voor geraamd.
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in het akkoord. Met een lobby-agenda voor een
warme sanering van de veehouderijsector is op
zich niets mis; de focus van de Metropoolregioinzet, ook qua urenbesteding in het werkplan,
kan hier niet liggen. Conclusie: Transitie
Landelijk Gebied is voor de Metropoolregio een
onvoldoende robuust samenwerkingsthema.

Transitie Landelijk Gebied – te veel vrije
ruimte

De opgaven binnen het thema zijn
afgebakend. Taken die op een ander
schaalniveau dan de 21 gemeenten zijn
belegd, worden niet op de schaal van 21
gemeenten opgepakt. De samenwerking op
het thema Transitie Landelijk Gebied binnen
de Metropoolregio gaat niet over uitvoering en
is breder dan de opgave veehouderij.

Economie – te veel vrije ruimte

Samen met u vinden wij de continuering van
de gezamenlijk inzet van de 21 gemeenten op
de Brainportagenda en het Stimuleringsfonds
van belang. Het zijn van betaalautoriteit
maakt hier onlosmakelijk onderdeel van uit.
Door herintroductie van het
portefeuillehoudersoverleg kunnen alle
gemeenten rechtstreeks invulling geven aan
hun betrokkenheid op de Brainportagenda.
Gemeenten kunnen zo invulling geven aan
hun verantwoordelijkheid om daar lokale/
subregionale schragende agenda’s te
ontwikkelen. Dit geldt ook voor de opgave
brede Basiseconomie. Feitelijk gaat het om
het uitvoeren van verkenningen naar nieuwe
economische kansen. In het
Portefeuillehoudersoverleg beslissen we welke
verkenningen we uitvoeren en beoordelen de
uitkomsten. Alle 21 gemeentes zijn
betrokken.
De regionale samenwerking is niet beperkt tot
een uitvoeringsprogramma. In het
portefeuillehoudersoverleg treffen

Er staat spanning op de hoeveelheid
onderwerpen, die per thema genoemd worden
vs. de wens om te focussen. Dit is o.a. weer
zichtbaar binnen het thema Transitie Landelijk
Gebied: de inzet op ‘verbeteren economische
structuur en versterken ecologische en
ruimtelijke kwaliteit’ laat wat Best betreft teveel
vrije ruimte voor ‘meer Metropoolregio
Eindhoven’. Dit vindt gemeente onwenselijk.
Binnen het thema Economie onderschrijft Best
van oudsher (o.a. als aandeelhouder sinds
2012) de inzet op de Brainportagenda en, via
het Stimuleringsfonds, innovatie. De rol van de
concernorganisatie Metropoolregio kan hier
beperkt blijven tot ‘betaalautoriteit’
(administratiekantoor). De teksten in het
Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma 2019 laten ook hier teveel
vrije ruimte voor ‘meer Metropoolregio’. Dat
geldt ook voor het onderwerp ‘versterken van
de brede basiseconomie’.

Mobiliteit – weinig toegevoegde waarde
De opgaven binnen het thema Mobiliteit
onderschrijft gemeente als verbindend thema

De tekst onder Mobiliteit paragraaf 3.2, onder
Speelveld is als volgt aangepast:
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van 21 samenwerkende gemeenten. Gemeente
is evenwel van mening dat de
concernorganisatie Metropoolregio hier weinig
toegevoegde waarde heeft: de
Bereikbaarheidsagenda heeft een eigen
programmateam dat we als 21 gemeenten,
buiten Metropoolregio om, financieren. Ook de
afronding probleemanalyse Randweg A2 is wat
gemeente betreft geen activiteit voor de
concernorganisatie.

bestuurders elkaar om vorm te geven aan de
adaptiviteit van de Bereikbaarheidsagenda en
het ontwikkelen van regionaal beleid, om
samen een regio te vormen voor lobby en het
binnenhalen van subsidies, maar ook om
kansen voor praktische samenwerking te
verkennen en benutten.
Gezamenlijk optrekken in het bereikbaar
houden van de hele regio is een van de
belangrijkste opgaven voor ons als 21
gemeenten. Dit gaat dus verder dan alleen de
opgaven uit de Bereikbaarheidsagenda.
In het Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma is dit onderscheid
onvoldoende duidelijk gemaakt. Daarom
wordt bij de opgave Mobiliteit een alinea
toegevoegd, die ingaat op de relatie tussen
de Metropoolregio Eindhoven en de
Bereikbaarheidsagenda.
Voor de uitvoering van het eerste programma
van 130 projecten van de
Bereikbaarheidsagenda is het
Programmateam ZoSlimBereikbaar opgericht.
Een programmateam gericht op uitvoering,
past niet binnen de afgesproken kaders van
de samenwerking in de Metropoolregio
Eindhoven. De Metropoolregio biedt met het
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit het
platform voor de bestuurlijke aansturing.

Het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit is de
ontmoetingsplaats voor de formele én informele
regionale samenwerking op het gebied van
mobiliteit. In het portefeuillehoudersoverleg treffen
bestuurders elkaar om visie en strategie voor de
regionale mobiliteit verder te ontwikkelen. Het
functioneert ook als een klankbord voor het
formuleren van regionaal en provinciaal beleid.
Vanuit het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit
wordt regie gevoerd, als zijnde het
besluitvormend orgaan, op de (realisatie van de)
strategische doelen van de
Bereikbaarheidsagenda zoals verwoord in het
samenwerkingsakkoord en de jaarlijkse
werkprogramma’s. De uitvoering van de
bereikbaarheidsagenda vindt plaats door de 21
gemeenten. Hiervoor is door gemeenten een
gezamenlijk programmateam waarin alle
georganiseerd gemeenten (in-)direct
vertegenwoordigd zijn. Deze leggen
verantwoording af aan het
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit over
voortgang van de uit te voeren acties. De
samenwerkingsorganisatie Metropoolregio
Eindhoven voert de coördinatie uit over de, met de
provincie gemaakte afspraken, over de GGAtaken (GebiedsGerichte Aanpak) in ZuidoostBrabant.
De voorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit legt, door deelname aan de
programmaraad van het mobiliteitsprogramma
SmartwayZ.NL, de verbinding tussen de 21
gemeenten en dit programma. Relevante inbreng
voor dit programma wordt actief opgehaald via het
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit en
teruggekoppeld hieraan. SmartwayZ.nl richt zich
op de corridor Breda-Venlo (A58, A2, A67), de A2
Weert - Eindhoven, de N279 Veghel - Asten en
het gebied Zuidoost-Brabant. Het project omvat
acht deelopgaven, met als doel om de
bereikbaarheid en doorstroming te verbeteren. De
aanpak varieert van smart mobility oplossingen tot
het verbreden van snelwegen. De besluitvorming
over deze deelopgaven in het halfjaarlijkse
Bestuurlijk Overleg MIRT wordt in de
Programmaraad SmartwayZ.NL voorbereid. Het
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Bereikbaarheidsakkoord (onderdeel van de
Bereikbaarheidsagenda) is opgenomen in
SmartwayZ.NL.
De beide centrumsteden Eindhoven en Helmond
nemen deel aan het Netwerkprogramma
BrabantStad Bereikbaar, waarin de focus ligt op
de (inter)nationale bereikbaarheid voor personen
en goederen met andere stedelijke regio’s. Beide
stedelijke portefeuillehouders dragen zorg voor
verbinding met dit programma via het
Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit voor een
goede samenhang met de visie en strategie voor
de regionale mobiliteit van de 21 gemeenten.
In de paragraaf “Wat hebben we over vier jaar
gerealiseerd” bij punten 1 en 2 is de volgende
voetnoot opgenomen:
Het betreft hier resultaten te realiseren via de
samenwerkingsovereenkomst
Bereikbaarheidsagenda Zuid Oost Brabant; voor
het integrale overzicht zijn deze hier opgenomen.
Bij punt 2, 2e bullit de woorden Via de
Metropoolregio Eindhoven vervangen door:

Samenwerkingsstructuur en Governance

Gemeente vindt dat de gekozen
samenwerkingsstructuur en governance niet
goed doordacht zijn. U kiest voor een
Gemeenschappelijke Regeling (GR).
Daarbinnen kiest u voor de zwaarste GR: het
Openbaar Lichaam. Bij de inrichting van dit
Openbaar Lichaam kiest u voor de zwaarste
invulling: de raadsregeling. Op dit punt
verandert er dus – behoudens een cosmetische
aanpassing van de raadsregeling - niets.

Via het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit.
Met het vaststellen van het Ambitiedocument
heeft de Stuurgroep Update richting gekregen
voor de definitieve agenda en het
voorliggende Samenwerkingsakkoord.

In paragraaf 4.8 is de keuze voor het behoud van
een juridische entiteit en voor een
gemeenschappelijke openbaar lichaam in lijn met
het antwoord op deze zienswijze toegelicht.

De Metropoolregio is geen
uitvoeringsorganisatie voor de 21 gemeenten,
maar een samenwerking die gezamenlijk
richting geeft en koers bepaalt m.b.t.
regionale strategische opgaven. Voor deze
opgaven zijn de raden verantwoordelijk. Uit
de evaluatie is gebleken dat de raden een te
grote afstand ervaren ten opzichte van de
samenwerking. Naast de focus op de
inhoudelijke thema’s is in de Governance hier
specifiek aandacht aan besteed. De nieuwe
Governancestructuur draagt eraan bij dat
rollen en verantwoordelijkheden helderder
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verdeeld zijn en het vertrouwen in de
samenwerking kan toenemen.
Een lichtere vorm heeft onder andere als
nadeel dat sturingsmiddelen door raden
moeizamer in te richten zijn. De raden zouden
dan vanwege een regeling op bijvoorbeeld
collegeniveau nog meer op afstand komen te
staan.
We houden vast aan een “gemeenschappelijk
openbaar lichaam” (Wet gemeenschappelijke
regelingen) met omdat deze entiteit uitgaat
van een geleed bestuur, dat wil zeggen een
Algemeen Bestuur waarin alle deelnemende
gemeenten vertegenwoordigd moeten zijn dat
toeziet op het Dagelijks Bestuur. Voorts
omdat een gemeenschappelijk openbaar
lichaam de mogelijkheid biedt tot eigen
personeel en vermogen.
Lichtere vormen kennen deze mogelijkheden
niet. Een geleed bestuur draagt, gelet op het
aantal deelnemers, bij aan de bestuurskracht
van de samenwerking.
Naast de bovengenoemde betrokkenheid van
de raden zijn ook de wijze waarop door de
samenwerking sturing gegeven kan worden
op het Stimuleringsfonds en de bijdrage
Brainport Development een reden om de
huidige ondersteunende structuur van een
Gemeenschappelijke Regeling te behouden.

Lokaal wat kan, regionaal wat moet / te
zware structuur
Wat Best betreft kan de breedte en zwaarte
van de Metropoolregio samenwerking
afnemen. Het verbinden van de 21 blijft
belangrijk, maar het beslissen vindt vooral in
andere gremia plaats. Ook ziet gemeente een
beweging dat gemeenten juist op subregionaal

Zie bovenstaande reactie
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niveau- in het geval van de gemeente Stedelijk
Gebied Eindhoven – steviger gaan en moeten
samenwerken. Best meent dat het
eigenaarschap van de opgaven waar we voor
staan zo laag mogelijk dient te liggen: lokaal
wat kan, regionaal wat moet. Tegen deze
achtergrond is gemeente niet overtuigd van de
noodzaak van deze zware
samenwerkingsstructuur. Borduren we hier niet
teveel voort op wat we hebben georganiseerd
in de tijd van Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven? Is dit wat we nodig hebben op
basis van de gemeenschappelijke ambitie? Is
deze structuur adaptief en slagaardig?
Volstaan wellicht lichtere regelingen of losse
samenwerkingsakkoorden en afspraken, zoals
de 21 gemeenten, die voor mobiliteit en
jeugdzorg al kennen? Een beweging die Best
voorstaat – meer Stedelijk Gebied Eindhoven,
minder Metropoolregio Eindhoven – vraagt op
z’n minst om een goede afweging van lichtere
vormen. Deze afweging mist Best. Gemeente
roept u op om hierover nader advies in te
winnen.
Geen fundamentele herijking
Alles overziend is Best van mening dat deze
‘update’ niet de fundamentele herijking is
geworden waar Berenschot in 2017 om vroeg.
Best geeft het lid van het Algemeen Bestuur
daarom de opdracht niet in te stemmen met dit
Samenwerkingsakkoord Metropoolregio 20192022, noch met het Werkprogramma
Metropoolregio 2019.
Ondersteuning inspanningen in belang
Brainportregio
Gemeente wil daarbij nogmaals onderstrepen
wel degelijk perspectief te zien voor het
verbinden van 21 gemeenten. Onze zienswijze
moet ook niet worden opgevat als een
diskwalificatie van hetgeen we hebben bereikt
met het stimuleren van en lobby rondom het
kenmerkende (Brainport)profiel van onze regio.
Als Brainportgemeente pur sang - in woord,

Wij zien hierin de bevestiging van uw
betrokkenheid en het belang om de 21
gemeentes aan Brainport te verbinden.
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Bladel def
Cranendonck def

daad en met de nodige middelen – kunt u
ervan op aan dat Best de inspanningen die in
het belang van de Brainportregio worden
verricht, krachtig blijft ondersteunen.
Geen zienswijze
Akkoord, onder voorbehoud van:
Thema’s, doelen en koers
Voor wat betreft de nu voorliggende
documenten kan in algemene zin gesteld
worden dat ze een logische resultante zijn van
de uitgangspunten uit het evaluatieonderzoek
van 2017, het daarna verlopen proces van
ontwikkeling en nadere bepaling in 2018 en de
bijsturing c.q. aanscherping op basis van de
binnengekomen reacties vanuit de regio.
Aangezien de tussentijdse stappen al eerder
op herkenning en uiteindelijk instemming door
de raad konden rekenen, staat Cranendonck
onverminderd positief tegenover de
voorgestane thema’s, doelen en koers.
Mogelijke uitbreiding thema’s
Resteert het in september 2018 aangeroerde
punt van de raad van Cranendonck inzake
mogelijke uitbreiding van de thema’s binnen de
Metropoolregio. Gesteld kan worden dat
nagenoeg iedereen in de regio de noodzaak
voor meer focus (en daarmee de keuze voor de
4 thema’s) ondersteunt. De mogelijkheid om te
zijner tijd toch een nieuw thema binnen het
Metropoolregio-programma op te nemen blijft
aanwezig, zijn de voorwaarden daarvoor nu
ook helder omschreven, maar is een en ander
binnen het Samenwerkingsakkoord nu ook nog
wat explicieter en prominenter opgenomen
onder het kopje adaptiviteit.
Dit stemt ons tot tevredenheid.
Gemeente acht echter dat op 2 essentiële
onderdelen nog bijstelling of aanscherping
noodzakelijk is, te weten:
Financiële onderbouwing /
Inwonersbijdrage
Er is in 2018 erg veel aandacht, tijd en energie
besteed aan het inhoudelijke deel en de

Wij onderkennen ook dat de doorrekening
van het nieuwe Samenwerkingsakkoord als
laatste stap in het proces is opgenomen. In
het proces van de herijking zijn
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voorgestane Governance van het toekomstige
Metropoolregio-verhaal. Op zichzelf een
begrijpelijke keuze, maar wat daarbij toch
behoorlijk ondergesneeuwd lijkt, is het
doorrekenen en onderbouwen van de
benodigde capaciteit en middelen om die
gewenste doelen en resultaten te bereiken.
Vooralsnog wordt uitgegaan van hetzelfde
begrotingsvolume zoals voorheen gepland en
geraamd. Er rekening mee houdend dat
enerzijds vanaf 2019 een aantal taken of
thema’s worden afgestoten naar de subregio of
gemeenten (zoals Wonen, Arbeidsmarkt,
Bedrijventerreinen, Strategie ruimte) en
anderzijds een hogere ambitie voor de vier
thema’s wordt beoogd, is het mogelijk
vermeend tegen elkaar wegstrepenprincipe
voor de raad van Cranendonck vooralsnog
onvoldoende onderbouwd. De toerekening van
benodigde capaciteit en middelen dient veel
concreter en scherper gemaakt te worden.
U erkent dat in zekere zin ook wel; in het
Werkprogramma 2019 staat op pagina 27 dat
“er in het derde en vierde kwartaal een voorstel
komt voor de definitieve inzet en omvang van
de ambtelijke ondersteuningsorganisatie,
gekoppeld aan het Werkprogramma 2020”.
Het ligt volgens de gemeenteraad van
Cranendonck echter veel meer in de rede dat
die nadere en noodzakelijke toelichting een
onderdeel gaat uitmaken van het opstellen van
de concept-Meerjarenbegroting 2020-2024
(dus qua planning eerder in het 1ste en 2de
kwartaal 2019) en daarbij de gemeenten ook
de gelegenheid biedt om via de Begroting 2020
de natuurlijke en logische zienswijzeprocedure
aan te bieden. Wij dringen er dus op aan dat
een nadere en concrete onderbouwing van
formatie en middelen qua planning naar voren
wordt gehaald en het gevraagde onderdeel te
laten uitmaken van de concept-Begroting
Metropoolregio 2020-2024.

opeenvolgende stappen met elkaar
afgesproken. 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.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
In het Werkprogramma 2019 staat dat het
Algemeen Bestuur in december 2019 het
Werkprogramma 2020 en de aangepaste
Begroting 2020 vaststelt. Dit betekent dat wij
in april 2019 starten met dit proces.
Inmiddels loopt dan ook de uitvoering van het
Werkprogramma 2019. Dit is de
verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen. In dat
gremium bepalen de portefeuillehouders van
de 21 gemeenten met elkaar de inhoud van
de opdracht en de uitvoering daarvan.
Het opstellen van een concept-begroting en
deze voor 1 april voor een zienswijze
voorleggen aan de raden van de
deelnemende gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven is een verplichting
vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling.
De Gemeenschappelijke Regelingen GGD
Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en
Metropoolregio Eindhoven hebben in de
gezamenlijke beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten deel 1 afgesproken dit voor
15 maart te doen. Het opstellen van de
primaire Begroting 2020 en de verwerking
van de zienswijzen op en de besluitvorming
over
het nieuwe Samenwerkingswerkingsakkoord
2019-2022 en het Werkprogramma 2019
loopt in tijd gezien niet synchroon. Om te
voldoen aan de wettelijke verplichting is
100169-736\-14

Ambitie excellente regio / Inhoudelijke
expertise
Sinds de transitie van Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven naar Metropoolregio
Eindhoven is de ambtelijke organisatie sterk
ingekrompen. De ambtelijke organisatie van de
Metropoolregio Eindhoven bestond in 2015 uit
44,4 FTE en in 2018 nog uit 23,1 FTE. Zoals in
het Werkprogramma op pagina 30 staat,
bestaat “de ambtelijke ondersteuning van
Metropoolregio primair uit procesmanagers en
een ondersteunende dienst.
Wat dus nu bij het Metropoolregio meer en
meer ontbreekt, is de zogenaamde
uitmuntende inhoudelijke expertise (die bij de
formatie Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven wel aanwezig was) of minimaal het
vermogen om die expertise van buitenaf goed
te kunnen organiseren. Bij een scherpere of
hogere toekomstambitie van de regio dient
daar echter volgens ons een overeenkomstige
kwaliteit en capaciteit van de uitvoerende
organisatie (of helder afgesproken en bewaakt
expertise te betrekken vanuit gemeenten,
subregio, triple-helix aanpak of derden) aan
gekoppeld te zijn. Het vermogen om via
Metropoolregio uitmuntende expertise te
hebben of te organiseren is volgens ons niet of
onvoldoende aanwezig en is toch een
ontbrekend fundament in de huidige opzet om
de gewenste doelen en resultaten te kunnen
realiseren. Het zijn en blijven van een
excellente regio zonder aandacht voor
uitmuntende expertise (hetzij zelf in huis of als
organisator met kennis van zaken) is een
kritische factor in de huidige opzet. De raad
van de gemeente Cranendonck heeft daarvoor
al in juni 2017 via een zienswijze naar
Metropoolregio nadrukkelijk aandacht gevraagd
en ziet daarvoor nu in de definitieve uitwerking

gekozen voor de werkwijze als boven
beschreven en de primaire Begroting 2020
technisch op te stellen.
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten
of door andere partijen, die betrokken zijn bij
de opgave. Gezien de omvang van de
ondersteunende organisatie en de
inhoudelijke complexiteit van de vraagstukken
is het niet reëel en wenselijk om de
uitmuntende inhoudelijke expertise bij de
Metropoolregio onder te brengen.
Van de Metropoolregio-organisatie wordt
verwacht dat het complexe
samenwerkingsprocessen m.b.t. regionaal
strategische vraagstukken tot besluitvorming
en actie kan brengen.
Wij delen de opvatting dat het vermogen tot
het organiseren van expertise en het
bewaken van de kwaliteit daar onderdeel van
is
en voorwaardelijk is om de ambities te
kunnen realiseren.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden
tot een efficiënte en slagvaardige aanpak en
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord.
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niets terug. Onze zorg hiervoor blijft derhalve
dan ook onverkort van kracht.
Gemeente verzoekt u daarom dan ook
dringend bij het proces, voorafgaand aan het
opstellen van de concept-Begroting
Metropoolregio 2020-2024, zorg te dragen voor
een heldere en verantwoorde onderbouwing
van benodigdheden (inclusief benodigde
expertise) en kosten om de ambitie van het
Samenwerkingsakkoord ook te kunnen
realiseren en die ook op te nemen als
onderbouwing van de Meerjarenbegroting
Metropoolregio 2020-2024, zoals dat aan de
gemeenteraden in het 2de kwartaal van 2019
wordt aangeboden.
Governance / Raadstafel21
De gemeenteraad is van mening dat de positie
van de Raadstafel21, waarin de gemeenteraad
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord.
De gemeenteraad is van mening dat in de
Governancestructuur de Raadstafel21 als een
gremium van de Metropoolregio Eindhoven
dient te worden toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben
ook in de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatie-uitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Cranendonck verzoekt u daarom de
Raadstafel21 op de te nemen in het
Samenwerkingsakkoord, op een manier die
recht doet aan zijn positie en rol.

