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METROPOOLREGIO EINDHOVEN
Werkprogramma 2018 Metropoolregio Eindhoven
Met het Werkprogramma 2018 wil de Metropoolregio Eindhoven een duidelijke bijdrage leveren aan
de stevige ambities, die we als regio hebben. We willen onze positie als regionale wereldspeler verder
verstevigen. Hierbij is onze ambitie om een complete regio te zijn waarin werken, wonen en leven op
een hoog niveau aanwezig zijn. Hiermee zijn we een regio, die zich nationaal en internationaal
onderscheidt en hierdoor talent en middelen aantrekt. We dragen hiermee maximaal bij aan onze
economische strategie van de regio, zoals geformuleerd in Brainport Next Generation.
Het Werkprogramma 2018 Metropoolregio Eindhoven is het laatste werkprogramma in de cyclus van
de Regionale Agenda 2014-2018. In 2018 zijn een zevental hoofdopgaven opgepakt:
1. Versterken economische samenwerkingsstructuur (Werkplaats Economische Strategie)
2. Versterken bedrijfslocaties en detailhandel (Werkplaats Bedrijventerreinen en Detailhandel)
3. Versterken van de arbeidsmarkt (Werkplaats Arbeidsmarkt)
4. Versterken van de kwaliteit van woon-, werk- en leefomgeving (Werkplaats Strategie Ruimte)
5. Versterken van (inter)nationale bereikbaarheid (Werkplaats Mobiliteit en Innovatie)
6. Versterken van een aantrekkelijk woonaanbod en woonomgeving (Werkplaats Wonen)
7. Versterken energietransitie (Regionale Taskforce)
In januari 2018 zijn we ook begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige
verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten. Verder hebben in maart 2018
de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden, dus is dit het eerste jaar van een nieuwe
bestuursperiode.
Met de conclusies uit de evaluatie van de samenwerking (2017) als startpunt werken we als
21 gemeenten samen om te komen tot een nieuwe gedragen samenwerkingsagenda.
Het Werkprogramma 2018 is dus een werkprogramma, waarin we zaken afronden en vooruitkijken
naar nieuwe plannen en ontwikkelingen.
Nieuwe ambitie voor de regio
In de afgelopen periode hebben we als regio in een uiterst zorgvuldig proces ‘de Update’ gewerkt aan
het Ambitiedocument ‘De Slagvaardige Regio’. Het is gelukt met raadsleden, colleges en ambtenaren
te komen tot een nieuwe ambitie voor de regio. Daar zijn wij erg trots op.
Wij gaan met elkaar slagvaardiger samenwerken om het unieke economische profiel van de regio te
versterken. De focus ligt op de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en de Transitie van het
landelijk gebied. Met het Ambitiedocument als uitgangspunt gaan we samen met de colleges en raden
in de tweede helft van dit jaar de nieuwe samenwerkingsagenda (met bijbehorende bestuursstructuur)
opstellen.
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ECONOMIE

