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METROPOOLREGIO EINDHOVEN
Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
Het Werkprogramma 2019 van de Metropoolregio Eindhoven is het eerste werkprogramma dat
uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma is op 27 maart 2019
door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De 21 gemeenteraden hebben op het conceptwerkprogramma een zienswijze kenbaar kunnen maken.
In dit werkprogramma is opgeschreven wat we in 2019 gaan doen om de ambities van onze missie te
realiseren. Onze missie: Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het
handhaven en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier
het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van
de leef-, verblijf- en werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de
leidraad. Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter
het is voor onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.
We werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie,
en Transitie Landelijk Gebied. Om onze ambities te realiseren hanteren we als basisprincipes:
slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we samen aan onze
opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. We streven naar effectiviteit en efficiency en hebben een
heldere rolverdeling.
Samenwerken vraagt behalve formele afspraken ook om een instelling van alle betrokkenen om van
de samenwerking een succes te willen maken. We steken onze handen uit de mouwen en zijn hiermee
graag aan de slag.

Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 juni 2019
Voor uw ligt de eerste Bestuursrapportage 2019 van de Metropoolregio Eindhoven. In deze eerste
rapportage informeren wij u over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2019 in de
periode januari t/m mei.
In de tweede rapportage zullen wij naast de beleidsmatige uitvoering ingaan op de financiële realisatie
over de periode januari t/m september 2019. Hierbij betrekken we ook het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven (RHCe) als onderdeel van de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.
Stijn Steenbakkers en Daan de Kort
Anke van Extel - van Katwijk en Marinus Biemans
Antoinette Maas en Mathijs Kuijken
Frans Kuppens, Stef Luijten en Jan van der Meer
John Jorritsma, Elly Blanksma en Frank van der Meijden
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ECONOMIE
Resultaten t/m mei 2019
1. Verbinden van gemeentelijke/subregionale economische

agenda’s met Brainport Agenda
Als doorlopende actie is geformuleerd dat we inzetten op het
verbinden van de Brainport Actieagenda met de subregionale
economische agenda’s. Op basis van een breed werkatelier met
gemeenten en hun partner in Q4 2018 hebben de gemeenten in het
portefeuillehoudersoverleg van 20 december 2018 hun prioriteiten benoemd waar ze op inzetten.
Deze variëren van talentontwikkeling tot bereikbaarheid van campussen.
In Q1 2019 hebben gemeenten in subregionaal verband een Plan van Aanpak opgesteld, waarin
ze benoemd hebben welk doel ze overall willen bereiken, welke processtappen te nemen en welke
ondersteuning zij op regionaal niveau (Brainport, Metropoolregio) nodig hebben. In Q2 heeft een
verdere doorontwikkeling plaatsgevonden hiervan en hebben de gemeenten acties tot uitvoering
genomen. De voortgang is besproken in het portefeuillehoudersoverleg Economie van 29 mei 2019.
De gemeenten zijn betrokken geweest bij en hebben input geleverd voor de toekomstverkenning
Brainport Development voor de toekomstverkenning van de Brainport Agenda. Hiertoe is een
werksessie georganiseerd met ambtenaren Economie en heeft een slotbijeenkomst plaatsgevonden
op 22 februari 2019, waaraan de ambtenaren en wethouders Economie hebben deelgenomen.
2. Het bevorderen van kennis en innovatie
Voor het bevorderen van kennis en innovatie wordt het Stimuleringsfonds ingezet. Voor de eerste
tender van 2019, met als sluitingsdatum 1 april 2019, zijn 45 aanvragen ingediend, waarvan er
44 in behandeling zijn genomen. Besluitvorming over deze aanvragen wordt verwacht in de
vergadering van het Dagelijks Bestuur van juni 2019.
In de SAR zijn in de eerste vijf maanden van 2019 8 aanvragen ingediend, waarvan er tot op heden
3 zijn gehonoreerd. De overige 6 aanvragen zijn nog in behandeling.
In zowel het portefeuillehoudersoverleg als het ambtelijk overleg Economie is terugkoppeling over
het Stimuleringsfonds structureel op de agenda geplaatst. Hiermee willen we de betrokkenheid en
ambassadeurschap van de portefeuillehouders en ambtenaren economische zaken versterken.
Daarnaast is in de eerste helft van 2019 een proces in gang gezet om de verbinding tussen het
Stimuleringsfonds en de overige thema’s van het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven
verder te versterken.
De procesmanager Investeringsfondsen heeft in Q1 en Q2 2019 op regelmatige basis overleg
gevoerd met vertegenwoordigers van Brainport en het Brabant Startup Fonds om de ondersteuning
van interessante initiatieven in het netwerk te optimaliseren.