Communicatie van en naar raden is in de
nieuwe Governance ingericht door op
verschillende niveaus de raad in positie te
brengen. Raad kaderstellend en controlerend
via Metropoolconferentie, integraliteit via
Algemeen Bestuur en vanuit de inhoud via
het verantwoordelijk
portefeuillehoudersoverleg als verbinding
tussen raad, college en
portefeuillehoudersoverleg. Uniforme
informatievoorziening.

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is
de tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de
informele rol van de Raadstafel 21 wordt
voortgezet en deze vanuit de Metropoolregio
ondersteund blijft worden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
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Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden
Deurne def

Opmerkingen en suggesties:
Focus van de samenwerking en bijdrage
Deurne
Gemeente is positief over de focus die is
aangebracht in de samenwerkingsthema’s. De
regio Zuidoost-Brabant is landelijk erkend als
Mainport. Dit biedt kansen, maar vraagt ook om
gezamenlijke inspanningen en slagvaardigheid
om deze positie vast te houden. Deurne levert
graag vanuit zijn eigen kenmerken, kracht en
kwaliteiten een bijdrage aan de hierboven
genoemde ontwikkeling. Daarbij geldt dat
Deurne zich richt op regionale samenwerking,
met oog voor lokale belangen. Deze lokale
belangen mogen voor gemeente niet ten koste
gaan van de realisatie van regionale doelen. Zo
zal Deurne zich bijvoorbeeld blijven inzetten
voor goede bereikbaarheid en het behoud van
de intercityverbinding naar Eindhoven en
verder. Deurne heeft daarnaast veel ruimte in
een groene omgeving en werkt aan een
evenwichtig buitengebied met nieuwe
duurzame economische dragers, duurzame
ruimtelijke kwaliteit en natuur.
Thema’s en adaptiviteit
De vier thema’s waarbinnen wordt
samengewerkt en de hierbij beschreven
opgaven passen ons inziens bij de focus voor
de regio. Daarbij gelden wel enkele
aandachtspunten die ook in de
voorbereidingsfase al vanuit Deurne zijn
ingebracht:
-De samenwerkingsafspraken moet niet leiden
tot nieuwe, bovenlokale regelgeving op de vier
samenwerkingsthema’s.
-De uitvoering van de acties en activiteiten op
het onderwerp ‘Transitie Landelijk Gebied’
hebben uitdrukkelijk een regionaal karakter,
maar de verantwoordelijkheid voor een
passende en geschikte aanpak in het

Mobiliteit
In Metropoolregioverband formuleren de
gemeenten samen regionaal beleid.
Commitment tonen kan bij de lokale afweging
van belangen en het uitspreken van
draagvlak, maar ook met het inzetten van
bestuurlijke en ambtelijke capaciteit namens
de regio. De inzet van Deurne is daar een
goed voorbeeld van. Er wordt kennisgenomen
van het door u genoemde accent.

Economie
Binnen dit thema geen sprake van regionale
regelgeving (behoudens de Verordening en
beleidsregels Stimuleringsfonds).
Transitie Landelijk Gebied
De samenwerking op het thema Transitie
Landelijk Gebied binnen de Metropoolregio
gaat niet over uitvoering en is breder dan de
opgave veehouderij. Het is een toevoeging op
lokale en bovenlokale inspanningen. De
samenwerkingsafspraken moeten niet leiden
tot nieuwe (bovenlokale) regelgeving. Rijk en
Provincie zien de regio als hun
gesprekspartner ten aanzien van de sanering
varkenshouderij en landbouw in brede zin. In
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buitengebied ligt óók en vooral op lokaal en
bovenlokaal niveau.
-De mate van concreetheid van de beschreven
opgaven is nog steeds abstract. Dit vraagt om
aandacht bij de uitwerking: acties moeten
SMART worden omschreven in de jaarlijkse
werkprogramma’s. Wat gaan we doen, wie,
hoe, wanneer en met welk resultaat?
Verduurzaming
Daarnaast mist Deurne in de focus van de
samenwerking de verduurzamingsopgave waar
we allemaal voor staan. In het thema
Energietransitie komt deze opgave expliciet
aan bod, ook in de Regionale Energiestrategie
(RES) is er aandacht voor, maar in alle overige
thema’s zien we nauwelijks tot geen aandacht
voor verduurzaming.
Aan de duurzaamheidsdoelstellingen en ontwikkelingen hebben alle Nederlandse
overheden en sectoren zich gecommitteerd.
Ze zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, dat
parallel aan het Samenwerkingsakkoord tot
stand is gekomen. Hierdoor zijn de gevolgen
van het Klimaatakkoord nog niet verwerkt in het
Samenwerkingsakkoord. Ook de vertaling van
ander landelijk beleid zoals de aanpak om te
komen tot het komen tot een afvalloze
samenleving, duurzame mobiliteit en circulaire
economie in de thema’s ontbreken.
Ten aanzien van adaptiviteit is in het
Samenwerkingsakkoord opgenomen dat ‘indien
bovenlokale taken of opgaven op ons pad
komen die buiten de (…) omschreven focus
vallen, dan vraagt dat om afstemming en
afweging of en hoe we dit als gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven op pakken’. Deurne
beschouwt het Klimaatakkoord en het afvalloos
maken van de samenleving door het circulair
maken van de economie als een dergelijke
nieuwe ontwikkeling en roept u op om dit
expliciet op te nemen in de kaderstelling voor

het Werkprogramma zijn de opgaven binnen
de thema’s verder uitgewerkt.

Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit
van de aanpak binnen de in de thema’s
beschreven opgaven. Een duurzame invulling
van de opgaven op alle thema’s is een
integrale verantwoordelijkheid voor ons allen
binnen de samenwerking.
Economie
Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.

In hoofdstuk 1 is bij ‘focus’ de nadruk gelegd
op het belang van duurzaamheid bij alle thema’s.

Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal.
De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Mobiliteit
Dit is een goede constatering. We volgen
landelijke en provinciale ontwikkelingen en
bekijken in de portefeuillehoudersoverleggen
proactief of er actie nodig is. We verwachten
dat het Klimaatakkoord leidt tot de
verplichting van een regionaal mobiliteitsplan.
In het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit op
4 februari jl. is hier al over gesproken, er is
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samenwerking in de regio (het
Samenwerkingsakkoord). Ook bij de uitwerking
van de jaarlijkse werkprogramma’s moeten ons
inziens, in alle thema’s de (bijdrage aan de)
duurzaamheids-doelstellingen en de realisatie
hiervan met regionaal beleid of regionale acties
worden beschreven. Deurne denkt graag mee
over de manier waarop duurzaamheid een plek
krijgt in het akkoord en het werkprogramma.

voor dit thema een bestuurlijk trekker (Jan
Heijmans van de gemeente Oirschot) en
er wordt een plan van aanpak opgesteld.
Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. Het vormen van een
beleidsrijk Dagelijks Bestuur draagt hier ook
aan bij.
Thema’s als circulaire economie of afvalloze
samenleving zijn inderdaad belangrijke
maatschappelijke opgaven. De keuze is
echter gemaakt in het
Samenwerkingsakkoord om de focus te
leggen op het thema Energietransitie (vanuit
de redenering dat we beter een paar opgaven
goed kunnen aanpakken met concrete
resultaten dan ons te verliezen in een
veelheid aan relevante opgaven, die we niet
kunnen waarmaken met 21 partijen).
De Regionale Energiestrategie wordt
uiteraard opgesteld met oog voor de interactie
met andere sectoren en gerelateerde
maatschappelijke opgaven zoals
klimaatadaptatie, circulaire economie, de
woningbouwopgave en vitaal platteland.
Besluitvorming over deze samenhangende
strategieën vindt in onderlinge afweging
plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en
nationale Omgevingsvisies en -Plannen.
Governance
De zienswijzen rondom Klimaatakkoord en
verduurzamingsopgave beschouwd het
Dagelijks Bestuur als een verzoek voor
verdere verkenning van het onderwerp, en
toetsing via de Metropoolregioconferentie.
E.e.a. conform procedure hetgeen
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opgenomen in het Samenwerkingsakkoord.
En afhankelijk van urgentie.
Het aspect duurzaamheid maakt op dit
ogenblik al onderdeel uit van de opgave en
zal zowel in het Samenwerkingsakkoord als in
het Werkprogramma 2019 nadrukkelijker
opgenomen worden via ondergenoemde
passage.

Governance – betrokkenheid
gemeenteraden
Deurne kan zich grotendeels vinden in de
beschrijving van de Governance en de
beschreven rollen en posities in de
samenwerking. Wel vraagt gemeente aandacht
voor de betrokkenheid van gemeenten, meer
specifiek voor de communicatie richting
gemeenteraden. Uiteraard zal gemeente indien
nodig de eigen betrokken portefeuillehouders
aanspreken, maar betrek gemeente ook vanuit
de regio vroegtijdig bij regionale
ontwikkelingen.
De Raadstafel21 heeft hierin een belangrijke
rol. Deurne is van mening dat de positie van de
Raadstafel21, waarin onze gemeenteraad
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord en verzoeken u dan
ook om deze toe te voegen aan de
Governance van het Samenwerkingsakkoord.
De Raadstafel21 is van toegevoegde waarde
voor de informatie-uitwisseling en verbinding
tussen de gemeenteraden onderling en met de
Metropoolregio Eindhoven.

“Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit
van de aanpak binnen de beschreven
opgaven. Een duurzame invulling van de
opgaven op alle thema’s is een integrale
verantwoordelijkheid voor ons allen binnen de
samenwerking. Voor de 4 voorzitters van het
portefeuillehoudersoverleg zal dit als
aandachtspunt meegenomen worden.”
Communicatie van en naar raden is in de
nieuwe Governance ingericht door op
verschillende niveaus de raad in positie te
brengen. Raad kaderstellend en controlerend
via Metropoolconferentie, integraliteit via
Algemeen Bestuur en vanuit de inhoud via
het verantwoordelijk
portefeuillehoudersoverleg als verbinding
tussen raad, college en
portefeuillehoudersoverleg. Uniforme
informatievoorziening.

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is
de tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de
informele rol van de Raadstafel 21 wordt
voortgezet en deze vanuit de Metropoolregio
ondersteund blijft worden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
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Zorg er ook voor dat de portefeuillehouders die
op één van de regionale thema’s deelnemen
aan het regionaal overleg gemeente op een
eenduidige en heldere manier lokaal kunnen
informeren. Ondersteun hen daarin vanuit de
procesondersteuners van de Metropoolregio
Eindhoven.
Inzet van gemeenten
Gemeentelijke inzet in de samenwerking, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, moet redelijk zijn en
niet ten koste gaan van het realiseren van
lokale ambities. Kleine gemeenten hebben
vaak een relatief klein aantal
portefeuillehouders en een beperkt aantal
ambtenaren. Desondanks zijn zij volwaardig
deelnemer aan de samenwerking en leveren zij
graag naar vermogen hun bijdrage. Hierin moet
worden gezocht naar de juiste balans en dit
vraagt soms om keuzes: ‘waar doen we wel
actief aan mee, waar doen we minder actief
aan mee’.
In dat licht adviseert gemeente u om aan de
koplopersgroepen waar gemeenten aan
deelnemen die graag een voortrekkersrol willen
nemen per gemeente, ambtelijke capaciteit en
kennis te koppelen vanuit die betrokken
gemeenten.
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling
Deurne ondersteunt de voorgestelde werkwijze
ten aanzien van de aanpassing van de
Gemeenschappelijke Regeling. Op deze
manier zorgen we ervoor dat een intensieve
procedure die het wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling is, in één keer
het juiste resultaat oplevert. Experimenteren is
in deze fase goed, maar zorg er ook voor dat
zodra duidelijk is dat de werkwijze in de praktijk
positief uitpakt, dit ook vlot wordt verwerkt in
gewijzigde regeling. Gemeente roept u op om
niet te lang met een hulpconstruct te blijven
werken als blijkt dat dit niet nodig is en de
nieuwe werkwijze goed functioneert.

van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden

Transitie Landelijk Gebied
De koplopersgroepen worden ambtelijk
ondersteund door procesmanagers van de
ambtelijke ondersteuningsorganisatie van de
Metropoolregio én gemeentelijke ambtenaren
uit het vakgebied (inhoudelijk betrokken). Dit
is opgenomen in paragraaf 4.6 van het
Samenwerkingsakkoord. Uw advies past in
deze lijn.
Algemeen
In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd. Wij
ondersteunen de lijn dat aan deelnemers in
de koplopersgroepen ambtelijke capaciteit
vanuit de betrokken gemeenten wordt
gekoppeld. Wij laten dit echter graag over aan
de gemeenten, omdat wellicht ook een
andere vorm van ambtelijke ondersteuning
mogelijk is.
Op basis van de opgedane ervaringen met de
nieuwe Governance zal in 2020 gestart
worden met het aanpassen van de
Gemeenschappelijke Regeling.
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Eersel def

Eersel heeft het als positief ervaren dat het
concept-Samenwerkingsakkoord in
gezamenlijkheid tot stand is gebracht, waarbij
gebruik is gemaakt van de input van zowel de
ambtelijke organisaties van gemeenten en
Metropoolregio Eindhoven, als van de colleges
en raden van de deelnemende gemeenten.
Het doet ons een genoegen te kunnen
vaststellen, dat de door onze raad en ons
college gegeven eerdere reacties in het proces
Update Metropoolregio Eindhoven, van januari
en maart 2018 voor het Ambitiedocument en
van juli en oktober 2018 voor de
Bouwstenennotitie, nagenoeg allemaal zijn
verwerkt in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord. Niettemin wil Eersel
graag nog enkele zienswijzen indienen.
Energietransitie
Voor wat betreft de Energietransitie is het goed
dat in de Regionale Energie Strategie (RES) de
aandacht op het project grootschalige wind- en
zonne-energie in de Kempen wordt gevestigd.
De focus van de RES ligt op de thema’s
opwekking van elektriciteit en gebouwde
omgeving. Echter, het is een gemiste kans om
in de RES de nadruk te leggen op
grootschalige wind- en zonne-energie en niet
meer te focussen op de andere thema’s, met
name gebouwde omgeving, binnen de
Kempengemeenten. Nu wordt er enkel op een
lopend project gefocust, terwijl er nog veel
meer moet gebeuren.
Eersel verzoekt u alternatieve energiebronnen,
zoals biomassa en waterstof, te onderzoeken,
ervan uitgaande dat hieraan geen extra kosten
zijn verbonden.
Met een integrale benadering van de opgaven
kunnen veel grotere stappen worden gemaakt
dan enkel simpelweg aan te sluiten bij al
lopende projecten.
Een ander voorbeeld is dat er wordt gesproken
van duurzame mobiliteit, maar hier worden

Economie
Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.
Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal..
De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Energietransitie
In de Regionale Energiestrategie ligt de focus
op enerzijds grootschalige opwek
(elektriciteit) en anderzijds gebouwde
omgeving (warmte en energiebesparing).
Deze zijn van evenveel belang in de RES. In
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geen specifieke doelen geformuleerd.
Daardoor is niet duidelijk wat de acties/doelen
bijdragen op het gebied van duurzaamheid.
Gemeente verzoekt u daarom om te focussen
op een integrale benadering van de opgaven
en in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022
op te nemen dat de uitkomsten van de RES
mogelijk tot een heroverweging van de
doelen/activiteiten zoals genoemd in het
Samenwerkingsakkoord kunnen leiden.

de RES maken we regionaal gedragen
keuzes voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, energiebesparing en de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
de daarvoor benodigde opslag en energieinfrastructuur.
In de onderzoeken in het kader van de RES
worden alternatieve energiebronnen ook
meegenomen. We gaan ervan uit dat we de
benodigde bedragen voor de onderzoeken
kunnen dekken vanuit de Rijksbijdrage vanuit
het Klimaatakkoord en het beschikbare
werkbudget energietransitie van de
Metropoolregio Eindhoven.
Het is van belang dat vanuit de thema’s
onderling regelmatig afstemming plaatsvindt
en gekeken wordt naar meekoppelkansen.
Het vormen van een beleidsrijk Dagelijks
Bestuur draagt hier ook aan bij.
Als de uitkomsten van de RES leiden tot een
heroverweging van de doelen/activiteiten,
zoals genoemd in het
Samenwerkingsakkoord, zal dit worden
bijgesteld in de Werkprogramma’s.

Transitie Landelijk Gebied
Voor wat betreft de Transitie Landelijk Gebied
is een grote diversiteit in behoeften merkbaar.
Veel deelthema’s worden aangesneden en
genoemd, maar de concreetheid en onderlinge
samenhang ontbreekt. Eersel wil u daarom
aandacht vragen voor een meer concrete
uitwerking van de deelthema’s.

