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Samenwerkingsakkoord 2019-2022
De Metropoolregio Eindhoven heeft een nieuwe samenwerkingsagenda opgesteld (Samenwerkingsakkoord
2019-2022), waarin de focus ligt op de opgaven Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie Landelijk
Gebied. Dit akkoord wordt op 27 maart 2019 voor vaststelling aan het Algemeen Bestuur voorgelegd. Hiermee
kiezen we ook voor een aangepaste bestuursstructuur:
Metropoolregioconferenties komen in de plaats van het Regionaal Platform en de plenaire raadsledenbijeenkomsten. Verder gaan we werken met portefeuillehoudersoverleggen. De werkplaatsen en gesprekstafels
kennen we niet meer.
Metropoolconferentie
De Metropoolregio Eindhoven organiseert minimaal twee keer per jaar een Metropoolconferentie voor de collegeen raadsleden (in het voor- en najaar). Deze bijeenkomsten staan in het teken van voor- en achteruitkijken,
netwerken, kennisdelen en elkaar ontmoeten.
Portefeuillehoudersoverleg
De vier opgaven uit het Samenwerkingsakkoord krijgen bestuurlijke uitvoering in een portefeuillehoudersoverleg.
Daarnaast heeft het portefeuillehoudersoverleg een signaalfunctie voor ‘nieuwe’ binnen de opgave op te pakken
acties. Alle verantwoordelijke wethouders van de 21 deelnemende gemeenten hebben zitting in het
portefeuillehoudersoverleg.
Algemeen Bestuur
In het Algemeen Bestuur vindt de formele besluitvorming van de Metropoolregio Eindhoven plaats. Alle
deelnemende gemeenten zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.
De leden van het Algemeen Bestuur en hun plaatsvervangers worden aangewezen door de raden van de
deelnemende gemeenten: a) uit hun midden, b) uit burgemeester en wethouders.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur zorgt voor de externe vertegenwoordiging en interne werking.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: de heer J. Jorritsma (voorzitter), mevrouw E. Blanksma
(vicevoorzitter) en de heer F. van der Meijden, burgemeester van gemeente Laarbeek. Naar verwachting zal
het Dagelijks Bestuur direct na 27 maart 2019 worden uitgebreid conform de afspraken, die zijn gemaakt in het
concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022.
Commissies van advies voor financiën
De commissie van advies voorziet het Dagelijks Bestuur t.b.v. het Algemeen Bestuur van een advies over
financiële zaken. Leden van deze commissie zijn de gemeentelijke portefeuillehouders.
NB: Data zijn principedata.
1
Vergaderingen vinden alleen plaats indien er genoeg bespreekpunten zijn.
2
Extra vergaderingen kunnen in onderling overleg ingelast worden als voorbereiding van besluitvorming dat vereist.

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

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

VNG-congres

4 en 5 juni 2019

* Het Ministerie van OCW geeft voor de voorjaarsvakantie alleen adviesdata. Scholen mogen hiervan afwijken.
** Scholen moeten van 27 april t/m 5 mei 2019 gesloten zijn. Scholen kunnen de meivakantie met een week ervoor of erna
uitbreiden.
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