3. Versterken Basiseconomie; signaleren en verkennen van opkomende opgaven en kansen
In het Portefeuillehouderoverleg van 20 februari 2019 is afgesproken dat er een verkenning zou
plaatsvinden via de bestuurlijke aanspreekpunten in de subregio’s. Naar aanleiding van deze
verkenning is besloten om het thema Digitalisering MKB in regionaal verband verder op te gaan
pakken. Er is afgesproken dat we een Plan van Aanpak gaan opstellen. In dit Plan van Aanpak
zal het thema inhoudelijk goed uiteen worden gezet. Daarnaast zal er ook worden gekeken naar
andere ontwikkelingen in de regio hieromtrent. Bijvoorbeeld Rural Data Center.
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Daarnaast heeft een verkenning naar het thema Leisure plaatsgevonden. Er is een memo
opgesteld, waarin in kaart is gebracht waar regionale initiatieven lopen en of er behoefte is
een regionale samenwerking op dit thema. De uitkomsten zijn besproken in het
portefeuillehoudersoverleg van 29 mei 2019.
Ten aanzien van de thema’s Detailhandel, Bedrijventerrein en Arbeidsmarkt is er aandacht voor een
goede overdracht naar en tussen subregio’s. De subregio’s wordt gevraagd om concrete zaken waar
men tegen aanloopt in de overdracht naar gemeenten/subregio’s af te stemmen met Ans Leloux,
procesmanager Basiseconomie.
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MOBILITEIT
Resultaten t/m mei 2019
1. De verbinding van onze Metropoolregio met andere
economische centra (nationaal en internationaal)
Als doorlopende actie is geformuleerd dat we de bestaande
overlegstructuren gebruiken om onze regionale doelen te
bereiken, door actief informatie met elkaar te delen.
Hiervoor worden de ambtelijke TOVER overleggen en het
portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit gebruikt. Bij beide overleggen staat SmartwayZ.NL
standaard op de agenda en wordt de stand van zaken besproken en hebben de betrokken partijen
de mogelijkheid om aandachtspunten te bespreken. Antoinette Maas zit namens de regio in de
Programmaraad van SmartwayZ.NL en bewaakt het belang van de regio en de voortgang van de
projecten.
De Ontwikkeldag van 26 juni 2019 staat in het teken van de (hernieuwde) kennismaking met de
nieuwe Gedeputeerden. Hierbij wordt gekeken naar het collegeprogramma van Gedeputeerde
Staten, de bestuursakkoorden van de waterschappen en het Samenwerkingsakkoord van de
Metropoolregio Eindhoven. Bestuurlijk en ambtelijk zijn de voorbereidingen hiervoor getroffen in
de eerste helft van het jaar. Het resultaat van de Ontwikkeldag volgt later.