Voor de opmerking over duurzame mobiliteit
verwijzen wij naar de beantwoording bij het
thema Mobiliteit.
In het Samenwerkingsakkoord is gezocht
naar een goede balans tussen stad en
platteland. Dit verklaart de diversiteit in
behoeften. Het Dagelijks Bestuur bewaakt de
integraliteit in de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en de
werkprogramma’s. De voorzitters van de
portefeuillehoudersoverleggen maken deel uit
van het Dagelijks Bestuur. Op deze manier
zijn de diverse thema’s rechtstreeks met
elkaar verbonden. In het Werkprogramma zijn
de opgaven binnen de thema’s verder
100169-736\-23

Eindhoven def

Ambtelijke capaciteit
Voor wat betreft de Governance heeft u
aangegeven, dat het Dagelijks Bestuur een
voorstel over de omvang van de ambtelijke
ondersteuningsorganisatie Metropoolregio
Eindhoven formuleert. Hierbij wordt niet
ingegaan op de ambtelijke capaciteit, die vanuit
de gemeenten moet worden geleverd.
Onduidelijk is wat de benodigde ambtelijke
capaciteit van de gemeenten is. In de
gemeentebegroting heeft gemeente geen
rekening gehouden met een eventuele
uitbreiding van de ambtelijke capaciteit. Eersel
vraagt u de benodigde ambtelijke capaciteit
van de gemeenten inzichtelijk te maken.
Goede nieuwe start
Voorliggend samenwerkingsakkoord vormt de
afsluiting van een intensief proces na de
evaluatie in 2017. Het afgelopen jaar is
gebouwd aan onderling vertrouwen, het
aanbrengen van inhoudelijke focus en een
vernieuwde governance. Gemeente vindt dit
akkoord een goede nieuwe start voor de
Metropool-samenwerking in onze succesvolle
Brainport Regio.
Focus en aansluiting andere
samenwerkingsverbanden
De in het akkoord opgenomen vier thema’s met
opgaven herkent gemeente. Gemeente ziet
goede aansluiting op de agenda's van andere
samenwerkings-verbanden zoals het Stedelijk
Gebied Eindhoven, de ODZOB en Brainport
Development.

uitgewerkt en worden prioriteiten aangebracht
(op basis van urgentie).
In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd. De inzet
van gemeentelijke capaciteit is ook onderdeel
van het nog uit te werken Werkprogramma
2020.
Als het gaat om de inzet van gemeenten dan
gaat het niet per definitie om uitbreiding van
capaciteit bij de gemeenten. Het gaat om het
inzetten van de aanwezige capaciteit bij de
gemeenten, het collectief maken daarvan en
zo efficiency realiseren.
Het betekent niet per definitie dat iedere
gemeente vertegenwoordigd moet zijn bij de
uitvoering van het werkprogramma.

Het eenduidig beleggen van opgaven blijft
uitgangspunt van ons gezamenlijk handelen
binnen de Metropoolregio
De door de 21 gemeenten in de
Metropoolregio belegde opgaven vertonen
geen overlap met de agenda’s van andere
verbanden.
Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor
voorkomen van dubbelingen met andere
samenwerkingsverbanden in het
werkprogramma . Anderzijds zullen contacten
nodig blijven om goede afstemming tussen de
verschillende partijen te waarborgen.

Verantwoordelijkheden en gemeenteraden
De verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
binnen de samenwerking zijn helder belegd. De
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positionering van de gemeenteraden stelt ons
in staat om (pro)actief invulling te geven aan
onze kaderstellende en controlerende rol. In
het proces naar dit samenwerkingsakkoord
heeft gemeente hier al positieve ervaring mee
opgedaan.
Inwonerbijdrage, gemeentelijke inzet en
Metropoolconferentie
De in het Samenwerkingsakkoord opgenomen
actie om in het najaar van 2019 een besluit te
nemen over de hoogte van de inwonerbijdrage
en ambtelijke inzet vanuit de gemeenten voor
de jaren 2020 e.v. sluit aan op de eerdere
reactie van de gemeente op de
Bouwstenennotitie met daarin de oproep om
expliciet te bezien hoe de nieuwe conceptMetropoolregio-agenda en –Governance te
vertalen in een daling van de inwonerbijdrage
aan de Metropoolregio Eindhoven. Eindhoven
gaat er vanuit dat een voorstel hierover ook
onderwerp van gesprek zal zijn op de komende
Metropoolconferentie.

Geldrop-Mierlo
def

In het nog op te stellen Werkprogramma 2020
wordt definitieve omvang van de begroting en
de organisatie bepaald. Dit zal dan leiden tot
een aangepaste Begroting 2020.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen. In het
Werkprogramma 2019 staat dat het
Algemeen Bestuur in december 2019 het
Werkprogramma 2020 en de aangepaste
Begroting 2020 vaststelt.
De eerste Metropoolconferentie is op 27
maart 2019. Aansluitend op het Algemeen
Bestuur, waarin het Samenwerkingsakkoord
en het Werkprogramma 2019 ter vaststelling
voorligt.
In april 2019 starten we met het proces voor
de vaststelling van het Werkprogramma 2020
en de daarbij behorende aangepaste
begroting. De Metropoolconferentie van
9 oktober 2019 zal in het teken staan van het
Werkprogramma 2020.

In 2017 is de samenwerking in de
Metropoolregio geëvalueerd. Met de conclusies
van de evaluatie als basis, is er gewerkt aan de
totstandkoming van het
Samenwerkingsakkoord. Het is een intensief
proces geweest, waarbij de colleges en
gemeenteraden nadrukkelijk een rol hebben
gespeeld. Deze wijze van werken zorgt voor
draagvlak en voor eigenaarschap. Het “samen
optrekken” en het elkaar vaker ontmoeten
draagt hier ook aan bij en vergroot het
vertrouwen in de samenwerking. Het besef dat
we gezamenlijke opgaves hebben is duidelijk
en een gezamenlijke verantwoordelijkheid van
Metropoolregio en deelnemende gemeentes
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voor het tot een goed eind brengen van deze
opgaves wordt gevoeld. Onze positieve
benadering maakt echter niet dat gemeente de
samenwerking niet kritisch volgen.
Governance / Democratische legitimiteit
Er is voor gekozen om de huidige
Gemeenschappelijke Regeling nog niet aan te
passen, maar eerst ervaring op te doen met
een nieuwe werkwijze. De gemeenteraden
krijgen door de mogelijkheid om zienswijzen in
te dienen op het Samenwerkingsakkoord, de
jaarlijkse werkplannen en de begrotingen meer
momenten om hun input te leveren. Door
minimaal twee keer per jaar een
Metropoolconferentie te organiseren komen er
ook meer mogelijkheden om, buiten de formele
momenten, elkaar te ontmoeten, onderwerpen
te bespreken en zaken af te stemmen. De
komende jaren zullen moeten uitwijzen of de
democratische legitimiteit hiermee gebaat is.
Gemeente zal de nieuwe werkwijze kritisch
volgen en vragen het “nieuw, uitgebreide”
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio
Geldrop-Mierlo goed op de hoogte te houden
van de ontwikkelingen.
Raadstafel21
De Raadstafel21 komt in de
Governancestructuur niet meer voor.
Een besluit over het al dan niet blijven
voortbestaan wordt aan de Raadstafel21
overgelaten. Geldrop-Mierlo ziet duidelijk de
meerwaarde van de Raadstafel21. Het is een
goed middel om de onderlinge contacten
tussen de raadsleden van de 21 gemeenten te
bevorderen. Raadstafel21 zorgt voor meer
draagvlak en betrokkenheid van de
gemeenteraden en draagt op die manier bij aan
de democratische legitimiteit. Om die reden
verdient de Raadstafel21 een plaats in de
Governancestructuur en vraagt gemeente u ze
daar ook in op te nemen.

Kennisgenomen van zienswijze. Via het
Algemeen Bestuur zal het Dagelijks Bestuur
naast de voortgang van het werkprogramma
ook actief het Algemeen Bestuur op de
hoogte houden van alle ontwikkelingen.

In de samenwerking blijven de 21
gemeenteraden eindverantwoordelijk. Zij
stellen kaders en zien (eventueel via de
lokale vertegenwoordiger in het Algemeen
Bestuur) toe op de naleving. De begroting,
maar ook het werkprogramma, wordt aan de
gemeenteraden voorgelegd voor zienswijzen.
Bovendien worden raadsleden 2 keer per jaar
uitgenodigd om deel te nemen aan de
Metropoolconferentie. De positie van de
raden in de Metropoolregiosamenwerking is
hiermee verbeterd.
De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden
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Gemert-Bakel
14-3 raad
concept

Financiën / Ambtelijke inzet
De samenwerking van de Metropoolregio en de
deelnemende gemeenten in de uitwerking van
de vier thema’s vraagt om een andere
ondersteuning. De procesondersteuning zal
vooral door de organisatie van de
Metropoolregio geschieden, de inhoudelijke
inbreng op de thema’s zal meer inzet van de
gemeentelijke organisaties vragen. Een
samenwerking moet zich kunnen kenmerken
door efficiencyvoordelen. Uitgangspunt is dan
ook dat de gewijzigde samenwerking voor onze
gemeente niet leidt tot de vraag naar meer
financiële middelen en/of ambtelijke capaciteit.
Geldrop-Mierlo gaat er vanuit dat de benodigde
middelen voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord in 2019 inzichtelijk
worden gemaakt en dat hiermee in het
Werkprogramma 2020 rekening wordt
gehouden.
Financiën / Structurele financiering
overgedragen taken
Voor het overige verwijst gemeente u naar de
brief, die het Bestuurlijke Platform van het
Stedelijk Gebied Eindhoven heeft verstuurd
naar het Dagelijks Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven over de structurele
financiering van de overgedragen taken.
Ten aanzien van het Samenwerkingsakkoord
2019-2022 Metropoolregio heeft Gemert-Bakel
de volgende opmerkingen en suggesties:
Focus samenwerking / Bijdrage GemertBakel
Gemeente is positief over de focus, die is
aangebracht in de samenwerkingsthema’s. De

versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
samenwerkingsorganisatie gefaciliteerd
blijven worden..
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord.
In het nog op te stellen Werkprogramma 2020
wordt definitieve omvang van de begroting en
de organisatie bepaald. Dit zal dan leiden tot
een aangepaste Begroting 2020.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
Een verhoging van de inwonerbijdrage
(m.u.v. de indexering) is niet aan de orde.
Door de overdracht van de taken ligt de
primaire verantwoordelijkheid bij de
gemeenten. Pas bij de aangepaste begroting
2020, die voorligt in het Algemeen Bestuur op
18 december 2019 wordt de definitieve
hoogte van de inwonerbijdrage bepaald door
de 21 gemeenten. Op dat moment is er meer
duidelijkheid over uw opmerking.
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regio Zuidoost-Brabant is landelijk erkend als
Mainport. Dit biedt kansen, maar vraagt ook om
gezamenlijke inspanningen en slagvaardigheid
om deze positie vast te houden. Gemert-Bakel
vindt het belangrijk dat er een gezonde balans
is tussen stad en platteland. Daarbij geldt dat
Gemert-Bakel zich richt op regionale
samenwerking, met oog voor lokale belangen.
Deze lokale belangen mogen voor gemeente
niet ten koste gaan van de realisatie van
regionale doelen. Zo zal Gemert-Bakel zich
bijvoorbeeld blijven inzetten voor
duurzaamheid, een goede bereikbaarheid en
een vitaal platteland.
Transitie Landelijk Gebied
De vier thema’s waarbinnen wordt
samengewerkt en de hierbij beschreven
opgaven passen volgens gemeente bij de
focus voor de regio. Daarbij maakt GemertBakel de volgende opmerkingen:
- De uitvoering van de acties en activiteiten op
het thema Transitie landelijk gebied hebben
uitdrukkelijk een regionaal karakter, maar de
verantwoordelijkheid voor een passende en
geschikte aanpak in het buitengebied ligt óók
en vooral op lokaal en bovenlokaal niveau.
Gemert-Bakel wil hier van harte haar bijdrage
aan leveren (voorbeeld proeftuin Elsendorp).
Wethouder van Extel-van Katwijk is bestuurlijk
trekker van dit thema.
Duurzaamheid / Afvalloze samenleving /
Circulaire economie
- In de focus van de samenwerking missen we
de verduurzamingsopgave waar we allemaal
voor staan. In het thema Energietransitie komt
deze opgave expliciet aan bod, ook in de
Regionale Energiestrategie (RES) is er
aandacht voor, maar in alle overige thema’s
zien we nauwelijks tot geen aandacht voor
verduurzaming. Voorgesteld wordt om
duurzaamheid als randvoorwaarde binnen alle
thema’s op te nemen, zonder dat dit leidt tot
hogere kosten.

De samenwerking op het thema Transitie
Landelijk Gebied binnen de Metropoolregio
gaat niet over uitvoering en is breder dan de
opgave veehouderij. Taken die op een ander
schaalniveau dan de 21 gemeenten zijn
belegd, worden niet op de schaal van 21
gemeenten opgepakt.
Het is een toevoeging op lokale en
bovenlokale inspanningen. Het is positief dat
gemeenten nu al een voortrekkersrol pakken
in de samenwerking van dit soort voorbeelden
kunnen we gezamenlijk leren.

Economie
Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.
Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
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Aan de duurzaamheidsdoelstellingen en ontwikkelingen hebben alle Nederlandse
overheden en sectoren zich gecommitteerd.
Ze zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, dat
parallel aan het Samenwerkingsakkoord tot
stand is gekomen. Hierdoor zijn de gevolgen
van het Klimaatakkoord nog niet verwerkt in het
Samenwerkingsakkoord. Ook de vertaling van
ander landelijk beleid, zoals de aanpak om te
komen tot een afvalloze samenleving en
circulaire economie ontbreken.

Adaptiviteit
Ten aanzien van adaptiviteit is in het
Samenwerkingsakkoord opgenomen dat ‘indien
bovenlokale taken of opgaven op ons pad

structuurversterking staat in het fonds
centraal..
De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. Het vormen van een
beleidsrijk Dagelijks Bestuur draagt hier ook
aan bij.
Thema’s als circulaire economie of afvalloze
samenleving zijn inderdaad belangrijke
maatschappelijke opgaven. De keuze is
echter gemaakt in het
Samenwerkingsakkoord om de focus te
leggen op het thema Energietransitie (vanuit
de redenering dat we beter een paar opgaven
goed kunnen aanpakken met concrete
resultaten dan ons te verliezen in een
veelheid aan relevante opgaven, die we niet
kunnen waarmaken met 21 partijen).
De Regionale Energiestrategie wordt
uiteraard opgesteld met oog voor de interactie
met andere sectoren en gerelateerde
maatschappelijke opgaven zoals
klimaatadaptatie, circulaire economie, de
woningbouwopgave en vitaal platteland.
Besluitvorming over deze samenhangende
strategieën vindt in onderlinge afweging
plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en
nationale Omgevingsvisies en -Plannen.
Economie: zie hierboven.
Governance
De zienswijzen rondom Klimaatakkoord en
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komen die buiten de (…) omschreven focus
vallen, dan vraagt dat om afstemming en
afweging of en hoe we dit als gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven op pakken’. GemertBakel beschouwt het Klimaatakkoord en het
afvalloos maken van de samenleving door het
circulair maken van de economie als een
dergelijke nieuwe ontwikkeling en roept u op
om dit expliciet op te nemen in de kaderstelling
voor samenwerking in de regio (het
Samenwerkingsakkoord). Ook bij de uitwerking
van de jaarlijkse werkprogramma’s moeten ons
inziens in alle thema’s de (bijdrage aan de)
duurzaamheidsdoelstellingen en de realisatie
hiervan met regionaal beleid of regionale acties
worden beschreven. Gemert-Bakel denkt graag
mee over de manier, waarop duurzaamheid
een plek krijgt in het akkoord en het
werkprogramma.

Governance / Betrokkenheid
gemeenteraden
Gemeente kan zich vinden in de beschrijving
van de Governance en de beschreven rollen en
posities in de samenwerking. Gemeente vraagt
aandacht voor de betrokkenheid van
gemeenten, meer specifiek voor de
communicatie richting gemeenteraden.
Uiteraard spreekt Gemert-Bakel indien nodig
de eigen betrokken portefeuillehouders hierop
aan, maar betrek gemeente ook vanuit de regio
vroegtijdig bij regionale ontwikkelingen. Zorg er
ook voor dat de portefeuillehouders, die op één
van de regionale thema’s deelnemen aan het
regionaal overleg gemeente op een eenduidige
en heldere manier lokaal kunnen informeren.
Ondersteun hen daarin vanuit de
procesondersteuners van de Metropoolregio.
Inzet van gemeenten

verduurzamingsopgave beschouwd het
Dagelijks Bestuur als een verzoek voor
verdere verkenning van het onderwerp, en
toetsing via de Metropoolregioconferentie.
E.e.a. conform procedure hetgeen
opgenomen in het Samenwerkingsakkoord.
En afhankelijk van urgentie.
Het aspect duurzaamheid maakt op dit
ogenblik al onderdeel uit van de opgave en
zal zowel in het Samenwerkingsakkoord als in
het Werkprogramma 2019 nadrukkelijker
opgenomen worden via ondergenoemde
passage.
“Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit
van de aanpak binnen de beschreven
opgaven. Een duurzame invulling van de
opgaven op alle thema’s is een integrale
verantwoordelijkheid voor ons allen binnen de
samenwerking. Voor de 4 voorzitters van het
portefeuillehoudersoverleg zal dit als
aandachtspunt meegenomen worden.”
De betrokkenheid van de raden is in de
nieuwe Governance versterkt door de
volgende aanpassingen: De
Metropoolconferenties (2x per jaar) waar
raadsleden vanuit hun rol als kaderstellend en
controlerend input kunnen leveren. Daarnaast
worden raadsleden actiever geïnformeerd
vanuit de inhoud doordat voor alle thema’s
alle 21 portefeuillehouders deelnemen aan de
portefeuillehoudersoverleggen. Tot slot wordt
naast de begroting ook het inhoudelijke
werkprogramma jaarlijks voor zienswijzen
voorgelegd aan de 21 raden.

100169-736\-30

Gemeentelijke inzet in de samenwerking, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, moet redelijk zijn en
niet ten koste gaan van het realiseren van
lokale ambities. Kleine gemeenten hebben
vaak een relatief klein aantal
portefeuillehouders en een beperkt aantal
ambtenaren. Desondanks zijn zij volwaardig
deelnemer aan de samenwerking en leveren zij
graag naar vermogen hun bijdrage. Hierin moet
worden gezocht naar de juiste balans en dit
vraagt soms om keuzes: ‘waar doen we wel
actief aan mee, waar doen we minder actief
aan mee’.
In dat licht adviseert Gemert-Bakel u aan de
koplopersgroepen waar gemeenten aan
deelnemen die graag een voortrekkersrol willen
nemen per gemeente, ambtelijke capaciteit en
kennis te koppelen.

Gemeenschappelijke Regeling
Gemeente ondersteunt de voorgestelde
werkwijze ten aanzien van de aanpassing van
de Gemeenschappelijke Regeling. Op deze
manier zorgen we ervoor dat een intensieve
procedure die het wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling is, in één keer
het juiste resultaat oplevert. Experimenteren is
in deze fase goed, maar zorg er ook voor dat
zodra duidelijk is dat de werkwijze in de praktijk
positief uitpakt, dit ook vlot wordt verwerkt in
een gewijzigde regeling. Gemert-Bakel roept
u op om niet te lang met een hulpconstructie te
blijven werken als blijkt dat dit niet nodig is en
de nieuwe werkwijze goed functioneert.
Financiën
Gemeente kan zich vinden in de door u
voorgestelde aanpak ten aanzien van de
financiële doorvertaling van het

Algemeen
In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd. Wij
onderschrijven nadrukkelijk de lijn dat alle
gemeenten volwaardig deelnemer zijn. Maar
dat het niet altijd mogelijk is om hiervoor
capaciteit beschikbaar te stellen. Wij
ondersteunen de gedachte om aan de
deelnemers in de koplopersgroepen
ambtelijke capaciteit vanuit de betrokken
gemeenten te koppelen. Wij laten dit echter
graag over aan de gemeenten, omdat wellicht
ook een andere vorm van ambtelijke
ondersteuning mogelijk is.
De koplopersgroepen worden ambtelijk
ondersteund door procesmanagers van de
ambtelijke ondersteuningsorganisatie van de
Metropoolregio én gemeentelijke ambtenaren
uit het vakgebied (inhoudelijk betrokken). Dit
is opgenomen in paragraaf 4.6 van het
Samenwerkingsakkoord. Uw advies past in
deze lijn.
Door het vaststellen van een gewijzigd
Statuut worden een aantal afspraken van de
nieuwe Governance vastgelegd. In 2020 zal
gestart worden met het aanpassen van de
Gemeenschappelijke Regeling hierop.