THEMA ECONOMISCHE STRATEGIE
-----------------------------------------------INVESTERINGSFONDSEN
Resultaten 1e half jaar 2018
Brainport Actieagenda en opdrachtgeverschap Brainport
De Metropoolregio Eindhoven is verantwoordelijk voor de
overheidsinbreng in de triple helix structuur van Brainport Development. Specifiek heeft bestuurlijk
afstemming plaatsgevonden over de Brainport Actieagenda en nu actueel de Regiodeal opgave
Brainport Eindhoven met het Rijk. Hierbij worden gemeentes gevraagd een steunverklaring te geven
om mede namens de 21 gemeenten deze deal te ondertekenen.
Metropoolregio verbonden
Binnen het initiatief Metropoolregio verbonden zetten de 21 gemeenten op het ontwikkelen en
verbindingen van hoogwaardige en toekomstbestending glasvezelnetwerken in onze regio. Momenteel
wordt een inventarisatiestudie uitgevoerd door Breedband Regio Eindhoven per deelnemende
gemeente. In de zomer van 2018 ligt er een rapport met een actieplan en een compleet (kosten)plaatje
van de opgave.
Stimuleringsfonds en SIR/SAR
Het Stimuleringsfonds is het instrument van de regio Zuidoost-Brabant om innovatie en bedrijvigheid
aan te jagen. Twee keer per jaar kunnen ondernemers en organisaties projecten indienen, die
aantoonbaar tot economische waarde moeten leiden. Bij de eerste tender van 2018 zijn 38 aanvragen
ingediend, waarvan er momenteel 35 in behandeling zijn genomen. Hiermee is er veel interesse voor
projectaanvragen in het fonds.
Vanuit Provincie geïnitieerde projecten met inbreng vanuit de Metropoolregio: We Are Food en
Leisure Ontwikkelfonds (LOF)
De Metropoolregio Eindhoven is deelnemer en medefinancier in twee provinciebrede projecten. We Are
Food is het inhoudelijk programma van het jaar van de gastronomie. Zes van de tien themamaanden
binnen dit programma vinden mede plaats in onze regio. Denk hierbij aan thema’s gelinkt aan de
hightech en agrofood profielen van de regio.
Het Leisure Ontwikkelfonds is bedoeld om de recreatieve sector in Noord-Brabant te versterken. De
komende maanden wordt actief gezocht naar potentiele deelnemers, die via een lening ondersteuning
krijgen voor hun initiatief. Recent is de Metropoolregio Eindhoven tevens bestuurlijk gevraagd deel uit te
maken van de Raad van Deelnemers van het LOF.
Invulling van het thema Economie naar aanleiding van de Update
In samenwerking met alle 21 gemeenten is veel geïnvesteerd in het formuleren van een gedragen
invulling van het thema Economie in de nieuwe focus van de samenwerkingsagenda Metropoolregio
Eindhoven. Er is een themawerkgroep ingesteld, die input heeft opgehaald in overleg met de
verschillende subregio’s. De komende maanden zal deze invulling van het thema Economie verder
worden uitgewerkt en besproken.
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ECONOMIE

THEMA BEDRIJVENTERREINEN
EN DETAILHANDEL
Resultaten 1e half jaar 2018
Het Koopstromenonderzoek is inmiddels afgerond en er hebben voor de diverse
subregio’s bijeenkomsten plaatsgevonden om uitleg te geven over de resultaten. Ook in het Regionaal
Platform zijn de resultaten gepresenteerd. Geconstateerd is dat er ruim 411.000 m2 teveel is aan retail
binnen onze regio Zuidoost. In de met de Rijksoverheid gesloten RetailDeal is afgesproken dat wij aan
de slag gaan om het aantal retailmeters binnen onze regio te verminderen.
Om gemeenten hierbij te helpen organiseren wij, samen met de Provincie en Fontys, een leergang
detailhandel. In vier masterclasses per subregio worden er ambtelijk instrumenten aangereikt om
hiermee zelf of in subregionaal verband, stappen te kunnen zetten op weg naar een Centrumvisie.
Deze leergang vindt plaats in de tweede helft van 2018.
Op verzoek van de Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven is door de Werkplaats
Bedrijventerreinen en Detailhandel een Transitiedocument opgesteld ten behoeve van de overdracht
van taken naar een ander schaalniveau.
De opdracht van de Werkplaats / Team Bedrijventerreinen om een Projectopdracht te maken,
waarin in ieder geval de volgende drie onderwerpen een plaats krijgen: 1) Basisprincipes voor
bedrijventerreinen; 2) doorontwikkelen op basis van thema’s en 3) circulaire bedrijventerreinen is
gestopt vanwege de Update. Het is aan de gemeenten en subregio’s zelf welke onderwerpen
zij eventueel verder willen oppakken.
De STEC-groep, die haar onderzoek doet onder andere in opdracht van de Metropoolregio Eindhoven
naar de ruimtebehoefte vanuit de industrie voor de lange termijn zal haar rapport deze maand
opleveren. De uitkomsten van dit STEC-onderzoek zullen door de Provincie worden gebruikt voor de
bedrijventerreinprogrammering.
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ECONOMIE