2. Bereikbaarheid in de regio, met een slimme inzet van meerdere vervoersmodaliteiten en
aandacht voor leefbaarheid, verkeersveiligheid en duurzaamheid en de koppelkansen met
andere thema’s
Vanuit Brainport Smart Mobility zijn een tweetal bijeenkomsten georganiseerd, waarin ambtenaren
zich konden laten informeren over een aantal regiobrede projecten, te weten Werkgeversaanpak,
Smart Roads, Slimmer fietsen, Uitrol C-ITS en Big Data. Deze projecten zullen in het komende half
jaar behandeld worden in de portefeuillehoudersoverleggen, voor onder andere subsidieverlening
vanuit de Bereikbaarheidsagenda.
Het stappenplan en de spelregels voor de RUP 2020 zijn naar aanleiding van de RUP 2019
geëvalueerd en daar waar nodig aangepast. Deze zullen op 24 juni 2019 voorgelegd worden aan
het portefeuillehoudersoverleg ter vaststelling, waarna het RUP-proces voor 2020 weer in gang
gezet kan worden.
Om de collega’s in de regio te kunnen ondersteunen in het uitvoeren van
verkeersveiligheidsprojecten, is door de Werkgroep Verkeersveiligheid een Uitvoeringsprogramma
Verkeersveiligheid opgesteld voor de Metropoolregio Eindhoven. In het programma zijn projecten
opgenomen, die de gemeente kan (laten) uitvoeren en waarvoor een RUP-subsidie aangevraagd
kan worden. In het portefeuillehoudersoverleg van 24 juni 2019 ligt het Uitvoeringsprogramma voor
ter vaststelling.
Goudappel Coffeng is ingehuurd om voor 2019 het voorzitterschap en de organisatie van het
Regionaal Verkeerskundig Team te organiseren. Hiervoor wordt maandelijks een Regionaal
Verkeerskundig Team georganiseerd, waarin zaken als wegwerkzaamheden, evenementen en
daarmee gepaard gaande gemeente-overstijgende omleidingsroutes worden besproken

3. Doorontwikkelen van het regionaal mobiliteitssysteem
Op 3 juni zijn de bestuurders, raadsleden en ambtenaren uitgenodigd om deel te nemen aan het
ITS congres, dat gehouden wordt in Helmond en Eindhoven. Hierbij wordt een rondleiding gegeven
over de beurs, waarbij deelnemers zich kunnen laten informeren over de nieuwe ontwikkelingen op
het gebied van Smart Mobility. Bij de organisatie hiervan zijn Brainport Smart Mobility en de
Metropoolregio Eindhoven betrokken.
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In de eerste helft van het jaar is een start gemaakt met het ontwikkelen van een gezamenlijk beeld
op ons toekomstige mobiliteitssysteem. Hiervoor hebben we de ambtelijke overleggen en
portefeuillehoudersoverleggen gebruikt. Concrete resultaten en afspraken zijn nog niet gemaakt.
Het komende half jaar wordt gebruikt om hier verder op door te gaan en daar waar mogelijk wel
concrete afspraken te maken. Hiervoor wordt ook nadrukkelijk de samenwerking gezocht met de
Bereikbaarheidsagenda.
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THEMA ENERGIETRANSITIE
Resultaten t/m mei 2019
1. Regionale Energiestrategie (RES)
•

De Stuurgroep Regionale Energiestrategie
(RES), bestaande uit bestuurders van de
gemeenten (een per subregio, en een
bestuurder van de gemeenten Eindhoven
en Helmond), Provincie, twee
waterschappen en Enexis, heeft een Startnotitie voor het proces van de RES opgeleverd. In de
Startnotitie is beschreven hoe we samen een RES gaan opstellen. Deze Startnotitie is
besproken in het portefeuillehoudersoverleg Energietransitie van 31 januari 2019. Alle
portefeuillehouders Energietransitie hebben via een laatste raadpleging begin maart hun
inbreng kunnen leveren via hun vertegenwoordiger vanuit de subregio in
de Stuurgroep RES. Half maart is de Startnotitie aangeboden aan alle colleges van de
21 gemeenten om ter vaststelling aan hun raad voor te leggen (uiterlijk 6 juli 2019). De
Startnotitie is ook aan de besturen van Provincie, beide waterschappen en Enexis aangeboden.
In de Startnotitie is het proces beschreven dat we volgen om te komen tot de RES voor onze
regio. We volgen in het proces de landelijke planning. Uitgangspunt is dat 6 maanden na
ondertekening van het Klimaatakkoord moet worden opgeleverd. Het Klimaatakkoord zal
volgens de laatste berichten worden ondertekend in oktober 2019 (dus later dan in het
Werkprogramma 2019 aangenomen), wat betekent dat de concept-RES in april 2020 moet
worden opgeleverd. Ook de geplande deadline voor oplevering van de definitieve RES is
vooruit geschoven, naar april 2021.