Door de overdracht van de taken ligt de
primaire verantwoordelijkheid bij de
gemeenten. Om deze overdracht te
ondersteunen heeft het Algemeen Bestuur,
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Heeze-Leende def

Werkprogramma. Wij begrijpen dat het voor
2019 erg lastig is om de begroting aan te
passen, omdat de voorgestelde aanpak nieuw
is. Als de uitvoering van het Werkprogramma
2019 leidt tot overschotten, dan verzoeken wij
u om deze aan de deelnemende gemeenten
terug te betalen na het opmaken van de
Jaarrekening 2019. Ten aanzien van het
begrotingsjaar 2020 zien wij de gewijzigde
Begroting 2020 in het najaar van 2019 met
belangstelling tegemoet. Dat is ook het
moment waarop wij inhoudelijk kunnen
reageren op de financiële doorvertaling van het
Samenwerkingsakkoord. Gemert-Bakel roept u
op te werken naar een verlaging van de
inwonerbijdrage, zodat lokaal middelen
beschikbaar komen om de thema’s op te
pakken die op subregionaal niveau uitgevoerd
moeten gaan worden. Gemeente roept u dan
ook op om ‘sober’ te begroten.
Akkoord. Onder voorbehoud van de hieronder
weergegeven zienswijze:
Thema’s, doelen en koers
Voor wat betreft de nu voorliggende
documenten kan in algemene zin gesteld
worden dat ze een logische resultante zijn van
de uitgangspunten uit het evaluatieonderzoek
van 2017, het daarna verlopen proces van
ontwikkeling en nadere bepaling in 2018 en de
bijsturing c.q. aanscherping op basis van de
binnengekomen reacties vanuit de regio.
Aangezien de tussentijdse stappen al eerder
op herkenning en uiteindelijk instemming door
de raad konden rekenen, staat gemeente
onverminderd positief tegenover de
voorgestane thema’s, doelen en koers.
Heeze-Leende acht echter dat er t.a.v. het
Samenwerkingsakkoord en Werkprogramma
op 2 essentiële onderdelen nog bijstelling of
aanscherping noodzakelijk is, te weten:
Financiële onderbouwing en daarmee dus
ook indirect de bijdragen vanuit de 21
gemeenten

op advies van de commissie van advies voor
Financiën, op 12 december 2018 besloten de
voor de overgedragen taken gereserveerde
financiële middelen uit te betalen aan de
deelnemende gemeenten. Pas bij de
aangepaste begroting 2020 wordt de
definitieve hoogte van de inwonerbijdrage
bepaald door de 21 gemeenten.

Wij onderkennen ook dat de doorrekening
van het nieuwe Samenwerkingsakkoord als
laatste stap in het proces is opgenomen. In
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Er is in 2018 erg veel aandacht, tijd en energie
besteed aan het inhoudelijke deel en de
voorgestane Governance van het toekomstige
Metropoolregio-verhaal. Op zichzelf een
begrijpelijke keuze, maar wat daarbij toch
behoorlijk ondergesneeuwd lijkt, is het
doorrekenen en onderbouwen van de
benodigde capaciteit en middelen om die
gewenste doelen en resultaten te bereiken.
Vooralsnog wordt uitgegaan van hetzelfde
begrotingsvolume, zoals voorheen gepland en
geraamd. Er rekening mee houdend dat
enerzijds vanaf 2019 een aantal taken of
thema’s worden afgestoten naar de subregio of
gemeenten (zoals wonen, arbeidsmarkt,
bedrijventerreinen, strategie ruimte) en
anderzijds een hogere ambitie voor de vier
thema’s wordt beoogd, is het mogelijk
vermeend tegen elkaar wegstrepenprincipe
voor de raad van Heeze-Leende vooralsnog
onvoldoende onderbouwd. De toerekening van
benodigde capaciteit en middelen dient veel
concreter en scherper gemaakt te worden.
U erkent dat in zekere zin ook wel; in het
Werkprogramma 2019 staat op pagina 23 dat
“er in het derde en vierde kwartaal een voorstel
komt voor de definitieve inzet en omvang van
de ambtelijke ondersteuningsorganisatie,
gekoppeld aan het Werkprogramma 2020”. Het
ligt volgens ons echter veel meer in de rede dat
die nadere en noodzakelijke toelichting een
onderdeel gaat uitmaken van het opstellen van
de concept-Meerjarenbegroting 2020-2024
(dus qua planning eerder in het 1ste en 2de
kwartaal 2019) en daarbij de gemeenten ook
de gelegenheid biedt om via de Begroting 2020
de natuurlijke en logische zienswijzeprocedure
aan te bieden.
Gemeente dringt er dus op aan dat een nadere
en concrete onderbouwing van formatie en
middelen qua planning naar voren wordt
gehaald en het gevraagde onderdeel te laten

het proces van de herijking zijn
opeenvolgende stappen met elkaar
afgesproken. 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.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen In het
Werkprogramma 2019 staat dat het
Algemeen Bestuur in december 2019 het
Werkprogramma 2020 en de aangepaste
Begroting 2020 vaststelt.
Dit betekent dat wij in april 2019 starten met
dit proces.
Inmiddels loopt dan ook de uitvoering van het
Werkprogramma 2019. Dit is de
verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen. In dat
gremium bepalen de portefeuillehouders van
de 21 gemeenten met elkaar de inhoud
van de opdracht en de uitvoering daarvan.
Het opstellen van een concept-begroting en
deze voor 1 april voor een zienswijze
voorleggen aan de raden van de
deelnemende gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven is een verplichting
vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling.
De Gemeenschappelijke Regelingen GGD
Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en
Metropoolregio Eindhoven hebben in de
gezamenlijke beleidsnotitie Kaders P&Cdocumenten deel 1 afgesproken dit voor
15 maart te doen. Het opstellen van de
primaire Begroting 2020 en de verwerking
van de zienswijzen op en de besluitvorming
over het nieuwe
Samenwerkingswerkingsakkoord 2019-2022
en het Werkprogramma 2019 loopt in tijd
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uitmaken van de concept-Begroting
Metropoolregio 2020-2024.

Ambitie van excellente regio willen zijn en
het aanwezige vermogen van inhoudelijke
expertise
Sinds de transitie van Samenwerkingsverband
Regio Eindhoven naar Metropoolregio
Eindhoven is de ambtelijke organisatie sterk
ingekrompen. Zoals in het Werkprogramma op
pagina 23 staat, bestaat “de ambtelijke
ondersteuning van Metropoolregio primair uit
procesmanagers en een ondersteunende
dienst.
Wat dus nu bij het Metropoolregio meer en
meer ontbreekt, is de zogenaamde
uitmuntende inhoudelijke expertise (die bij de
formatie Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven wel aanwezig was) of minimaal het
vermogen om die expertise van buitenaf goed
te kunnen organiseren. Bij een scherpere of
hogere toekomstambitie van de regio dient
daar echter volgens ons een overeenkomstige
kwaliteit en capaciteit van de uitvoerende
organisatie (of helder afgesproken en bewaakt
expertise te betrekken vanuit gemeenten,
subregio, triple-helix aanpak of derden) aan
gekoppeld te zijn. Het vermogen om via
Metropoolregio uitmuntende expertise te
hebben of te organiseren is volgens ons niet of
onvoldoende aanwezig en is toch een
ontbrekend fundament in de huidige opzet om
de gewenste doelen en resultaten te kunnen
realiseren. Het zijn en blijven van een
excellente regio zonder aandacht voor
uitmuntende expertise (hetzij zelf in huis of als
organisator met kennis van zaken) is een
kritische factor in de huidige opzet.
Gemeente verzoekt u daarom dan ook
dringend om bij het proces, voorafgaand aan
het opstellen van de concept-Begroting MRE

gezien niet synchroon. Om te voldoen aan de
wettelijke verplichting is gekozen voor de
werkwijze als boven beschreven en de
primaire Begroting 2020 technisch op te
stellen.
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten
of door andere partijen die betrokken zijn bij
de opgave. Gezien de omvang van de
ondersteunende organisatie en de
inhoudelijke complexiteit van de vraagstukken
is het niet reëel en wenselijk om de
uitmuntende inhoudelijke expertise bij de
Metropoolregio onder te brengen.
Van de Metropoolregio-organisatie wordt
verwacht dat het complexe
samenwerkingsprocessen m.b.t. regionaal
strategische vraagstukken tot besluitvorming
en actie kan brengen.
Wij delen de opvatting dat het vermogen tot
het organiseren van expertise en het
bewaken van de kwaliteit daar onderdeel van
is
en voorwaardelijk is om de ambities te
kunnen realiseren.
De inhoudelijke expertise wordt geleverd door
de gemeenten. De gezamenlijke inzet
(gemeenten en Metropoolregio) moet leiden
tot een efficiënte en slagvaardige aanpak en
uitvoering van het Samenwerkingsakkoord.
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2020-2024, zorg te dragen voor een heldere en
verantwoorde onderbouwing van
benodigdheden (inclusief benodigde expertise)
en kosten om de ambitie van het
Samenwerkingsakkoord ook te kunnen
realiseren en die ook op te nemen als
onderbouwing van de Meerjarenbegroting
Metropoolregio 2020-2024, zoals dat aan de
gemeenteraden
in het 2de kwartaal van 2019 wordt
aangeboden.
Governance / Raadstafell21
Tenslotte is Heeze-Leende van mening dat de
positie van de Raadstafel21, waarin gemeente
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord. Heeze-Leende is van
mening dat in de Governancestructuur de
Raadstafel21 als een gremium van de
Metropoolregio Eindhoven dient te worden
toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben ook in
de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatieuitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Gemeente verzoekt u daarom de Raadstafel21
op te nemen in het Samenwerkingsakkoord, op
een manier die recht doet aan zijn positie en rol
Na een zorgvuldig en intensief doorlopen
proces is nu het moment aangebroken om met
dit nieuwe Samenwerkingsakkoord voortvarend
aan de slag te gaan en uit te voeren. De
gemeente Helmond heeft vertrouwen in de
agenda die er nu ligt en wil daar ook actief in
participeren. Gemeente herkent zich in het
voorliggende Samenwerkingsakkoord 2019 2022. Er is een duidelijke focus op vier
inhoudelijke opgaven: Economie, Mobiliteit,
Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.
De bestuurlijke verantwoordelijkheden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
samenwerkingsorganisatie gefaciliteerd
blijven worden..

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden
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(Governance) voor de uitvoering zijn helder
verdeeld, met de gemeenteraad als
kaderstellend en controlerend orgaan goed in
positie.

Raadstafel21
De gemeente Helmond hecht eraan dat de
Raadstafel21 haar huidige, informele rol binnen
de Metropoolregio samenwerking kan blijven
uitoefenen. Aangezien de Raadstafel21 heeft
aangegeven door te willen gaan, verzoekt de
gemeente Helmond dit te vermelden in de
Samenwerkingsovereenkomst.

In de samenwerking blijven de 21
gemeenteraden eindverantwoordelijk. Zij
stellen kaders en zien (eventueel via de
lokale vertegenwoordiger in het Algemeen
Bestuur) toe op de naleving. De begroting,
maar ook het werkprogramma, wordt aan de
gemeenteraden voorgelegd voor zienswijzen.
Bovendien worden raadsleden 2 keer per jaar
uitgenodigd om deel te nemen aan de
Metropoolconferentie. De positie van de
raden in de Metropoolregio samenwerking is
hiermee verbeterd.
De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
samenwerkingsorganisatie gefaciliteerd
blijven worden..

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de tekst
aangepast, zodat duidelijk is dat de informele rol van
de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze vanuit de
Metropoolregio ondersteund blijft worden

Succesfactoren Metropoolregio
Eerder heeft ons college, na samenspraak met
de gemeenteraad, als succesfactoren voor de
Metropoolregio genoemd:
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• Draagvlak voor de inhoud, de aard en de
structuur van de samenwerking.
• Een inhoudelijke agenda met voldoende
flexibiliteit en adaptiviteit.
• De ondersteunende Metropoolregioorganisatie beschikt over voldoende personele
kwaliteit.
• Een evenwichtige verdeling van middelen
over de betrokken gemeenten en
• Een strategische visie met een
toekomstperspectief waar de regio over 10 jaar
staat en hoe de democratische legitimiteit
hiervan kan worden geborgd.
Samenhang in de regio / Focus
Helmond hecht veel waarde aan de
samenhang in de regio. Door samen te werken
op de thema’s Economie, Mobiliteit,
Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied,
met betrokkenheid van externe partners,
bundelen de 21 gemeenten hun inspanningen
en werken we samen aan de verbetering van
het leef-, werk- en verblijfsklimaat voor onze
inwoners en bedrijven.
Door te focussen op 4 thema’s wordt het
eigenaarschap en de slagkracht van de
samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven
versterkt. Het Samenwerkingsakkoord 20192022 en het Werkprogramma 2019 bieden
hiervoor een solide basis.
Relatie thema’s - Dagelijks Bestuur /
Duurzame ontwikkeling
Helmond ziet nauwe relaties tussen de 4
inhoudelijke thema’s. Het concreet maken van
deze relaties in de uitwerking van de thema’s is
een collectieve opgave voor 2019 en volgende
jaren en ligt niet bij elk thema afzonderlijk. Het
is van belang hierbij toe te werken naar één
strategische visie met een toekomstperspectief
waar de regio over 10-15 jaar staat. Gemeente
ondersteunt de uitbreiding van het Dagelijks
Bestuur dat inhoudelijk stuurt op samenhang
en zorgt voor strategische visie. Helmond
vraagt in de uitwerking met name aandacht

Economie
Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.
Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal.
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voor een duurzame ontwikkeling van de regio;
dit is een opgave die in alle 4 inhoudelijke
thema’s meegenomen dient te worden.

De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. Het vormen van een
beleidsrijk Dagelijks Bestuur draagt hier ook
aan bij.
Duurzaamheid moet als vanzelfsprekende
rode draad meegenomen worden in alle vier
de thema’s.
Governance
Het Dagelijks Bestuur onderschrijft de
zienswijzen. In de nieuwe Governance is het
nadrukkelijker de taak van het nieuwe
Dagelijks Bestuur om de integraliteit tussen
de 4 thema’s en het toekomstperspectief van
de regio te waarborgen.

Slagvaardige samenwerking
Concluderend sluit gemeente zich aan bij de
oproep in het Samenwerkingsakkoord 20192022: De basis is vernieuwd, het komt nu aan
op de uitvoering. Helmond ziet daarom met
vertrouwen uit naar een slagvaardige
samenwerking in de Metropoolregio
Eindhoven.
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Laarbeek
14-3 raad
concept

Successen zichtbaar maken
Tijdens de bespreking in de commissie
kwam aan de orde dat het van belang is de
successen van de Metropoolregio zichtbaar
te maken en te vieren. Ook dat is een
succesfactor, waarmee het draagvlak voor
de samenwerking in de regio kan worden
versterkt,
Ten aanzien van het Samenwerkingsakkoord
2019-2022 Metropoolregio heeft Laarbeek de
volgende opmerkingen en suggesties:
Focus samenwerking / Bijdrage Laarbeek
Laarbeek is positief over de focus, die is
aangebracht in de samenwerkingsthema’s.
De regio Zuidoost-Brabant is landelijk
erkend als Mainport. Dit biedt kansen,
maar vraagt ook om gezamenlijke
inspanningen en slagvaardigheid om deze
positie vast te houden. Gemeente vindt het
belangrijk dat er een gezonde balans is
tussen stad en platteland. Daarbij geldt dat
Laarbeek zich richt op regionale
samenwerking, met oog voor lokale
belangen. Deze lokale belangen mogen
voor gemeente niet ten koste gaan van de
realisatie van regionale doelen. Zo zal
Laarbeek zich bijvoorbeeld blijven inzetten
voor duurzaamheid, een goede
bereikbaarheid en een vitaal platteland.
Transitie Landelijk Gebied
De vier thema’s waarbinnen wordt
samengewerkt en de hierbij beschreven
opgaven passen volgens gemeente bij de
focus voor de regio. Daarbij maakt gemeente
de volgende opmerkingen:
- De uitvoering van de acties en activiteiten op
het thema Transitie Landelijk Gebied hebben
uitdrukkelijk een regionaal karakter, maar de
verantwoordelijkheid voor een passende en
geschikte aanpak in het buitengebied ligt óók
en vooral op lokaal en bovenlokaal niveau.

We onderschrijven het belang van het
zichtbaar maken en het vieren van de
successen tbv. het draagvlak voor de
samenwerking.

De samenwerking op het thema Transitie
Landelijk Gebied binnen de Metropoolregio
gaat niet over uitvoering en is breder dan de
opgave veehouderij. Taken die op een ander
schaalniveau dan de 21 samenwerkende
gemeenten zijn belegd, worden niet op de
schaal van 21 gemeenten opgepakt.
Het is een toevoeging op lokale en
bovenlokale inspanningen. Het is positief dat
gemeenten nu al een voortrekkersrol pakken
in de samenwerking.
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Laarbeek wil hier van harte haar bijdrage aan
leveren (voorbeeld proeftuin Elsendorp).
Duurzaamheid / Afvalloze samenleving /
Circulaire economie
- In de focus van de samenwerking mist
gemeente de verduurzamingsopgave waar we
allemaal voor staan. In het thema
Energietransitie komt deze opgave expliciet
aan bod, ook in de Regionale Energiestrategie
(RES) is er aandacht voor, maar in alle overige
thema’s zien we nauwelijks tot geen aandacht
voor verduurzaming. Voorgesteld wordt om
duurzaamheid als randvoorwaarde binnen alle
thema’s op te nemen, zonder dat dit leidt tot
hogere kosten.
Aan de duurzaamheidsdoelstellingen en ontwikkelingen hebben alle Nederlandse
overheden en sectoren zich gecommitteerd.
Ze zijn vastgelegd in het Klimaatakkoord, dat
parallel aan het Samenwerkingsakkoord tot
stand is gekomen. Hierdoor zijn de gevolgen
van het Klimaatakkoord nog niet verwerkt in het
Samenwerkingsakkoord. Ook de vertaling van
ander landelijk beleid, zoals de aanpak om te
komen tot een afvalloze samenleving en
circulaire economie ontbreken.

Economie
Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.
Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal.
De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. Het vormen van een
beleidsrijk Dagelijks Bestuur draagt hier ook
aan bij.
Thema’s als circulaire economie of afvalloze
samenleving zijn inderdaad belangrijke
maatschappelijke opgaven. De keuze is
echter gemaakt in het
Samenwerkingsakkoord om de focus te
leggen op het thema Energietransitie (vanuit
de redenering dat we beter een paar opgaven
goed kunnen aanpakken met concrete
resultaten dan ons te verliezen in een
veelheid aan relevante opgaven die we niet
kunnen waarmaken met 21 partijen).
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Adaptiviteit
Ten aanzien van adaptiviteit is in het
Samenwerkingsakkoord opgenomen dat ‘indien
bovenlokale taken of opgaven op ons pad
komen die buiten de (…) omschreven focus
vallen, dan vraagt dat om afstemming en
afweging of en hoe we dit als gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven op pakken’.
Gemeente beschouwt het Klimaatakkoord en
het afvalloos maken van de samenleving door
het circulair maken van de economie als een
dergelijke nieuwe ontwikkeling en roept u op dit
expliciet op te nemen in de kaderstelling voor
samenwerking in de regio (het
Samenwerkingsakkoord). Ook bij de uitwerking
van de jaarlijkse werkprogramma’s moeten
volgens gemeente in alle thema’s de (bijdrage
aan de) duurzaamheidsdoelstellingen en de
realisatie hiervan met regionaal beleid of
regionale acties worden beschreven. Laarbeek
denkt graag mee over de manier waarop
duurzaamheid een plek krijgt in het akkoord en
het werkprogramma.