THEMA ARBEIDSMARKT
Resultaten 1e half jaar 2018
In de 1e helft 2018 is de Werkplaats twee keer bij elkaar geweest.
De eerste bijeenkomst ging over de uitwerking van het werkprogramma via twee
thema’s:
1. Explosieve vraag naar mensen in alle sectoren. Deze bedreigt de economische
groei.
2. Het gegeven dat geen baan de komende 10 jaar hetzelfde blijft, mede als gevolg van ingrijpende
veranderingen door zaken als digitalisering en robotisering.
Vanuit bedrijfsleven en onderwijs (activerend leren Fontys/Summa) werden presentaties gegeven om
het werkprogramma tot actieprogramma om te vormen. De intentie was dit af te stemmen met het
thema Lerend Leven uit de Nationale Brainport Agenda en het advies SER Brabant “toerusten en
innoveren”.
Op verzoek van de Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven is door de Werkplaats Arbeidsmarkt
een Transitiedocument opgesteld ten behoeve van de overdracht van taken naar een ander
schaalniveau.
De tweede bijeenkomst stond in het teken van dit verzoek. Tijdens deze bijeenkomst is een overzicht
vastgesteld van de onderwerpen, die o.i. ook in de toekomst op de schaal van de 21 gemeenten het
best georganiseerd moet blijven worden.
De Werkplaats heeft een Overdrachtsdocument opgesteld, waarin sprake is van een overdracht deels
richting het thema Economie van de Metropoolregio en deels richting de werkbedrijven.
Uit de reactie van de Stuurgroep hierop bleek dat onze rol zowel ten aanzien van de inhoud, het proces
en de landingsplaats van onze taken te zijn afgerond en deze taken komen te liggen bij de subregio’s
en de nieuwe thema’s.
Op grond hiervan hebben wij op 21 mei jl. besloten alleen nog ons Overdrachtsdocument ter
kennisname aan te bieden aan de Algemene Besturen van de beide werkbedrijven, Brainport en
VNO/NCW Brabant-Limburg
Het is de bedoeling en verwachting dat deze werkzaamheden op 13 juli a.s. zijn afgerond.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

THEMA STRATEGIE RUIMTE
Resultaten 1e half jaar 2018
De periode 1 januari 2018 – 1 juni 2018 heeft in het teken gestaan van de
Update van de samenwerking in de Metropoolregio.
▪ Op verzoek van de Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven is
door de Werkplaats Strategie Ruimte een Transitiedocument opgesteld ten behoeve van
de overdracht van taken naar een ander schaalniveau.
▪ We hebben gezorgd voor afhechting van de activiteiten van de Werkplaats en het
formuleren van de opgaven, die bij de gemeenten of subregio’s komen te liggen.
▪ Om tot een goede afronding en een over te dragen product te komen is versneld een
concept van een regionale uitvoeringsagenda van de ISR (Integrale Strategie Ruimte)
gemaakt. Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met alle bestuurders en ambtenaren van
de 21 gemeenten, waterschappen, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en GGD.
▪ We hebben het overleg en kennisoverdracht over de implementatie Omgevingswet
georganiseerd met de partijen in de regio.
▪ We hebben er voor gezorgd dat de Ontwikkeldagen met de Provincie zijn voorbereid.
▪ De Werkplaats heeft op aanvraag van het Rijk en in samenwerking met de Vereniging
Deltametropool input geleverd voor de Nationale Omgevingsvisie. Samen met de
gemeente Eindhoven is een lobbygesprek gevoerd met de bij de NOVI betrokken
onderdelen van het Rijk.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