•

Elke dinsdagochtend komen inmiddels zo’n 30 ambtenaren van gemeenten, Provincie
en Enexis samen om in werkgroepen te werken aan de bouwstenen voor de RES. De
werkgroepen zitten dan in huis bij Enexis in Eindhoven. Dit zijn de Werkgroepen Warmte,
Grootschalige opwek/RO, Energiebesparing en Communicatie/participatie. Ook wordt gewerkt
aan een uitwerking en concretisering van de leidende principes, die in de Startnotitie zijn
geformuleerd (zoals sociale participatie bij (grootschalige) duurzame energie projecten).

•

Alle verzamelde gegevensbronnen zijn inmiddels beschikbaar gemaakt middels een GISomgeving, waarmee de gegevens kunnen worden geraadpleegd, gerichte analyses worden
gedaan, modelberekeningen uitgevoerd en kaarten worden gemaakt. Deze is ontwikkeld door
de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

•

Op 3 april 2019 is een presentatie gegeven over het proces van de RES op een bijeenkomst
van de ‘Raadstafel21’, waarin alle gemeenteraden met 2 personen vertegenwoordigd zijn.
Op 8 mei 2019 is een regionale raadsinformatieavond georganiseerd, waar ongeveer
130 raadsleden vertegenwoordigd waren. Tevens zijn in elke gemeente lokale
raadsinformatieavonden over het thema georganiseerd.
De ambtelijke Werkgroep RES-communicatie heeft hiervoor tools opgeleverd, zoals een
standaardpresentatie, een overzicht met ‘FAQs’ en er wordt een ‘real life game’ als tool
aangeboden.

2. Uitvoering RES
•

•

Er zijn meerdere sessies georganiseerd om kennis te delen over coöperatieve modellen om
grootschalige duurzame energie te realiseren. Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de omgeving
en onze inwoners meeprofiteren van de Energietransitie? Er zijn meerdere modellen voor deze
sociale participatie.
Bij Enexis zijn diverse kennissessies georganiseerd over onderwerpen als geothermie,
aquathermie en netwerk/infrastructuur.
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•
•

Naast de beleidsambtenaren duurzaamheid worden in de werkgroepen ook de ambtenaren
ruimtelijke ordening, communicatie, openbare werken en strategie aangehaakt.
De coördinatie van het Digitale Energieloket is door een aantal gemeenten opgepakt, waarbij
afstemming plaatsvindt met de Werkgroep RES-communicatie. Er volgt nog een evaluatie om
tot een vervolgaanpak te komen.