Governance / Betrokkenheid
gemeenteraden
Laarbeek kan zich vinden in de beschrijving
van de Governance en de beschreven rollen en
posities in de samenwerking. Wel vraagt

De Regionale Energiestrategie wordt
uiteraard opgesteld met oog voor de interactie
met andere sectoren en gerelateerde
maatschappelijke opgaven zoals
klimaatadaptatie, circulaire economie, de
woningbouwopgave en vitaal platteland.
Besluitvorming over deze samenhangende
strategieën vindt in onderlinge afweging
plaats via de gemeentelijke-, provinciale- en
nationale Omgevingsvisies en -Plannen.
Geen specifiek antwoord vanuit Economie
vereist.

In hoofdstuk 1 is bij ‘focus’ de nadruk gelegd
op het belang van duurzaamheid bij alle thema’s.

Governance
De zienswijzen rondom Klimaatakkoord en
verduurzamingsopgave beschouwd het
Dagelijks Bestuur als een verzoek voor
verdere verkenning van het onderwerp, en
toetsing via de Metropoolregio conferentie.
E.e.a. conform procedure hetgeen
opgenomen in het Samenwerkingsakkoord.
En afhankelijk van urgentie.
Het aspect duurzaamheid maakt op dit
ogenblik al onderdeel uit van de opgave en
zal zowel in het Samenwerkingsakkoord als in
het Werkprogramma 2019 nadrukkelijker
opgenomen worden via ondergenoemde
passage.
“Duurzaamheid maakt integraal onderdeel uit
van de aanpak binnen de beschreven
opgaven. Een duurzame invulling van de
opgaven op alle thema’s is een integrale
verantwoordelijkheid voor ons allen binnen de
samenwerking. Voor de 4 voorzitters van het
portefeuillehoudersoverleg zal dit als
aandachtspunt meegenomen worden.”
De betrokkenheid van de raden is in de
nieuwe Governance versterkt door de
volgende aanpassingen: De
Metropoolconferenties (2x per jaar) waar
raadsleden vanuit hun rol als kaderstellend en
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gemeente aandacht voor de betrokkenheid van
gemeenten, meer specifiek voor de
communicatie richting gemeenteraden.
Uiteraard zal gemeente indien nodig de eigen
betrokken portefeuillehouders aanspreken,
maar betrek Laarbeek ook vanuit de regio
vroegtijdig bij regionale ontwikkelingen. Zorg er
ook voor dat de portefeuillehouders, die op één
van de regionale thema’s deelnemen aan het
regionaal overleg gemeente op een eenduidige
en heldere manier lokaal kunnen informeren.
Ondersteun hen daarin vanuit de
procesondersteuners van de Metropoolregio.
Governance / Raadstafel21
Om de betrokkenheid van de gemeenteraden,
alsmede hun kaderstellende en controlerende
rol verder te faciliteren verzoekt Laarbeek u de
Raadstafel 21 op te nemen in het
Samenwerkingsakkoord, op een manier die
recht doet aan zijn positie en rol.

controlerend input kunnen leveren. Daarnaast
worden raadsleden actiever geïnformeerd
vanuit de inhoud doordat voor alle thema’s
alle 21 portefeuillehouders deelnemen aan de
portefeuillehoudersoverleggen. Tot slot wordt
naast de begroting ook het inhoudelijke
werkprogramma jaarlijks voor zienswijzen
voorgelegd aan de 21 raden.

Inzet van gemeenten
Gemeentelijke inzet in de samenwerking, zowel
bestuurlijk als ambtelijk, moet redelijk zijn en
niet ten koste gaan van het realiseren van
lokale ambities. Kleine gemeenten hebben
vaak een relatief klein aantal
portefeuillehouders en een beperkt aantal
ambtenaren. Desondanks zijn zij volwaardig
deelnemer aan de samenwerking en leveren zij
graag naar vermogen hun bijdrage. Hierin moet
worden gezocht naar de juiste balans en dit
vraagt soms om keuzes: ‘waar doen we wel

Algemeen
In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd. Wij
onderschrijven nadrukkelijk de lijn dat alle
gemeenten volwaardig deelnemer zijn. Maar
dat het niet altijd mogelijk is om hiervoor
capaciteit beschikbaar te stellen. Wij
ondersteunen de gedachte om aan de
deelnemers in de koplopersgroepen
ambtelijke capaciteit vanuit de betrokken
gemeenten te koppelen. Wij laten dit echter

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
samenwerkingsorganisatie gefaciliteerd
blijven worden..

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden
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actief aan mee, waar doen we minder actief
aan mee’.
In dat licht adviseert Laarbeek u aan de
koplopersgroepen waar gemeenten aan
deelnemen, die graag een voortrekkersrol
willen nemen per gemeente, ambtelijke
capaciteit en kennis te koppelen vanuit die
betrokken gemeenten.

Nuenen c.a. def

Gemeenschappelijke Regeling
Laarbeek ondersteunt de voorgestelde
werkwijze ten aanzien van de aanpassing van
de Gemeenschappelijke Regeling. Op deze
manier zorgen we ervoor dat een intensieve
procedure, die het wijzigingen van de
Gemeenschappelijke Regeling is, in één keer
het juiste resultaat oplevert. Experimenteren is
in deze fase goed, maar zorg er ook voor dat
zodra duidelijk is dat de werkwijze in de praktijk
positief uitpakt, dit ook vlot wordt verwerkt in
gewijzigde regeling. Laarbeek roept u op niet te
lang met een hulpconstructie te blijven werken
als blijkt dat dit niet nodig is en de nieuwe
werkwijze goed functioneert.
Thema’s en Governance
Allereerst spreekt gemeente waardering uit
voor het proces rond en de inhoud van het
Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma.
Nuenen c.a. onderschrijft het belang van
voortzetting van de samenwerking, waarbij wij
onze gezamenlijke krachten bundelen om de
ontwikkeling van een goed vestigings- en
verblijfklimaat in de regio voor onze inwoners
en bedrijven te stimuleren.
Gemeente kan zich vinden in de thema's, die
zijn benoemd en in de voorgestelde
Governance. Daarbij zijn er wel enkele punten
die gemeente graag onder uw aandacht
brengen.

graag over aan de gemeenten, omdat wellicht
ook een andere vorm van ambtelijke
ondersteuning mogelijk is.
De koplopersgroepen worden ambtelijk
ondersteund door procesmanagers van de
ambtelijke ondersteuningsorganisatie van de
Metropoolregio én gemeentelijke ambtenaren
uit het vakgebied (inhoudelijk betrokken). Dit
is opgenomen in paragraaf 4.6 van het
Samenwerkingsakkoord. Uw advies past in
deze lijn.
Door het vaststellen van een gewijzigd
Statuut worden een aantal afspraken van de
nieuwe Governance vastgelegd. In 2020 zal
gestart worden met het aanpassen van de
Gemeenschappelijke Regeling hierop.
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Concreetheid
Het nieuwe Samenwerkingsakkoord moet een
antwoord zijn op de uitkomsten van de
evaluatie in 2017. Gemeente onderstreept, net
als u, het belang om onze gezamenlijke
inspanningen effectiever te maken. Hiervoor is
het naar de mening van gemeente noodzakelijk
om op korte termijn successen te boeken door
te focussen op de afspraken, die zijn gemaakt
en de (deel)resultaten met elkaar te delen. Om
eenvoudiger te kunnen beoordelen of we de
gewenste resultaten realiseren, was het
wenselijk geweest als de doelen en de
resultaten meer concreet en SMART
omschreven waren in zowel het
Samenwerkingsakkoord als Werkprogramma.
Realiseren opgaven / Resultaten behalen
Het valt gemeente op dat in het Akkoord en het
Werkprogramma vergaande aandacht is voor
het signaleren en het verkennen van nieuwe
ontwikkelingen en de vertaling hiervan naar
mogelijke opgaven, die in Metropoolregioverband kunnen worden opgepakt.
Gemeente zou meer prioriteit willen geven aan
het behalen van resultaten dan aan het
oppakken van nieuwe opgaven. Voor nieuwe
ontwikkelingen, waar we echt wat mee moeten
doen, zal altijd ruimte gecreëerd moeten
worden om die op te pakken. Wat Nuenen c.a.
betreft moet de focus liggen op het realiseren
van de opgaven en acties die we onszelf
opgelegd hebben.
Hiermee kan het draagvlak voor de
samenwerking binnen de Metropoolregio
Eindhoven worden vergroot. Onze oproep is
dan ook om gezamenlijk te focussen op de
afspraken die zijn gemaakt, te sturen op
resultaat en de behaalde resultaten (periodiek)
zichtbaar te maken, zodat duidelijk wordt wat
onze bijdrage (financiële middelen en
capaciteit) oplevert.
Afstemming andere
samenwerkingsverbanden

De bestuurlijk trekkers hebben samen met de
gemeenten er aan gewerkt om het
Werkprogramma 2019 zo concreet mogelijk
te maken.
We onderschrijven het belang van concrete
resultaten. In het werkprogramma 2019 is
daar nu een eerste uitwerking van gemaakt.
Het behalen van de resultaten is belegd bij de
portefeuillehoudersoverleggen. Hierin bent u
als gemeente actief betrokken.

In het nieuwe Samenwerkingsakkoord is een
focus aangebracht op 4 thema’s en
bijbehorende opgaven voor de komende 4
jaar. De realisatie daarvan voor 2019 is
uitgewerkt in het Werkprogramma 2019. Het
Dagelijks Bestuur onderschrijft het standpunt
dat de focus moet liggen op het gezamenlijk
realiseren van de opgaven en acties die we
onszelf hebben opgelegd.

De door de 21 gemeenten in de
Metropoolregio belegde opgaven vertonen
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Gemeente vraagt aandacht voor de afbakening
van opgaven en acties. Voorkomen moet
worden dat in Metropoolregio-verband opgaven
en acties worden opgepakt, die al door
anderen (bijvoorbeeld door het Stedelijk
Gebied Eindhoven of de Omgevingsdienst) zijn
c.q. worden opgepakt. Dit zal immers afbreuk
doen aan de meerwaarde van onze
samenwerking in de Metropoolregio
Eindhoven.
Het is daarom in ons aller belang om vooral te
focussen op datgene waar anderen niet mee
bezig zijn passend bij de schaalgrootte van de
Metropoolregio. Dit kan wat gemeente betreft
ook betekenen dat binnen Metropoolregioverband wordt voortgebouwd op de resultaten
van anderen (bijvoorbeeld de subregio's), juist
vanwege de schaalgrootte'.
Ambtelijke capaciteit
Meer dan in het verleden wordt ingezet op het
beschikbaar stellen van ambtelijke capaciteit
vanuit de eigen gemeentelijke organisatie aan
de bestuurlijke realisatie van het
Samenwerkingsakkoord. Nuenen c.a. verzoekt
het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
inzichtelijk te maken welke inzet (zowel
kwantiteit als kwaliteit) wordt gevraagd van de
deelnemende gemeenten.
Capaciteit regionale
ondersteuningsorganisatie /
Inwonerbijdrage
Daarnaast verzoekt gemeente het bestuur
inzichtelijk te maken welke capaciteit (kwantiteit
en kwaliteit) nodig is in de regionale
ondersteuningsorganisatie op basis van het
voorliggende Samenwerkingsakkoord en
Werkprogramma. Gemeente ziet graag dat de
ambities in redelijke verhouding staan tot de
beschikbare capaciteit en middelen, want
binnen onze raad is er geen draagvlak voor
een hogere inwonersbijdrage aan de
Metropoolregio Eindhoven.
Daarbij vindt Nuenen c.a. het belangrijk dat de

geen overlap met de agenda’s van andere
verbanden.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor
voorkomen van dubbelingen met andere
samenwerkingsverbanden in het
werkprogramma . Anderzijds zullen contacten
nodig blijven om goede afstemming tussen de
verschillende partijen te waarborgen.

In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd.

In het nog op te stellen Werkprogramma 2020
wordt definitieve omvang van de begroting en
de organisatie bepaald. Dit zal dan leiden tot
een aangepaste begroting 2020.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.Een verhoging
van de inwonerbijdrage (m.u.v. de indexering)
is niet aan de orde.
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
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Oirschot def

Begroting 2O2O is gebaseerd op wat nodig is
om het Samenwerkingsakkoord te realiseren
en niet op wat er op dit moment beschikbaar is
aan financiële middelen en ambtelijke
capaciteit bij de regionale
ondersteuningsorganisatie.
Herijking van de samenwerking / Geen
formele zienswijze
Het Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma is onze gezamenlijke reactie
op de evaluatie van Berenschot van 2017 en
Oirschot wil met name de Stuurgroep danken
voor de inzet in het intensieve traject en het
resultaat wat nu voor ons ligt.

expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord.

De gemeente Oirschot is steeds zeer
betrokken geweest bij de Update
Metropoolregio Eindhoven en gemeente ziet
daarom ook geen reden om met het
commentaar op het Samenwerkingsakkoord en
het Werkprogramma en een formele zienswijze
het Algemeen Bestuur te vragen om een
expliciet antwoord. Het commentaar van de
gemeente Oirschot is in een eerder stadium
van de herijking ook aan bod geweest en is
door meerdere deelnemende gemeenten
ingebracht.
Daarom geeft Oirschot geen formele zienswijze
op het Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma, maar wil gemeente toch
enkele opmerkingen, zogezegd constructieve
aandachtspunten het Algemeen Bestuur
meegeven voor het verdere verloop van de
samenwerking.
Verhouding tot subregionale agenda’s
Het Samenwerkingsakkoord brengt focus aan
op de vier thema’s Economie, Mobiliteit,
Transitie Landelijk Gebied en Energietransitie.
Zoals vaker door deelnemende gemeenten is
aangegeven, vindt Oirschot het wenselijk dat
de Metropoolregio Eindhoven zich concentreert
op het strategisch vlak voor de regio. Dat

We kunnen ons vinden in deze constatering.
De Metropoolregio concentreert zich op de
strategische opgaven van de regio. Deze
agenda moet in goede verbinding staan met
de agenda’s van de subregio’s.
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betekent dat de verhouding tot de subregionale
agenda’s scherp moet worden gehouden om
mogelijke overlap te voorkomen.
Energietransitie en Transitie Landelijk
Gebied
Oirschot participeert in verschillende regionale
intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
en als het gaat om de thema’s Energietransitie
en Transitie Landelijk Gebied is gemeente van
mening dat het ontwikkelingen op het niveau
van de subregio’s verstrekkend zijn en daarom
door Oirschot als leidend worden ervaren,
waarbij de Metropoolregio Eindhoven een
ondersteunende rol kan spelen.
Governance / Betrokkenheid raden
Belangrijk doel van de herijking van de
samenwerking was het verbeteren van het
draagvlak en eigenaarschap bij de
deelnemende gemeenten. Oirschot ziet dat
binnen de huidige structuur van de
samenwerking is gewerkt om meer aansluiting
te verzorgen met de subregio’s, maar
gemeente ziet dat met name de
portefeuillehouders en dus eigenlijk de
gemeenten zelf de betrokkenheid van de raden
moeten organiseren.

Zie eerdere reactie

De betrokkenheid van de raden is in de
nieuwe Governance versterkt door de
volgende aanpassingen: De
Metropoolconferenties (2x per jaar) waar
raadsleden vanuit hun rol als kaderstellend en
controlerend input kunnen leveren. Daarnaast
worden raadsleden actiever geïnformeerd
vanuit de inhoud doordat voor alle thema’s
alle 21 portefeuillehouders deelnemen aan de
portefeuillehoudersoverleggen. Tot slot wordt
naast de begroting ook het inhoudelijke
werkprogramma jaarlijks voor zienswijzen
voorgelegd aan de 21 raden

Met in het achterhoofd dat we nog een vervolg
voor de Raadstafel21 moeten ontwikkelen en
de Gemeenschappelijke Regeling wordt
geëvalueerd wil Oirschot het Algemeen
Bestuur meegeven dat het bestuur van onze
samenwerkingsorganisatie zelf daarbij een
actieve rol mag aannemen om uniforme
kennisdeling en gelijktijdige
informatievoorziening te borgen.
Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
kennen we in verschillende vormen en de wijze
en formele momenten waarop we de
gemeenteraden betrekken, wordt divers
ingevuld. Uiteindelijk gaat het om de keuzes,
die we de gemeenteraden willen voorleggen
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ReuselDe Mierden def

ten aanzien van de agenda, die we baseren op
de resultaten van de jaarlijkse
werkprogramma’s. Naar de mening van de
gemeente ligt
de sleutel in het geïnformeerd houden van de
gemeenteraden en deelnemende gemeenten in
het algemeen over de resultaten, die we
in onze samenwerking behalen.
Trots op behaalde resultaat
Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het
Werkprogramma 2019 zijn de afgelopen
periode intensief voorbereid. Er is veel werk
verzet en wij als raad zijn trots op het behaalde
resultaat. Om het Samenwerkingsakkoord en
het Werkprogramma tot een duidelijker en
samenhangender geheel te vormen zijn er
enkele zienswijzen om rekening mee te
houden.
Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 bevat
de gezamenlijke ambities en opgaven voor de
vier thema’s Economie, Mobiliteit,
Energietransitie en Transitie Landelijk Gebied.
Energietransitie – grootschalige opwekking
Het standpunt is dat de opgave voor de
Energietransitie een taak is van zowel het
stedelijk als het landelijk gebied. Onze raad
benadrukt dat de opgave van de
Energietransitie dermate groot is dat we ons
niet kunnen veroorloven zonder onderbouwing
(onderzoek) op voorhand het stedelijk gebied
uit te sluiten als het gaat om grootschalige
opwekking.
Energietransitie – heroverwegen
doelen/activiteiten o.b.v. uitkomsten RES
In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voor
het thema Energietransitie, op te nemen dat de
uitkomsten van het RES (opgenomen in het
Werkprogramma 2019) mogelijk tot een
heroverweging van de doelen/activiteiten
genoemd in het Samenwerkingsakkoord 20192022 kunnen leiden. De opgave voor de regio
om in 2050 klimaatneutraal te zijn is zeer
ambitieus. Dit blijkt niet uit de gestelde doelen
in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (wat
hebben we over vier jaar gerealiseerd). Hierbij

Energietransitie
De opgave voor de energietransitie is
uiteraard een taak voor zowel het stedelijk als
het landelijk gebied. De mogelijkheden en
kansen voor de gebouwde omgeving en
grootschalige opwek verschillen per
gemeente, en iedere gemeente in de regio is
verantwoordelijk voor een deel van de
opgave. In de onderzoeken in het kader van
de RES zullen alle mogelijkheden voor
grootschalige opwek, zowel in landelijk als
stedelijk gebied, in beeld worden gebracht.
De Kempengemeenten mogen er trots op zijn
dat ze vooroplopen op het gebied van
grootschalige zon en wind, hiermee kunnen
ze de andere gemeenten inspireren en
helpen. Andere gemeenten in de regio, zoals
Eindhoven, hebben juist meer ervaring op het
gebied van gebouwde omgeving/warmte. Met
de ervaring in een subregio of gemeente
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de kanttekening dat de ambitie om
klimaatneutraal te worden niet te vergelijken is
met de gemeentelijk ambitie om in 2025
energieneutraal te zijn. Dit zijn twee totaal
andere grootheden. In het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 wordt
rondom het thema Energietransitie ingezet op:
1. het opstellen van een Regionale Energie
Strategie (RES).
2. uitvoering van de RES middels
ondersteuning en opschaling van initiatieven
voor de grootschalige opwekking van
duurzame energie en verduurzaming van de
gebouwde omgeving.
3. het testen van innovatieve concepten voor
de opwekking van duurzame energie.

kunnen andere gemeenten verder geholpen
worden.
Wij volgen in het Samenwerkingsakkoord de
nationale doelstelling van 49% CO2-reductie
in 11 jaar (2030), met een doorkijk naar 95%
CO2-reductie in 2050. Als de uitkomsten van
de RES leiden tot een heroverweging van de
doelen/activiteiten, zoals genoemd in het
Samenwerkingsakkoord, zal dit worden
bijgesteld in de Werkprogramma’s.