THEMA MOBILITEIT EN INNOVATIE
Resultaten 1e half jaar 2018
Mobiliteit is een belangrijk onderdeel van de samenwerking in de Metropoolregio
Eindhoven en één van de vier kernthema’s van de in ontwikkeling zijnde regionale
samenwerkingsagenda. In de Bereikbaarheidsagenda is een impliciete visie en
strategie opgenomen, deze is het afgelopen periode in samenwerking met
gemeenten vertaald naar de regionale samenwerkingsagenda. Daarnaast is ook
gekeken naar de rol en taken, die uitgevoerd zouden moeten worden door de
regionale samenwerking. De uitwerking hiervan ligt binnenkort voor in de samenwerkingsagenda.
De Werkplaats Mobiliteit en Innovatie heeft gefungeerd als stuurgroep voor de uitwerking van de
Bereikbaarheidsagenda. Een ambtelijk team, bestaande uit gedetacheerde ambtenaren van de
gemeenten, levert ondersteuning. De concepten voor de samenwerkingsovereenkomst, het
programmaplan en de subsidieregeling voor de besteding van de regionale middelen zijn gereed
gemaakt voor behandeling in de gemeenteraden in de 2e helft van 2018.
De Metropoolregio Eindhoven faciliteert ook de regionale samenwerking op het gebied van uitvoering.
Bijeenkomsten van Werkplaats, Portefeuillehoudersoverleg en ambtelijk overleg TOVER zijn
georganiseerd. Regionale samenwerkingsprojecten, die via deze kanalen zijn geïntroduceerd
en ontwikkeld, worden uitgevoerd in het kader van de Bereikbaarheidsagenda en het regionaal
uitvoeringsprogramma. In de afgelopen periode zijn onder meer de onderzoeken naar het regionale
fietsbeleid (waarbij de fietsnetwerkkaarten een update krijgen) en de omleidingsroutes bij evenementen
en calamiteiten opgepakt. De resultaten van deze onderzoeken worden aan het eind van het jaar
voorgelegd aan het Portefeuillehoudersoverleg. Ook de spelregels, die wij als regio aan de subsidie
voor het regionaal uitvoeringsprogramma zijn opgesteld en aangevuld. En een actieagenda logistiek is
vastgesteld.

379\-8

FYSIEKE LEEFOMGEVING

THEMA WONEN
Resultaten 1e half jaar 2018
▪

▪

▪
▪

▪

▪

▪

We zijn aan de slag gegaan met de nieuw geformuleerde opdracht voor de
Werkplaats Wonen. Centrale thema’s hierin zijn de verduurzaming van de
regionale woningmarkt, de functie van wonen in de aantrekkelijkheid van het woonvestigingsklimaat binnen de Brainportregio en de relatie tussen leegstand en hergebruik.
We hebben het Woningmarktonderzoek Zuidoost-Brabant 2017gecoördineerd en uitgevoerd, dat
de woonbehoeften van inwoners in de regio onderzoekt. Samen met gemeenten en corporaties
hebben we dit in een klankbordgroep in gang gezet en voorbereid. De resultaten hiervan zijn
gepresenteerd aan de nieuwe bestuurders van de 21 gemeenten, de corporaties en het regionaal
ambtelijk overleg.
De ‘Regionale Begrippenlijst Wonen’ is geactualiseerd en vastgesteld tijdens het Regionaal
Ruimtelijk Overleg. De begrippenlijst bevat definities van relevante thema’s voor de regionale
woningmarkt en de verschillende woningmarktpartijen, zoals de te hanteren sociale koopprijsgrens.
Vanuit de Stuurgroep Arbeidsmigranten is door onderzoeks- en adviesbureau PON een verkenning
naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk in de regio uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd
samen met gemeenten, bestuurders, werkgevers, uitzendbureaus, andere stakeholders en de
arbeidsmigranten zelf. Het onderzoek heeft geleid tot aanbevelingen en oplossingen voor het
vraagstuk van arbeidsmigranten in de Metropoolregio Eindhoven.
De Werkplaats Wonen is opdrachtgever van het UvA-onderzoeksproject De regio als garderobe.
In dit project van de Universiteit van Amsterdam wordt geprobeerd inzicht te creëren in de functies
van verschillende woonmilieus voor verschillende groepen. Afgelopen voorjaar is een regionale
expert-bijeenkomst georganiseerd, waarin de onderzoekers hun resultaten / bevindingen voor
onze regio presenteerden en toetsten of deze overeenkwamen met de lokaal aanwezige kennis en
beelden over de regionale woningmarkt. Hetgeen is opgehaald wordt momenteel in het onderzoek
verwerkt en volgens planning in december 2018 gepresenteerd op een landelijke bijeenkomst.
Op verzoek van de Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven is door de Werkplaats Wonen
een Transitiedocument opgesteld ten behoeve van de overdracht van taken naar een ander
schaalniveau. Hiervoor is regelmatig overleg geweest met de daarbij horende Uitwerkgroep
Taken elders beleggen.
Wij zijn opdrachtgever voor het onderzoek naar de kernvoorraad (sociale woningvoorraad en
doelgroep) per gemeente in Zuidoost-Brabant. De informatie wordt zowel lokaal als voor de
subregio’s uitgewerkt. Deze informatie is van essentieel belang voor de monitoring van de
woningbouwprogrammering in alle betrokken gemeenten.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