Vervolgens zijn bovengenoemde opgaven
vertaald naar doelen, die in 2022 behaald
moeten zijn. Doelen zijn:
1. er is een RES met daarin regionaal
gedragen voorstellen voor opwekking van
duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de
gebouwde omgeving, inclusief de daarvoor
benodigde opslag en energie-infrastructuur.
2. een uitvoeringsprogramma RES als
regionaal bod aan het Klimaatakkoord.
3. regionale afstemming in de werkwijze bij de
uitvoering van grootschalige energieprojecten,
inclusief randvoorwaarden (sociale
innovatie).
4. regio is gestart met de realisatie van drie
concrete projecten voor de productie van
grootschalige duurzame energie.
5. testomgevingen voor innovatieve
oplossingen.
6. afstemming in aanpak van gemeenten bij de
verdere verduurzaming van de nieuw- en
bestaande woningbouw.
Eerder hebben we aangegeven dat de
ambitie/doelen “Wat hebben we over vier jaar
gerealiseerd” vanuit Kempisch perspectief te
weinig ambitieus zijn. Gelet op alle
ontwikkelingen op gebied van grootschalige
opwekking van wind- en zonne- energie, die nu
spelen in de Kempen delen wij deze mening
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nog steeds. Met het besluit genomen in
december 2018 door het college (instemming
van de raad) naar aanleiding van de
uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek
grootschalige wind- en zonne-energie De
Kempen om een planMER uit te voeren, is een
verdere vervolgstap gezet om te komen tot de
beleidskaders voor de realisatie van wind- en
zonneprojecten in de Kempen. We lopen
binnen de Kempen voorop in het onderzoek
naar de mogelijkheden op het gebied van
grootschalige opwekking van duurzame
energie. Het tempo van de regio (voor de
periode 2019-2022) sluit wat ons betreft niet
aan bij de ambitie van 49% CO2 reductie in
2030 en klimaatneutraal in 2050. Maar
gemeente realiseert dat er ook gemeenten zijn,
die nog aan het begin staan van de
energietransitie. Het indienen van een
zienswijze heeft daarom weinig betekenis en
werkt misschien ook wel contraproductief in de
gezamenlijke doelstelling, die we als regio
hebben afgesproken. Vanuit de regio wordt ook
niet gevraagd of Reusel-De Mierden (en
overige Kempengemeenten) wil temporiseren;
we kunnen en gaan gewoon door.
Voor het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in
relatie tot het Werkprogramma 2019 het
volgende ter overweging:
Zienswijze en ambitieniveau
De opgave klimaatneutraal in 2050 met als
tussenstap in 2030 een reductie van 49% CO2
ten opzichte van 1990 is zeer ambitieus. Dit
sluit aan bij de doelstelling uit het
Klimaatakkoord. De vertaling in het
Samenwerkingsakkoord van de opgaven
(ambitie) en wat er over vier jaar (2022)
gerealiseerd moet zijn, sluit volgens gemeente
niet aan bij deze ambitie. Dit heeft alles te
maken met het ontbreken van inzicht wat het
voor de regio betekent om in 2030, als
tussenstap te kunnen voldoen aan de 49%
reductie van CO2. Het Werkprogramma 2019
gaat ervan uit dat eind 2019 een definitieve
RES wordt vastgesteld. In de RES staat onder
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andere het aanbod van de regio op het gebied
van de opwekking van grootschalige duurzame
energie. De uitkomst van het onderzoek naar
het potentieel in de regio (via de RES) is
bepalend voor de opdracht, die we als
gemeente/regio hebben (krijgen). In hoeverre
de doelen in het Samenwerkingsakkoord 20192022 realistisch zijn is onduidelijk. De ervaring
uit het haalbaarheidsonderzoek grootschalige
wind- en zonne-energie De Kempen leert dat er
in het landelijk gebied ook veel belemmeringen
zijn, waardoor het aantal gebieden met kansen
voor grootschalige opwekking van duurzame
energie ondanks de grootte van het Kempische
buitengebied toch relatief beperkt is. Mocht de
uitkomst van de RES voor de hele regio ook
een dergelijk beeld geven dan heeft dit
gevolgen voor het behalen van de
(tussen)doelstelling. Dit maakt het lastig om nu
inhoudelijk iets van het ambitieniveau van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 te zeggen.
Het zou zo maar kunnen dat regionaal de
mogelijkheden van grootschalige duurzame
energie opwekking beperkt zijn, waardoor de
gestelde doelen niet haalbaar blijken. Of
ingezet moet worden op andere
maatregelen/oplossingen. Dit heeft gevolgen
voor de activiteiten/doelen, zoals die nu in het
Samenwerkingsakkoord benoemd zijn.
De zienswijze is om in het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 op te
nemen dat de uitkomsten van de RES
(Werkprogramma 2019) mogelijk tot een
heroverweging van de doelen/activiteiten, zoals
genoemd in het Samenwerkingsakkoord
kunnen leiden.
Gevolgen opstellen RES Werkprogramma
2020
Het opstellen (en vaststellen) van de RES is de
basis voor de te nemen vervolgstappen. Op
basis hiervan is pas inzichtelijk wat de omvang
van de opdracht is en of deze realistisch is.
Majeure inzet op andere innovatieve concepten
om de Energietransitie te realiseren is
essentieel. Wind en zon zijn tijdelijke
oplossingen. Reusel-De Mierden geeft nu al

Dit wordt zeker onderschreven.
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aan u mee dat de uitkomsten van de RES de
basis moeten vormen voor het
Werkprogramma 2020.
Transitie Landelijk Gebied
De belangen van de gemeenten in het
samenwerkingsverband lopen niet altijd
synchroon.
Het stedelijk gebied kent vaak een andere
problematiek dan het landelijk gebied en maakt
derhalve andere afwegingen. Binnen het
samenwerkingsverband moeten we oog
houden voor elkaars specifieke belangen en
ons daarin inleven of van mening onthouden.
Natuurlijk is de Transitie Landelijk Gebied voor
de gemeenten in het stedelijk gebied, zoals
bijvoorbeeld de gemeente Best wat minder
van belang, dan voor de gemeente ReuselDe Mierden. Gemeente denkt dat iedereen
hierin een eigen plaats verdient en dat bij de
afwegingen niet altijd het numerieke aantal van
inwoners bepalend zou moeten zijn, maar het
belang voor de (deel)regio.
De programmalijn ‘Transitie landelijk gebied’
maakt voor het eerst onderdeel uit van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In
verschillende gremia is regelmatig over de
invulling van dit thema gesproken. De grote
mate van diversiteit in behoeftes van de 21
gemeenten bij de ontwikkeling van het landelijk
gebied is merkbaar. Veel deelthema’s worden
aangesneden en genoemd, de concreetheid en
onderlinge samenhang ontbreekt. Dit vraagt
om aandacht bij de uitwerking: acties moeten
SMART worden omschreven in de jaarlijkse
werkprogramma’s. Wat gaan we doen, wie,
hoe, wanneer en met welk resultaat?
Governance / Inzet ambtelijke capaciteit
gemeenten
Samenwerken is samen werken: naast
bestuurlijke inzet is ook ambtelijke inzet van
belang. De regionale
ondersteuningsorganisatie van de

In het Samenwerkingsakkoord is gezocht
naar een goede balans tussen stad en
platteland. Dit verklaart de diversiteit in
behoeften. Door samen te werken op de
thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie
en Transitie Landelijk Gebied, met
betrokkenheid van externe partners, bundelen
de 21 gemeenten hun inspanningen en
werken samen aan de verbetering van het
leef-, werk- en verblijfsklimaat voor al onze
inwoners en bedrijven. In het werkprogramma
zijn de opgaven binnen de thema’s verder
uitgewerkt.

Algemeen
In de uitwerking van het Werkprogramma
2019 is nader aangegeven welke capaciteit
van de gemeenten wordt gevraagd. De inzet
van gemeentelijke capaciteit is ook onderdeel
100169-736\-52

Metropoolregio en de gemeenten trekken hierin
gezamenlijk op.
Voor de Metropoolregio wordt in 2019
aangesloten bij de huidige begroting en inzet
van de ambtelijke ondersteuningsorganisatie.
Gekoppeld aan het voorbereidings- en
besluitvormingsproces van het
Werkprogramma 2020 formuleert het Dagelijks
Bestuur een voorstel over de omvang van de
ambtelijke ondersteuningsorganisatie
Metropoolregio Eindhoven.
Het Samenwerkingsakkoord gaat niet in op
ambtelijke capaciteit, die de gemeenten dienen
te leveren (inhoudelijke thema’s en de
Governance). Op dit moment is niet duidelijk
hoeveel ambtelijke capaciteit wordt gevraagd
(welke werkzaamheden en tijdsbelasting).
Deze capaciteitsuitbreiding is op dit moment
niet meegenomen in de begroting van onze
gemeente.
De zienswijze is om voor het onderdeel
‘Governance’ de gevolgen voor de benodigde
‘ambtelijke capaciteit’ van de gemeenten
inzichtelijk te maken. Dit hangt samen met de
zienswijze bij het thema Transitie Landelijk
Gebied om de capaciteit SMART te
omschrijven.

van het nog uit te werken Werkprogramma
2020.
Als het gaat om de inzet van gemeenten dan
gaat het niet per definitie om uitbreiding van
capaciteit bij de gemeenten. Het gaat om het
inzetten van de aanwezige capaciteit bij de
gemeenten, het collectief maken daarvan en
zo efficiency realiseren.
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
samenwerkingsakkoord. De vier inhoudelijke
thema’s worden ambtelijk ondersteund door
procesmanagers van de ambtelijke
ondersteuningsorganisatie van de
Metropoolregio én gemeentelijke ambtenaren
uit het vakgebied (inhoudelijk betrokken). Ten
behoeve van het Werkprogramma 2019 is de
benodigde ambtelijke capaciteit voor de
regionale thema’s binnen gemeenten in beeld
gebracht. Door opgaven op regionale schaal
op te pakken, wordt efficiencywinst behaald.
Governance
Zie antwoord Deurne

Governance / Gemeenschappelijke Regeling
met Openbaar Lichaam
De samenwerking is op dit moment geregeld
via een Gemeenschappelijke Regeling met een
Openbaar Lichaam. U motiveert deze keuze
dat deze Gemeenschappelijke Regeling als
rechtspersoon onder meer personeel in dienst

Kwartiermakers zijn intensief bezig geweest
om het werkprogramma verder te
concretiseren door gesprekken met de
portefeuillehoudersoverleggen.
Met het vaststellen van het Ambitiedocument
heeft de Stuurgroep Update richting gekregen
voor de definitieve agenda en het
voorliggende Samenwerkingsakkoord.

In paragraaf 4.8 is de keuze voor het behoud van
een juridische entiteit en voor een
gemeenschappelijke openbaar lichaam in lijn met
het antwoord op deze zienswijze toegelicht.
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kan nemen, zelfstandig overeenkomsten kan
afsluiten en kan betalen (Stimuleringsfonds).
De mogelijkheid voor het instellen van een
centrumgemeente of een bedrijfsvoeringsorganisatie valt dan volgens u automatisch af.
Mede gelet op het gestelde onder Transitie
Landelijk Gebied, kan Reusel-De Mierden wel
de redenering van de gemeente Best volgen
inzake de gekozen samenwerkingsstructuur en
Governance. Ook Reusel-De Mierden ziet het
‘Openbaar Lichaam’, de zwaarste vorm van
een Gemeenschappelijke Regeling, niet zitten.
Het doet, naar de mening van ReuselDe Mierden, geen recht aan het aspect
‘samenwerken’ en er is geen ruimte om invloed
uit te oefenen vanuit de specifieke belangen
die eenieder in specifieke dossiers heeft.
Belangen die, zoals reeds aangegeven,
kunnen verschillen naar gelang het onderwerp
en de plaats.
De planning is dat de huidige
Gemeenschappelijke Regeling wordt
aangepast in 2021. Gemeente verzoekt u
vooraf aan deze aanpassing (juni 2020) de
voor- en nadelen van andere samenwerkingsvormen inzichtelijker te maken. Daarbij is het
noodzakelijk kritisch te kijken of de werkwijze
met de nieuwe thema’s zou moeten leiden tot
andere vormen van samenwerking.

De Metropoolregio is geen
uitvoeringsorganisatie voor de 21 gemeenten,
maar een samenwerking die gezamenlijk
richting geeft en koers bepaalt m.b.t.
regionale strategische opgaven. Voor deze
opgaven zijn de raden verantwoordelijk. Uit
de evaluatie is gebleken dat de raden een te
grote afstand ervaren ten opzichte van de
samenwerking. Naast de focus op de
inhoudelijke thema’s is in de Governance hier
specifiek aandacht aan besteed. De nieuwe
Governancestructuur draagt eraan bij dat
rollen en verantwoordelijkheden helderder
verdeeld zijn en het vertrouwen in de
samenwerking kan toenemen.
Een lichtere vorm heeft onder andere als
nadeel dat sturingsmiddelen door raden
moeizamer in te richten zijn. De raden zouden
dan vanwege een regeling op bijvoorbeeld
collegeniveau nog meer op afstand komen te
staan.
We houden vast aan een “gemeenschappelijk
openbaar lichaam” (Wet gemeenschappelijke
regelingen) omdat deze entiteit uitgaat van
een geleed bestuur, dat wil zeggen een
Algemeen Bestuur waarin alle deelnemende
gemeenten vertegenwoordigd moeten zijn dat
toeziet op het Dagelijks Bestuur. Voorts
omdat een gemeenschappelijk openbaar
lichaam de mogelijkheid biedt tot eigen
personeel en vermogen.
Lichtere vormen kennen deze mogelijkheden
niet. Een geleed bestuur draagt, gelet op het
aantal deelnemers, bij aan de bestuurskracht
van de samenwerking.
Naast de bovengenoemde betrokkenheid van
de raden zijn ook de wijze waarop door de
samenwerking sturing gegeven kan worden
op het Stimuleringsfonds en de bijdrage
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Brainport Development een reden om de
huidige ondersteunende structuur van een
Gemeenschappelijke Regeling te behouden.
Op basis hiervan zien wij geen reden voor
een fundamentele herijking van de
Gemeenschappelijke Regeling, wel voor een
aanpassing op basis van de opgedane
ervaringen.

Someren def

Governance / Raadstafel21
De gemeenteraad is van mening dat de positie
van de Raadstafel21, waarin de gemeenteraad
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord. De gemeenteraad
is van mening dat in de Governancestructuur
de Raadstafel21 als een gremium van de
Metropoolregio Eindhoven dient te worden
toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben
ook in de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatie-uitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Gemeente verzoekt u daarom de Raadstafel21
op te nemen in het Samenwerkingsakkoord,
op een manier die recht doet aan zijn positie
en rol en voor de invulling hiervan de
gemeenteraden/Raadstafel21 te betrekken.
Reusel-De Mierden ziet uw reactie op deze
zienswijzen met belangstelling tegemoet en
vertrouwt op een voortzetting van de prettige
samenwerking met de Metropoolregio
Eindhoven. Het Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma bieden hiervoor een solide
basis.
Duurzaamheid en circulaire economie
‘Verduurzaming’ en ‘circulaire economie’ niet
alleen expliciet op te nemen bij het thema
‘Energietransitie’, maar ook bij de thema’s
‘Economie’, ‘Mobiliteit’ en ‘Transitie Landelijk
Gebied’ nu dit onderwerpen zijn die ook in het
(concept-)Klimaatakkoord zijn opgenomen.

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is
de tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de
informele rol van de Raadstafel 21 wordt
voortgezet en deze vanuit de Metropoolregio
ondersteund blijft worden

Voor kennisgeving aangenomen

Economie
Alhoewel niet expliciet genoemd maakt
duurzaamheid onderdeel uit van het thema
Economie.
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Vanuit de Brainportagenda wordt gestuurd op
oplossingen voor maatschappelijke opgaven.
Duurzaamheid is een dergelijke opgave.
Het Stimuleringsfonds is inzetbaar en wordt
reeds ingezet voor het subsidiëren van
innovaties ten aanzien van duurzaamheid.
Initiatieven op de terreinen afval, duurzame
mobiliteit en circulaire economie zijn
subsidiabel. Economische
structuurversterking staat in het fonds
centraal.
De in het kader van het spoor “versterken
Basiseconomie” jaarlijks uit te voeren
verkenningen vinden in afstemming met de
overige drie portefeuillehoudersoverleggen
plaats.
Mobiliteit
We volgen landelijke en provinciale
ontwikkelingen en bekijken in de
portefeuillehoudersoverleggen proactief of er
actie nodig is. We verwachten dat het
Klimaatakkoord leidt tot de verplichting van
een regionaal mobiliteitsplan en agenderen
dat. In het Portefeuillehoudersoverleg
Mobiliteit op 4 februari jl. is hier al over
gesproken, er is voor dit thema een
bestuurlijk trekker
(Jan Heijmans van de gemeente Oirschot) en
er wordt een plan van aanpak opgesteld.

Grootschalige energieopgaven
Aan de passage over een sociale meerwaarde

Energietransitie
Hier wordt inderdaad een belangrijk punt
aangekaart. Het is van belang dat vanuit de
thema’s onderling regelmatig afstemming
plaatsvindt en gekeken wordt naar
meekoppelkansen. Het vormen van een
beleidsrijk Dagelijks Bestuur draagt hier ook
aan bij.
Deze passage zullen we opnemen.

Pagina 11 onder punt 3:
Na de zin ‘De regiogemeenten hanteren
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bij grootschalige energieopgaven toe te voegen
dat dit al een verplichting is op grond van de
verordening Ruimte Noord-Brabant.

Transitie Landelijk Gebied
In paragraaf 2.4.1 van het thema ‘Transitie
Landelijk Gebied’ de tekst bij nummer 7 te
verwijderen nu deze tekst identiek is aan de
tekst bij nummer 6.
Governance / Raadstafel21
De gemeenteraad is van mening dat de positie
van de Raadstafel21, waarin de gemeenteraad
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord. De gemeenteraad
is van mening dat in de Governancestructuur
de Raadstafel21 als een gremium van de
Metropoolregio Eindhoven dient te worden
toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben
ook in de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatie-uitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Gemeente verzoekt u daarom de Raadstafel21
op te nemen in het Samenwerkingsakkoord,
op een manier die recht doet aan zijn positie
en rol.
Teleurstelling / Overnemen inbreng
Someren merkt in zijn algemeenheid nog op
dat het gemeente opvalt dat de eerdere
opmerkingen en suggesties (op de conceptbouwstenen voor het Samenwerkingsakkoord)
geen deel uitmaken van de definitieve
concepten (Samenwerkingsakkoord en daaruit
voortvloeiend Werkprogramma). Dat vindt
gemeente teleurstellend temeer, omdat
Someren de regionale samenwerking van

een afgestemde werkwijze voor de uitvoering van
grootschalige energieprojecten, inclusief
randvoorwaarden, zoals het lokaal herinvesteren
van opbrengsten uit duurzame vormen van
(grootschalige) energieopwekking (sociale
innovatie)’ toevoegen:
‘Dit is al een verplichting op grond van de
Verordening Ruimte van de Provincie NoordBrabant.’

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden

In het totaalproces van de Update hebben wij
verschillende stappen gezet om
gemeenteraden actief te betrekken bij de
totstandkoming van de inhoud van het
Samenwerkingsakkoord. Een concrete stap
hierin was het vragen van een reactie (niet
zijnde een zienswijze) op de
bouwstenennotitie. Met deze reactie konden
wij toetsen of de inhoud van
samenwerkingsakkoord gedragen kon
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belang vinden en daar dan ook serieus een
bijdrage aan willen leveren.
Tijdens de vergadering van het Algemeen
Bestuur op 12 december jl. is gezegd dat
alsnog onder andere de inbreng van Someren
wordt bekeken. Graag verneemt gemeente van
u wanneer dit gebeurt en of van de inbreng iets
wordt overgenomen.
Tot slot geeft gemeente u nog mee dat
Someren het op prijs zou stellen wanneer u bij
het niet overnemen van een door gemeente
ingebrachte zienswijze aan Someren meedeelt
dat u de zienswijze niet overneemt onder
vermelding van de reden hiervan.

worden door de 21 gemeenten. Wij hebben
alle input bij elkaar gebracht en op basis
hiervan het Samenwerkingsakkoord
opgesteld. Uw reactie op de
bouwstenennotitie bevatte voornamelijk
inhoudelijke opmerkingen over de opgaven.
Wij nodigen u uit om deze actief in te brengen
in de diverse portefeuillehoudersoverleggen.
Wij betreuren het dat uw reactie onvoldoende
zichtbaar terug is gekomen in het
samenwerkingsakkoord en het
werkprogramma. Met betrekking tot uw
reactie op de bouwstenennotitie zijn de
volgende onderdelen (in)direct overgenomen
in een van beide documenten.
Mobiliteit:
Door de instelling van de verschillende pohooverleggen is er de mogelijkheid om direct
aan tafel te zitten en bij te sturen op de acties
uit de bereikbaarheidsagenda.
Energietransitie: Binnen het thema is geothermie als een alternatieve energiebron
meegenomen in het werkprogramma. Geothermie kan ook dienen als voorbeeld voor de
hele regio in innovatieve mogelijkheid voor
het opwekken van energie.
Transitie landelijk gebied:
In het werkprogramma is nadrukkelijker
aandacht geschonken aan de integraliteit met
de andere thema’s van de samenwerking.

Son en Breugel
21-3 raad
Vertrouwelijk /
onder embargo
concept

Ja, mits
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Formele reactie
Vooraf merken we op dat 1 maart 2019 gezien
onze vergaderplanning niet haalbaar is
gebleken. Derhalve stuurt gemeenten een
concept-reactie na behandeling in de
Raadscommissie Algemene Zaken op
27 februari 2019. De formele reactie volgt dan
na behandeling in de raad op 21 maart 2019.
Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022
De totstandkoming van het
Samenwerkingsakkoord kent een lang proces.
In dat proces heeft Son en Breugel al eerder
eens een reactie gegeven op het conceptAmbitiedocument. In die reactie hebben we het
volgende opgemerkt:
• Een samenbindende visie ontbreekt.
• Het afwegingskader voor de gekozen
thema’s ontbreekt.
• ‘Eigenaarschap’ is meer dan alleen het
benoemen van de term, het vraagt ook
om een andere houding.
• Qua Governance moet deze vanaf
onderop (lees vanuit de subregio’s)
worden gevoed.
• Een concretere invulling van de opgave
werd gewenst.
Son en Breugel constateert dat in het
voorliggende Akkoord aan deze opmerkingen
is tegemoet gekomen. De winst van het
afgelopen proces zit vooral in de focus, die in
de samenwerking is aangebracht. Ook de weer
in ere herstelde structuur van portefeuillehoudersoverleggen is wat gemeente betreft
positief.
Vage doelen/prestaties - dubbelingen
Son en Breugel blijft echter zorgen hebben
over de vaag geformuleerde doelen en
prestaties. Niet alles is even concreet. Hierdoor
lopen we het risico dat er werkzaamheden
worden gedaan, die op een andere tafel thuis
horen, omdat nog steeds niet duidelijk is wie op
welk niveau verantwoordelijk is. De gemeente

Voor kennisgeving aangenomen

De bestuurlijk trekkers hebben samen met de
gemeenten er aan gewerkt om het
Werkprogramma 2019 zo concreet mogelijk
te maken.

In het Werkprogramma wordt voor
elk thema een tabel toegevoegd met acties en
ambtelijke inzet.

We onderschrijven het belang van concrete
resultaten. In het werkprogramma 2019 is
daar nu een eerste uitwerking van gemaakt.
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constateert daarom dat we er als
Metropoolregio nog niet zijn, maar dat we aan
het begin staan van een nieuwe fase.
Inhoudelijk heeft gemeente de volgende
opmerkingen:
Economie / Mobiliteit
De thema’s Economie en Mobiliteit liggen voor
Son en Breugel voor de hand en kan dus op de
steun van gemeente rekenen.
Economie / Basiseconomie
Binnen het thema Economie wordt evenwel
gewag gemaakt van de term ‘Basiseconomie’.
De toelichting van dit onderwerp grossiert in
vage termen en doelstellingen en ook in het
Werkprogramma 2019 wordt dit niet veel
concreter. Bovendien is de kans groot dat
doublures ontstaan met de activiteiten binnen
het Stedelijk Gebied Eindhoven. Son en
Breugel stelt daarom voor dit onderwerp te
schrappen uit het thema Economie.
Energietransitie
Ten aanzien van het thema Energietransitie
heeft gemeente een positieve grondhouding.
Allereerst focussen we vooral op het opstellen
van de verplichte Regionale Energiestrategie
(de RES). Afhankelijk van wat daaruit naar
voren komt, bepalen we of de
Metropoolsamenwerking inderdaad het juiste
niveau is om op dit thema door te pakken.
Transitie Landelijk Gebied
Over het thema Transitie Landelijk Gebied zijn
ook kanttekening te plaatsen. Dit thema lijkt
zich nog te veel te richten op het omvormen
van de agrarische sector en dan met name de
intensieve veehouderij. Het landelijk gebied is
echter veel meer dan dat. De transitie moet
zich richten op behoud en versterking van de
huidige (ruimtelijke) kwaliteiten, denk daarbij
aan de rol van natuurontwikkeling. Het thema is
onvoldoende uitgewerkt en het is de vraag of
dit thema bij de Metropoolregio moet blijven.

Het behalen van de resultaten is belegd bij de
portefeuillehoudersoverleggen. Hierin bent u
als gemeente actief betrokken.

Mobiliteit
Het Portefeuillehoudersoverleg biedt ruimte
om uw opmerkingen te bespreken.
In het Portefeuillehoudersoverleg beslissen
gemeenten welke verkenningen worden
uitgevoerd en worden de uitkomsten
beoordeeld. Alle 21 gemeenten zijn
betrokken. Gemeenten kunnen zo invulling
geven aan hun verantwoordelijkheid om daar
aan elkaar ondersteunende agenda’s (lokaal,
subregionaal) te ontwikkelen. Dit geldt voor
de opgave brede Basiseconomie. Feitelijk
gaat het om het uitvoeren van verkenningen
naar nieuwe economische kansen.
Dit hanteren we inderdaad als uitgangspunt:
steeds zoeken naar het juiste schaalniveau
(lokaal, subregionaal, regionaal) om acties op
te pakken.

De Transitie van het Landelijk Gebied heeft
een bredere focus dan het omvormen van de
landbouw. Transitie Landelijk Gebied heeft de
volgende vier inhoudelijke pijlers, te weten:
- Verbeteren economische structuur
- Versterken ruimtelijke kwaliteit
- Versterken ecologische kwaliteit
- Samenhang tussen landelijk gebied
en stad
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Wat Son en Breugel betreft hoort dit thema
thuis bij de Provincie.
Governance / Raadstafel21
Ten aanzien van de Governance merkt
gemeente op dat de positie van de raden
nauwelijks aan de orde komt. Er wordt
verwezen naar de Raadstafel21, maar op
welke wijze in het vervolg de betrokkenheid
van de raden wordt vergroot, en daarmee de
democratische legitimiteit, laat het
Samenwerkingsakkoord in het midden.
Son en Breugel ziet wat dat betreft graag een
aanvullend voorstel, waarbij samen met
raadsleden wordt gewerkt aan afspraken over
de wijze waarop gemeenteraden en hun leden
worden betrokken.

Governance – Dagelijks Bestuur
Daarnaast is er nu wel sprake is van een erg
groot Dagelijks Bestuur. Naast het huidige
Dagelijks Bestuur, bestaande uit
3 leden, worden nu de voorzitters van de
portefeuillehoudersoverleggen en een
vertegenwoordiger van De Kempen (deze
bekleden momenteel geen voorzitterschap)
aan het bestuur toegevoegd.
Dat lijkt een beetje een overkill. Bovendien
betekent dit een beleidsrijk Dagelijks Bestuur,

Communicatie van en naar raden is in de
nieuwe Governance ingericht door op
verschillende niveaus de raad in positie te
brengen. Raad kaderstellend en controlerend
via Metropoolconferentie, integraliteit via
Algemeen Bestuur en vanuit de inhoud via
het verantwoordelijk
portefeuillehoudersoverleg als verbinding
tussen raad, college en
portefeuillehoudersoverleg. Uniforme
informatievoorziening.

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is
de tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de
informele rol van de Raadstafel 21 wordt
voortgezet en deze vanuit de Metropoolregio
ondersteund blijft worden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden
In het evaluatierapport is als een van de
opmerkingen opgenomen. Dat de inhoud en
integraliteit ontbreekt in het Dagelijks Bestuur.
Als voorstel is een inhoudelijk Dagelijks
Bestuur als antwoord daarop voorgesteld in
het Dagelijks Bestuur. Met betrekking tot de
subregionale vertegenwoordiging is ook
rekening gehouden met een voldoende
subregionale vertegenwoordiging (verwoord
als regionale spreiding). Met deze invulling
wordt de komende jaren ervaring opgedaan
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immers sluiten de themavoorzitters aan. De
inhoud komt daarmee meer bij het Dagelijks
Bestuur te liggen en minder bij het Algemeen
Bestuur. Daarmee komt de inhoud ook verder
van de gemeenteraden te liggen.
Dat is wat gemeente betreft een onwenselijke
situatie. Liever ziet gemeente een Dagelijks
Bestuur met daarin een subregionale
afvaardiging. Door dit te formaliseren, wordt
ook de binding tussen de Metropoolregio en de
subregio’s en tussen de subregio’s onderling
een stuk sterker.
Slagkracht en eigenaarschap
Nog steeds wordt in het huidige voorstel
onvoldoende concreet gemaakt welke
activiteiten op subregionaal niveau opgepakt
worden en welke op het niveau van de
Metropoolregio.
De onduidelijkheid doet geweld aan de
gewenste slagkracht en eigenaarschap, twee
aspecten, die als vereist worden benoemd om
te komen tot een efficiënte Metropoolregio.
Het is dus van wezenlijk belang dat hier
duidelijkheid over komt.
Financiën en formatie
Tot slot valt er nog wat op te merken over de
financiën en formatie.
Son en Breugel vindt dat er vooralsnog wel erg
gemakkelijk wordt uitgegaan van de huidige
formatie. Zeker als wordt bedacht dat er ook
taken zijn afgestoten, zoals het thema Wonen.
Deze wordt nu door het Stedelijk Gebied
Eindhoven (SGE) overgenomen. Daarbij moet
worden opgemerkt dat het SGE hiervoor 1,25
fte en € 150.000 programmakosten nodig denkt
te hebben. De Metropoolregio had hiervoor 5,1
fte en € 220.000 programmakosten
beschikbaar.
De werkorganisatie van de Metropoolregio
wordt omgebouwd van een inhoudelijk
gestuurde naar een proces gestuurde
organisatie.

en bij de aanpassing van de regeling zal
gekeken worden.
De positie van de raden is in de Governance
op 3 niveaus versterkt, aan de voorkant
kaderstellend via de
Metropoolregioconferenties, tussentijds door
sterkere betrokkenheid portefeuillehouders en
controlerend via jaarlijkse zienswijzen
werkprogramma.

We kunnen ons vinden in de constatering dat
er duidelijkheid nodig is over welke
activiteiten op welk niveau worden opgepakt.
De Metropoolregio concentreert zich op de
strategische opgaven van de regio op vier
thema’s. Deze agenda moet in goede
verbinding staan met de agenda’s van de
subregio’s.

Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord. 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. Vooruitlopend daarop heeft
het Algemeen Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
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Son en Breugel mist de onderbouwing waarom
dat met eenzelfde Metropoolregio formatie
dient te geschieden, terwijl de inzet van
gemeenten in het Werkprogramma fors
toeneemt. Dat zou betekenen, dat er meer
personele inzet gevraagd wordt.
Gemeente stelt zich op het standpunt dat per
saldo de kosten van regionale samenwerking
niet zouden mogen toenemen. Dit betekent bij
de overdracht van taken van de Metropoolregio
aan de subregio’s per definitie een bezuiniging
qua financiën en personele inzet.
Ja, mits
Bij de behandeling van het
Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma in de Raadscommissie is
geen onverdeeld positief advies afgegeven.
De Commissie komt in meerderheid vooralsnog
niet verder van een ‘ja, mits’.
Son en Breugel kan akkoord gaan met het
voorstel mits aan de bovenstaande
opmerkingen tegemoet wordt gekomen.

Valkenswaard
def

De gemeenten bespreekt het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en
het Werkprogramma 2019 ook in de
raadsvergadering van 21 maart a.s. en bepalen
dan het definitieve standpunt, dat door de
vertegenwoordiger in het Algemeen Bestuur
zal worden ingebracht.
Focus
De gemeenteraad van Valkenswaard heeft
kennisgenomen van het
Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma. De focus die er wordt
aangebracht in dit Samenwerkingsakkoord
ondersteunen wij.
Samenstelling Dagelijks Bestuur
Eerder is middels een reactie ‘Bouwstenen
voor een effectieve samenwerking’
Metropoolregio input geleverd voor het
Samenwerkingsakkoord. Gemeente is tevreden

Pas bij de aangepaste begroting 2020, die
voorligt in het Algemeen Bestuur op 18
december 2019 wordt de definitieve hoogte
van de inwonerbijdrage bepaald door de 21
gemeenten. Op dat moment is er meer
duidelijkheid over uw opmerking.

Kennisgenomen van zienswijze.
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om te zien dat op het gebied van de
samenstelling van het Dagelijks Bestuur
gestreefd wordt naar een regionale spreiding
met vertegenwoordiging uit de Peel, de
Kempen, Stedelijk Gebied en de A2gemeenten.
Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling
Met betrekking tot de Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio wordt aangegeven dat
wijzigingen een lange doorlooptijd vergen.
Aangegeven is dat er in de tussentijd de
juridische houdbaarheid geborgd wordt. Er zal
een voorstel aan de gemeenteraden worden
voorgelegd om de Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio te wijzingen. Het
streven is om in 2021 de Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio gewijzigd te hebben.
Bij herhaling is opgemerkt dat de tekst van de
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio
aangepast moet worden en dat we als
gemeenteraad wensen dat dit z.s.m. wordt
geëffectueerd.
Valkenswaard ondersteunt voor nu het streven
van 2021, maar wanneer het noodzakelijk of
wenselijk is dat dit eerder plaatsvindt, moet dit
mogelijk gemaakt worden.
Economie en Mobiliteit
Door de keuze voor vier inhoudelijke
bouwstenen (Economie, Mobiliteit,
Energietransitie, Transitie Landelijk Gebied)
brengt de Metropoolregio focus aan in haar
inhoudelijke werkgebieden. Voor de punten
Economie en Mobiliteit is de afbakening
voldoende helder. Inhoudelijk zouden wij nog
graag de volgende punten willen inbrengen
middels deze zienswijze:

Door het vaststellen van een gewijzigd
Statuut worden een aantal afspraken van de
nieuwe Governance vastgelegd. In 2020 zal
gestart worden met het aanpassen van de
Gemeenschappelijke Regeling hierop.
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Energietransitie
Binnen de Energietransitie staat de Regionale
Energiestrategie centraal. Met deze RES, als
product van het in de regio doorlopen proces,
wordt er invulling gegeven aan de
Energietransitie in de regio en hiermee dus ook
voor Valkenswaard. Er is nog veel onduidelijk
over de inhoud en het proces rondom deze
RES. De maatschappelijk acceptatie is van
groot belang. Deze focus mag niet verloren
worden. Valkenswaard vraagt naast toepassing
van zon, wind en geothermie, ook nieuwe
schone energiebronnen te overwegen.
Daarnaast vraagt Valkenswaard in de regionale
energiestrategie aandacht voor energieopslag
ter compensatie van dalmomenten bij de
opwekking.
Transitie Landelijk Gebied
De opgaven uit het Werkprogramma Transitie
Landelijk Gebied bieden voor de gemeente
Valkenswaard mooie kansen. Leisure als
economische drager voor de versterking van
ruimtelijke kwaliteit en ecologie als ook de
verbinding tussen landelijk en stedelijk gebied
moet volgens ons dan ook een expliciete plek
krijgen in de verder uitwerking van het
Samenwerkingsakkoord en het daar
bijbehorende Werkprogramma. De
ontwikkelingen rondom Dommelland en Grote
Heide zijn volgens ons een schoolvoorbeeld
van deze opgave en verdienen een prominente
plek in het streefbeeld 2030 en de
lobbyagenda.
Governance – rol gemeenteraden
Vanuit het evaluatierapport omtrent de
samenwerking van de Metropoolregio is er ook
nagedacht over de positie van gemeenteraden
in de Metropoolregio. In de nieuwe opzet geeft
iedere gemeenteraad kaders mee in de vorm
van een zienswijze op het (4-jaarlijkse)
Samenwerkingsakkoord voor de
Metropoolregio

Maatschappelijke acceptatie is inderdaad
essentieel. Lokale (maatschappelijke) partijen
moeten van begin af aan worden betrokken.
In de RES maken we regionaal gedragen
keuzes voor de opwekking van duurzame
elektriciteit, energiebesparing en de
warmtetransitie in de gebouwde omgeving en
de daarvoor benodigde opslag en energieinfrastructuur. Technische en sociale
innovaties worden meegenomen in het
proces.

Nieuwe economische dragers voor het
landelijk gebied zijn belangrijk. Vandaar dat
het als opgave is benoemd. Het
Samenwerkingsakkoord biedt ruimte om de
belangen van Valkenswaard in te brengen.