THEMA ENERGIETRANSITIE
Resultaten 1e half jaar 2018
Stand van zaken regionale aanpak energietransitie
De afgelopen maanden is met name ingezet op het opbouwen van het netwerk en het aanhaken
van bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijk partners. Op 1 februari jl. is in Waalre een
drukbezochte Energietop georganiseerd waar nieuwe samenwerkingscoalities zijn ontstaan. Op
12 april en 14 juni jl. zijn themabijeenkomsten georganiseerd voor onze regiogemeenten met als
onderwerp ‘aardgasloos’ en ‘ruimtelijke inpassing grootschalige duurzame energie’. Verder zijn er
twee bijeenkomsten geweest met een taskforce van ambassadeurs vanuit o.a. Philips, VDL, Enexis,
Fontys, TUe/Differ, Trudo, ZLTO en een lokale energiecoöperatie, om te verkennen hoe we dit thema
gezamenlijk op kunnen pakken in de regio.
Daarnaast wordt met de gemeenten (ambtenaren) gewerkt aan de concept-teksten voor de nieuwe
Samenwerkingsagenda/Samenwerkingsakkoord voor de Metropoolregio. Hiervoor hebben we enerzijds
input opgehaald bij alle gemeenten in de regio en anderzijds zijn we aangehaakt bij de landelijke
ontwikkelingen in het kader van het nieuwe Klimaat- en Energieakkoord. In het kader van dat akkoord
zal het Rijk elke regio vragen om een ‘bod’ uit te brengen hoe en in welke mate zal worden bijgedragen
aan de landelijke opgaven. Dit zal vertaald moeten worden per regio in een Regionale Energie
Strategie (RES).
Een groot deel van het beschikbare budget is bedoeld voor de inzet van ‘ontwikkelaars’, die als taak
hebben het faciliteren, verbinden, aanjagen, initiëren, kennisdelen, het vormen van gelegenheidscoalities en het zoeken naar financiële middelen. Maar er zal dan een partij trekker moeten zijn; deze
rol ligt niet bij de regio.
Bij de gemeenten is opgehaald welke initiatieven ondersteuning behoeven, ofwel met uren ofwel met
budget, zodat – vooruitlopend op de Regionale Energie Strategie waar eind 2018 mee gestart gaat
worden – daadwerkelijk een versnelling plaatsvindt in het veld. Op basis van deze inventarisatie is
onder aansturing van bestuurlijk trekker Paul van Liempd een uitwerking gemaakt voor verdeling van
het budget. Het budget wordt m.n. ingezet ter ondersteuning van de volgende initiatieven:
- Energiecorridor A58: realisatie van diverse slimme duurzame energieprojecten langs de A58;
- Versnelling in grootschalige wind- en zonne-energie in de Kempen;
- Buurkracht: gericht op het stimuleren van woningeigenaren om hun woning te verduurzamen.
Deze samenwerking op regionale schaal heeft er al toe geleid dat er vanuit de Provincie en
Enexis/Enpuls ook middelen worden ingezet voor projecten in onze regio. Denk aan de inzet van een
kwartiermaker, die de afgelopen maanden heeft geïnventariseerd waar gemeenten tegenaan lopen die
aan de slag willen met grootschalige zonprojecten met bewonersparticipatie. Als vervolg daarop kunnen
gemeenten in onze regio nu een beroep doen op provinciaal budget om pilots van de grond te krijgen.
Ook wordt binnenkort vanuit Enexis/Enpuls en de Provincie gestart met workshops voor gemeenten ter
ondersteuning voor het opstellen van lokale ruimtelijke visies voor grootschalige zon en wind. Verder
heeft Enexis via ons de regiogemeenten benaderd om data aan te leveren. Deze data worden
uitgewerkt tot analyses op wijkniveau, die de gemeenten kunnen gebruiken als bouwsteen voor hun
eigen energieplannen.
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FYSIEKE LEEFOMGEVING

THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED
Resultaten 1e half jaar 2018
Transitie Landelijk Gebied is een nieuw thema binnen de regionale samenwerking in de Metropoolregio
Eindhoven. Het belang van een vitaal, volhoudbaar, economisch en aantrekkelijk landelijk gebied voor
de Brainportregio en de noodzaak van een systeemtransitie in de veehouderij wordt breed gedeeld.
In januari 2018 is de Taskforce Transitie Landelijk Gebied ingesteld. Deze taskforce, met bestuurlijke
en ambtelijke deelnemers van regio en Provincie, is in opdracht van het Regionaal Platform van start
gegaan met een regionaal voorstel voor de warme sanering van de varkenshouderij. Met dit voorstel
wil de regio samen met de Provincie aanspraak maken op de door het Kabinet beschikbaar gestelde
Rijksmiddelen voor de warme sanering van de varkenshouderij. Dit proces bevindt zich nu in een
eindfase. De Taskforce is in de eerste helft van 2018 hiervoor vier keer bij elkaar geweest.
In het Ambitiedocument ‘De slagvaardige regio’ is Transitie Landelijk Gebied opgenomen als een van
de vier opgaven voor de nieuwe samenwerkingsagenda. Samen met ambtelijke vertegenwoordigers
van de 21 gemeenten is in het 2e kwartaal nagedacht over de invulling van deze opgave. De komende
tijd wordt verder uitgewerkt wat de deelopgaven, aanpak, acties en resultaten worden van de regionale
samenwerking.
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ORGANISATIE REGIONAAL NETWERK
Resultaten 1e halfjaar 2018
Proces Update Metropoolregio Eindhoven
▪

▪

▪

▪

In januari 2018 zijn we begonnen met het proces ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige
verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten.
De gemeenten hebben lokaal besproken waarom zij willen samenwerken en op welke manier.
Daarna zijn bijeenkomsten voor de colleges en raden georganiseerd. Doel was zo expliciet mogelijk
te bespreken hoe we willen samenwerken: Waarop en op welke manier?
Interviews zijn gehouden met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te horen.
Ook is er literatuur bestudeerd. Met de informatie uit het Evaluatierapport en de reacties erop
was dit de input voor het Ambitiedocument ‘De Slagvaardige Regio’, dat op 20 maart 2018 door
het Algemeen Bestuur is vastgesteld en daarna is aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.
In fase 2 van dit proces (1 mei-1 juli) zijn we samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren
van de 21 gemeenten gestart met de voorbereiding van de samenwerkingsagenda. Thematische
werkgroepen halen input op bij de 21 gemeenten en een Schrijfteam zorgt voor het samenvoegen
van de bouwstenen tot de samenwerkingsagenda.
Tot en met november 2018 vinden vervolgens bestuurlijke gesprekken en bijeenkomsten plaats.
Fase 3 staat in het teken van de besluitvorming over de samenwerkingsagenda. Gepland is dat
het Algemeen Bestuur de concept-samenwerkingsagenda op 12 december 2018 vrijgeeft, waarna
de gemeenteraden de mogelijkheid wordt geboden hierop een zienswijze te geven. Vaststelling van
de nieuwe samenwerkingsagenda door het Algemeen Bestuur is voorzien uiterlijk in maart 2019.
De Werkplaatsen Strategie Ruimte, Wonen, Arbeidsmarkt, Bedrijventerreinen en Detailhandel
hebben de opdracht gekregen een Overdrachtsdocument op te stellen, zodat de desbetreffende
taken kunnen wordt overgedragen en deze werkplaatsen kunnen stoppen met de uitvoering van het
Werkprogramma 2018.

Netwerkorganisatie / kennisplatform en Planning en Control cyclus
▪

▪
▪

We organiseren bijeenkomsten ter inspiratie, afstemming en netwerk voor onze gemeenten:
o Regionaal Platform (voor collegeleden);
o Raadsledenbijeenkomsten;
o Bijeenkomsten voor de Raadstafel21
Indien gewenst bezoeken wij de gemeenteraden.
We stemmen periodiek af met bestuursambtenaren, gemeentesecretarissen, griffiers en
communicatieadviseurs van de regiogemeenten, om hen mee te nemen in de actuele
ontwikkelingen.
We stellen een Begroting, Werkprogramma, Bestuursrapportages en Jaarrekening op.
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