Kennisgenomen van zienswijze.
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Eindhoven. Deze controlerende taak kent een
sterk lokaal accent, maar vraagt ook om
regionale ontmoeting tussen de 21 raden en
colleges. Het is goed om te zien dat er door
middel van de Metropoolconferentie een
manier wordt gezocht om de gemeenteraden
en colleges elkaar te laten ontmoeten.
Daarnaast worden de raden op deze wijze
betrokken bij de totstandkoming van de
Begroting (Q1) en het Werkprogramma en de
Kadernota (Q2). De gemeente Valkenswaard
kijkt uit naar deze wijze van samenwerken.
Financiële onderbouwing
Er is in 2018 erg veel aandacht, tijd en energie
besteed aan het inhoudelijke deel en de
voorgestane Governance van het toekomstige
Metropoolregio-verhaal. Op zichzelf een
begrijpelijke keuze, maar wat daarbij toch
behoorlijk ondergesneeuwd lijkt, is het
doorrekenen en onderbouwen van de
benodigde capaciteit en middelen om die
gewenste doelen en resultaten te bereiken.
Vooralsnog wordt uitgegaan van hetzelfde
begrotingsvolume, zoals voorheen gepland en
geraamd. Er rekening mee houdend dat
enerzijds vanaf 2019 een aantal taken of
thema’s worden afgestoten naar de subregio of
gemeenten (zoals wonen, arbeidsmarkt,
bedrijventerreinen, strategie ruimte) en
anderzijds een hogere ambitie voor de vier
thema’s wordt beoogd, is het mogelijk
vermeend tegen elkaar wegstrepenprincipe
vooralsnog onvoldoende onderbouwd. De
toerekening van benodigde capaciteit en
middelen dient veel concreter en scherper
gemaakt te worden, om daarmee ook de
gevraagde bijdragen van gemeenten
voldoende te kunnen motiveren.
Het Algemeen Bestuur Metropoolregio erkent
dat in zekere zin ook wel; in het
Werkprogramma 2019 staat op pagina 27 dat
“er in het derde en vierde kwartaal een voorstel

Wij onderkennen ook dat de doorrekening
van het nieuwe Samenwerkingsakkoord als
laatste stap in het proces is opgenomen. In
het proces van de herijking zijn
opeenvolgende stappen met elkaar
afgesproken. 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.
Vooruitlopend daarop heeft het Algemeen
Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
In het Werkprogramma 2019 staat dat het
Algemeen Bestuur in december 2019 het
Werkprogramma 2020 en de aangepaste
Begroting 2020 vaststelt.
Dit betekent dat wij in april 2019 starten met
dit proces.
Inmiddels loopt dan ook de uitvoering van het
Werkprogramma 2019. Dit is de
verantwoordelijkheid van de vakinhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen. In dat
gremium bepalen de portefeuillehouders van
de 21 gemeenten met elkaar de inhoud
van de opdracht en de uitvoering daarvan.
Het opstellen van een concept-begroting en
deze voor 1 april voor een zienswijze
voorleggen aan de raden van de
100169-736\-66

komt voor de definitieve inzet en omvang van
de ambtelijke ondersteuningsorganisatie,
gekoppeld aan het Werkprogramma 2020”. Het
ligt echter veel meer in de rede dat die nadere
en noodzakelijke toelichting een essentieel
onderdeel gaat uitmaken van het opstellen van
de concept- Meerjarenbegroting 2020-2024
(dus qua planning eerder in het 1ste en 2de
kwartaal 2019) en daarbij de gemeenten ook
de gelegenheid biedt om via de Begroting 2020
de natuurlijke en logische zienswijzeprocedure
aan te bieden. Voorgesteld wordt dan ook dat
via de op te stellen zienswijze een nadere en
concrete onderbouwing van formatie en
middelen wordt opgesteld en qua planning naar
voren wordt gehaald en het gevraagde
onderdeel deel te laten uitmaken van de
concept-Begroting Metropoolregio 2020-2024.
Veldhoven def

deelnemende gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven is een verplichting
vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling.
De Gemeenschappelijke Regelingen GGD
Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en
Metropoolregio Eindhoven hebben in de
gezamenlijke beleidsnotitie Kaders P&C
documenten deel 1 afgesproken dit voor 15
maart te doen. Het opstellen van de primaire
Begroting 2020 en de verwerking van de
zienswijzen op en de besluitvorming over het
nieuwe Samenwerkingswerkingsakkoord
2019-2022 en het Werkprogramma 2019
loopt in tijd gezien niet synchroon. Om te
voldoen aan de wettelijke verplichting is
gekozen voor de werkwijze als boven
beschreven en de primaire Begroting 2020
technisch op te stellen.

Invulling ambitie met
Samenwerkingsakkoord
Het Samenwerkingsakkoord geeft invulling aan
de ambitie om met overheidsinbreng het
economische vestigingsklimaat van de
Brainportregio te versterken. Dit is een
belangrijke pijler in de unieke samenwerking
tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen en
overheden. Hierdoor dragen we bij aan de
Brainportagenda om de innovatieve
toptechnologieregio van wereldformaat te
blijven.
Het Samenwerkingsakkoord is het resultaat
van een intensief proces om op een
constructieve manier invulling te gaan geven
aan de aanbevelingen uit de evaluatie die door
bureau Berenschot in 2017 is uitgevoerd. Uit
het gevolgde proces blijkt duidelijk de behoefte
aan meer focus in de opgaven, meer
helderheid in rollen en taken, meer
eigenaarschap, vertrouwen en slagkracht.
Zowel in het uiteindelijke resultaat, als in de
weg daar naar toe, hebben we met elkaar
stappen gezet in de goede richting. Er is focus
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aangebracht in de thema’s, die leidend zijn
voor de samenwerking. Verder is de verbinding
naar de gemeenteraden geïntensiveerd, zijn de
portefeuillehouders en het bestuur beter in
positie gebracht en is ook meer balans
gevonden in de ondersteuningsorganisatie en
de ambtelijke inzet van gemeenten.
Daarom kan Veldhoven zich vinden in de
hoofdlijnen van zowel het
Samenwerkingsakkoord als het
Werkprogramma.
Afstemming bovenlokale
samenwerkingsverbanden
In 2019 moet ook de interactie en inhoudelijke
afstemming en afbakening tussen bovenlokale
samenwerkingsverbanden en de
Metropoolregio beter zijn uitgekristalliseerd.

Inwonerbijdrage
Dat betekent tevens dat uiterlijk eind 2019, bij
de gewijzigde Begroting 2020, inzicht moet
bestaan in de benodigde capaciteit, zowel in
omvang als kwaliteit, om onze opgaven te
realiseren. In die volgorde: eerst opgaven
scherp krijgen en aan de hand daarvan
bepalen welke capaciteit daar bij nodig is.
Veldhoven verwacht, gelet op het overdragen
van taken naar andere
samenwerkingsverbanden, en de structurele
inzet vanuit afzonderlijke gemeenten voor de
opgaven van de Metropoolregio, dat de
inwonerbijdrage dan naar beneden kan worden
aangepast.

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor
voorkomen van dubbelingen met andere
samenwerkingsverbanden in het
werkprogramma. Anderzijds zullen contacten
nodig blijven om goede afstemming tussen de
verschillende partijen te waarborgen.
De door de 21 gemeenten in de
Metropoolregio belegde opgaven vertonen
geen overlap met de agenda’s van andere
verbanden.

Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord. 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. Vooruitlopend daarop heeft
het Algemeen Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
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Democratische legitimatie en vertrouwen
Tevens roept Veldhoven op de periode tussen
het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord
/ Statuut en de aanpassing van de
Gemeenschappelijke Regeling in 2021 te
gebruiken om actief de democratische
legitimatie van de samenwerking in combinatie
met het verder gegroeide vertrouwen in elkaar,
in de praktijk te ervaren en te bezien of deze
opzet voldoet aan de verwachtingen.
Governance / Raadstafel21
Gemeente verzoekt uw wel nu al de
Raadstafel21 toe te voegen in de
Governancestructuur van het
Samenwerkingsakkoord. De Raadstafel21 is
van toegevoegde waarde op de informatieuitwisseling en verbinding tussen
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven. Het is daarom een relevant
gremium van de Metropoolregio Eindhoven en
dient als zodanig te worden vermeld in het
Samenwerkingsakkoord.

Waalre def

In 2019 zal, met het oog op het
Werkprogramma 2020, hier aandacht aan
worden besteed.

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden

Doen - resultaten behalen
De gemeente Veldhoven verbindt zich graag
aan het Samenwerkingsakkoord en het
Werkprogramma. Na de lange periode van
evalueren en smeden van afspraken is het nu
hoog tijd om te gaan doen. Het behalen van
resultaten is immers de beste manier om
vertrouwen, slagkracht en eigenaarschap te
laten groeien.
Samenwerking
Gemeente heeft met belangstelling kennis
genomen van het Samenwerkingsakkoord
2019-2022 Metropoolregio Eindhoven en het
Werkprogramma 2019 Metropoolregio
Eindhoven. Waalre vindt het
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Samenwerkingsakkoord een goede basis voor
een constructieve en succesvolle
samenwerking tussen de deelnemende
gemeenten en dat het Werkprogramma een
voortvarende start van deze samenwerking
mogelijk maakt.
Governance – vaststelling Werkprogramma
en positie raden
Gemeente is blij dat de eerdere opmerking dat
het Algemeen Bestuur in plaats van het
Dagelijks Bestuur het jaarlijkse
werkprogramma zou moeten vaststellen in dit
Samenwerkingsakkoord is overgenomen. Ook
constateren we tevreden dat invulling gegeven
is aan onze opmerking dat de exacte
positionering van de raad werd gemist.
In onze zienswijze op de eerdere
Bouwstenennotitie heeft Waalre nog meer
opmerkingen gemaakt, waarvan gemeente er
twee in dit kader zouden willen herhalen,
omdat gemeente van mening is dat deze van
cruciaal belang zijn voor een effectieve
samenwerking. Beide betreffen een oproep aan
ons allen.
Economie, Mobiliteit, Energietransitie en
Transitie Landelijk Gebied
Allereerst ziet gemeente een duidelijk verschil
tussen de samenwerking op de thema’s
Economie en Mobiliteit en daarnaast de
samenwerking op de thema’s Energietransitie
en de Transitie Landelijk Gebied. De
strategische agenda voor die twee eerste
thema’s wordt (grotendeels) gemaakt op
andere tafels, zoals de Stichting Brainport,
SmartwayZ.nl, Brabant Stad en Brainport City.
Dat betekent ons inziens dat de Metropoolregio
op die thema’s een heel andere rol vervult dan
op de thema’s Energietransitie en Transitie
Landelijk Gebied. Bij die eerste is de
Metropoolregio veel meer volgend en

Kennisnemen van zienswijze.

Economie
Door herintroductie van het
portefeuillehoudersoverleg ontstaat voor
iedere gemeenten een rechtstreekse
informatie- en participatielijn via de
Metropoolregio naar de door u genoemde
tafels, zoals Brainport.
Mobiliteit
We onderschrijven het streven om
transparant, efficiënt en effectief de zaken te
bespreken. Om dit te kunnen bereiken is
ervoor gekozen om in het Dagelijks Bestuur
ook de bestuurlijk trekkers van de
verschillende thema’s deel te laten nemen.
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voorwaardenscheppend en bij die tweede meer
bepalend. Dat vraagt op de thema’s Economie
en Mobiliteit een hele goede
informatievoorziening en volstrekte
transparantie over wat op die andere tafels
gebeurt en wat ontwikkelingen zijn, om in de
Metropoolregio effectief en efficiënt de juiste
zaken te bespreken en te voorkomen dat zaken
dubbel worden besproken of zelfs onterecht het
idee wordt gewekt dat de Metropoolregio
agendabepalend zou zijn. Hier zien we een
belangrijke rol voor de bestuurlijk trekker op het
betreffende thema, maar ook voor de
organisatie van de Metropoolregio om voor de
samenwerkende gemeenten steeds zoveel
mogelijk het “speelveld” én de “speelruimte”
vooraf helder te maken.

Lokale belangen
Verder pleit gemeente er voor in de aanpak in
zijn algemeenheid en in de lobby naar
Provincie, Rijk en Europa in het bijzonder nog
meer dan voorheen lokale (mobiliteits)belangen
mee te nemen. Dit vraagt kennis bij de
Metropoolregio van wat er lokaal speelt en
vraagt om een andere, meer individuele
benadering. Het gezamenlijk voorbereiden van
bijvoorbeeld de Ontwikkeldagen en, liefst in
een persoonlijk gesprek in iedere gemeente,
meer actief informatie halen en brengen, zou
hierbij kunnen helpen. Dit vraagt van ons
allemaal om een zorgvuldig balanceren tussen
twee van onze basisprincipes: slagkracht en
eigenaarschap.
Urgentie – Brede basiseconomie
Waalre vraagt tevens uw aandacht voor het in
het Samenwerkingsakkoord genoemde

Het Portefeuillehoudersoverleg (en het
ambtelijk vooroverleg) is zo ingericht dat het
ruimte biedt voor de gezamenlijke
voorbereiding en terugkoppeling. Zowel bij
het Ambtelijk Overleg als bij het
Portefeuillehoudersoverleg zit bijvoorbeeld de
Provincie, de Bereikbaarheidsagenda,
Rijkswaterstaat aan tafel. In het
Portefeuillehoudersoverleg wordt
terugkoppeling gegeven wat in andere gremia
gebeurt, bijvoorbeeld B5 en Smartwayz. Juist
om te voorkomen dat zaken dubbel gebeuren.
Transitie Landelijk Gebied
Wij zijn het eens met de constatering dat de
opgaven op de vier thema’s en de rol van de
Metropool samenwerking verschillen. Hoe
meer er vooraf helderheid is over speelveld
en speelruimte, des te productiever en
constructiever zal de samenwerking zijn.
Wij onderschrijven de oproep tot zorgvuldig
balanceren tussen slagkracht en
eigenaarschap. Dit vraagt van alle partijen
om een goede verbinding met en kennis van
elkaar. Daar waar mogelijk zullen wij dit actief
inzetten en uitdragen. Wij roepen u op om dit
ook actief in te brengen in de
portefeuillehoudersoverleggen.
Mobiliteit
Het Portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit biedt
ruimte om lokale mobiliteitsbelangen in te
brengen, te bespreken en gezamenlijk te
bepalen welke rol deze spelen in de lobby
naar Provincie, Rijk en Europa.
Bepaling van urgentie en focus bij de jaarlijks
uit te voeren verkenningen ligt bij de 21
gemeenten zelf. Daaraan kan invulling
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basisprincipe “urgentie” in relatie tot punt 6.
onder ‘Wat hebben we in vier jaar gerealiseerd’
bij de opgave Economie in dit Akkoord. (Het
betreft de concrete opgave 3 van het thema
Economie in het Werkprogramma 2019). Dit
punt betreft “het signaleren van opkomende
economische kansen”. Gemeente vindt het van
belang de focus te behouden, alleen die zaken
op te pakken die ook echt urgentie hebben en
dus terughoudend te zijn met nieuwe
onderwerpen ter versterking van de brede
basiseconomie. Dit om het noodzakelijke
eigenaarschap binnen de samenwerking
steeds te behouden.
Raadstafel21
Een standpunt over het voortbestaan c.q. de
positie van de Raadstafel21 is voor gemeente
ook nog een aandachtspunt. Daarbij is de
gemeenteraad van mening dat de positie van
de Raadstafel21, waarin de gemeenteraad
rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende
geborgd is in het voorliggende
Samenwerkingsakkoord.
De gemeenteraad is van mening dat in de
governancestructuur de Raadstafel21 als een
gremium van de Metropoolregio Eindhoven
dient te worden toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben ook in
de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor
is de Raadstafel21 van toegevoegde waarde
op de informatie-uitwisseling tussen de
gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
De gemeenteraad verzoekt u daarom
Raadstafel21 op te nemen in het

worden gegeven door actief mogelijke
onderwerpen aan te dragen en actief te
participeren in de
portefeuillehoudersoverleggen.
Feitelijk gaat het om het uitvoeren van
verkenningen naar nieuwe economische
kansen. In het Portefeuillehoudersoverleg
beslissen we welke verkenningen we
uitvoeren en beoordelen de uitkomsten. Alle
21 gemeentes zijn betrokken.

In de samenwerking blijven de 21
gemeenteraden eindverantwoordelijk. Zij
stellen kaders en zien (eventueel via de
lokale vertegenwoordiger in het Algemeen
Bestuur) toe op de naleving. De begroting,
maar ook het werkprogramma, wordt aan de
gemeenteraden voorgelegd voor zienswijzen.
Bovendien worden raadsleden 2 keer per jaar
uitgenodigd om deel te nemen aan de
Metropoolconferentie. De positie van de
raden in de Metropoolregio samenwerking is
hiermee verbeterd.

In paragraaf 4.4 (Gemeenteraden in positie) is de
tekst aangepast, zodat duidelijk is dat de informele
rol van de Raadstafel 21 wordt voortgezet en deze
vanuit de Metropoolregio ondersteund blijft worden

De Raadstafel21 is gebaat bij voortzetting van
haar huidige, informele rol. De Raadstafel21
biedt een forum voor raadsleden, als een
lichte en flexibele samenwerking waarin twee
raadsleden per gemeente zijn
vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen
in hun raden een ambassadeursfunctie, ze
zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice
versa van de 21 gemeenten. De informele rol
van de vertegenwoordiging van de raden via
de Raadstafel21 wordt erkend. In het
Samenwerkingsakkoord zal de informele rol
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Samenwerkingsakkoord, op een manier die
recht doet aan zijn positie en rol. Hierbij kan
onder meer gedacht worden aan de
mogelijkheid van het geven van gevraagd en
ongevraagd advies.

van de Raadstafel21 nadrukkelijker worden
opgenomen. De Raadstafel21 zal door de
Metropoolregio samenwerkingsorganisatie
gefaciliteerd blijven worden

Financiën
Ten aanzien van de financiële consequenties
van dit Samenwerkingsakkoord herhaalt
gemeente het eerdere standpunt: de
inwonerbijdrage ten behoeve van dit
Samenwerkingsakkoord mag niet stijgen
(behalve indexering) en indien dit
Samenwerkingsakkoord leidt tot een
versmalling van taken dient ook de
inwonerbijdrage proportioneel verlaagd te
worden, zodat de verhouding van de hoogte
van de inwonerbijdrage t.o.v. takenpakket
Metropoolregio gelijk blijft. Tevens pleit
gemeente ervoor hier in de Begroting 2020
duidelijkheid over te scheppen.

In het Samenwerkingsakkoord is de gewenste
focus aangebracht ten aanzien van de
regionale thema’s. Tevens is ook nadrukkelijk
gekeken naar de positie van de gemeenten
en naar de positie van de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio.
Voor de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord en binnen de
vastgestelde beginselen van de Governance
is er voor gekozen om de ondersteunende
organisatie van de Metropoolregio in te zetten
op procesmanagement. De inhoudelijke
expertise wordt geleverd door de gemeenten.
De gezamenlijke inzet (gemeenten en
Metropoolregio) moet leiden tot een efficiënte
en slagvaardige aanpak en uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord. 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. Vooruitlopend daarop heeft
het Algemeen Bestuur besloten om de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
Door het vaststellen van een gewijzigd
Statuut worden een aantal afspraken van de
nieuwe Governance vastgelegd. In 2020 zal
gestart worden met het aanpassen van de
Gemeenschappelijke Regeling hierop.

Governance – Gemeenschappelijke
Regeling
Vaststelling van een nieuwe
Gemeenschappelijke Regeling in 2021 is voor
ons tenslotte wel heel ver weg. Twee jaar
samenwerken zonder correcte wettelijke basis
acht Waalre ongewenst, ook al wordt de
juridische houdbaarheid van besluiten geborgd.
Gemeente verzoekt u dan ook de vaststelling
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van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling
naar voren te halen.
Vertrouwen samenwerking
Waalre heeft zich in het verleden kritisch
uitgelaten over de samenwerking binnen de
Metropoolregio Eindhoven. Gemeente heeft er
vertrouwen in dat met dit
Samenwerkingsakkoord en de betrokkenheid
van velen hierbij belangrijke voorwaarden zijn
geschapen om mooie resultaten in deze
hernieuwde samenwerking te behalen.
SvdV
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