3. Testomgeving voor innovatieve concepten
•

•

In de RES-werkgroepen worden ook andere stakeholders aangehaakt, zoals
woningcorporaties, energiecoöperaties, MKB, kennisinstellingen, terreineigenaren en natuuren milieuorganisaties. Verschillende netwerken brengen we samen in de regionale ‘Taskforce
Energietransitie’: een groep van bedrijven en kennisinstellingen, die wil zorgen voor versnelling
van de Energietransitie in de regio. De Taskforce is dit voorjaar 2 keer bij elkaar gekomen. In
deze Taskforce zitten partijen als Differ (TU/e), Philips, Heijmans, Fontys, VDL, EXentr,
VNO/NCW, een lokale energiecoöperatie en een vertegenwoordiger van de woningcorporaties
uit de regio. De Taskforce geeft via haar actie- en innovatieagenda input aan het proces om te
komen tot de RES, als groep van vrijdenkers.
Doel is om ook innovatie een belangrijke plek te geven in de RES. Dit moet nog verder vorm
krijgen, onder andere in samenwerking met de Taskforce Energietransitie.
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THEMA TRANSITIE LANDELIJK GEBIED
Resultaten t/m mei 2019
Transitie Landelijk Gebied is een integraal thema binnen de regionale
samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven. Het belang van een
vitaal, duurzaam, economisch en aantrekkelijk landelijk gebied voor de
Brainportregio en de noodzaak van een systeemtransitie in de
veehouderij wordt breed gedeeld.
1. Streefbeeld 2020 en lobbyagenda
Er wordt gewerkt aan een gemeenschappelijk Streefbeeld dat wordt vastgesteld door
gemeenteraden. Op ambtelijk en bestuurlijk niveau is door gemeenten en maatschappelijke partners
input geleverd voor het Streefbeeld. Een concept-versie is voor de zomer gereed.
In het Bestuurlijk Overleg Transitie Landbouw, tijdens de Ontwikkeldagen en op specifieke dossiers
worden regionale belangen behartigd. Daarnaast wordt gestuurd op de totstandkoming van een
Brabantbreed mestlocatiebeleid.
De regio heeft het initiatief genomen om met het Rijk en Provincie tot een gebiedsgerichte agenda
een langjarige programmatische aanpak voor het landelijk gebied Oost-Brabant, Noord- en MiddenLimburg te komen. De verwachting is dat dit in het kader van de NOVI tot de aanwijzing van een
gebied met een speciale status en een aanvraag voor een Regiodeal gaat leiden.
2. Verbeteren economische structuur van het landelijk gebied
Op het dossier warme sanering varkenshouderij is effectief lobby gevoerd. De regeling is inmiddels
opengesteld.
Door de portefeuillehouders Economie is een verkenning naar het thema Leisure gedaan. Er is in
kaart gebracht waar regionale initiatieven lopen en of er behoefte is een regionale samenwerking op
dit thema. Ambtelijk is de verbinding gemaakt tussen de thema’s Transitie Landelijk Gebied en
Economie en wordt een voorstel voorbereid.
3. Versterken ruimtelijke kwaliteit en versterken ecologische kwaliteit
Op de onderwerpen ruimtelijke en ecologische kwaliteit is het gesprek geopend met de organisatie
van het Van Gogh Nationaal Park om te onderzoeken wat het achterliggende concept voor onze
regio kan betekenen met als optie daarbij aan te sluiten. Met het Ontwikkelfonds is het bestuurlijk
gesprek gestart om te komen tot versnelling van het Natuur Netwerk Brabant. In eerste instantie
wordt een inventarisatie van knelpunten gemaakt, die tot een plan van aanpak moet leiden.
4. Verbinden van landelijk en stedelijk gebied
De Regionale Energiestrategie (RES) wordt door portefeuillehouders Energietransitie gemaakt.
De integrale afweging van de ruimtevraag, die zich voornamelijk manifesteert in het landelijk gebied
ten opzichte van andere functies is een complex vraagstuk. We hebben het ruimtelijke en het
energiespoor met elkaar verbonden.
Het initiatief op het gebied van gezondheid en leefbaarheid om uitrol van de Brabantse
Omgevingsscan (GGD) en het Meetnet luchtkwaliteit en geluid (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)
wordt door de portefeuillehouders gevolgd. Een besluit over de implementatie wordt begeleid.
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HOE WERKEN WE SAMEN: GOVERNANCE
Resultaten t/m mei 2019
1. Samenwerkingsakkoord 2019-2022 (en Werkprogramma 2019 en 2020)
•
•
•

Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is op 27 maart 2019 door het Algemeen Bestuur
vastgesteld.
Het Algemeen Bestuur heeft op 27 maart 2019 ook het Werkprogramma 2019 vastgesteld.
In april 2019 is gestart met de voorbereiding van het concept-Werkprogramma 2020. De
zienswijzeprocedure zal worden gestart direct na de vergadering van het Dagelijks Bestuur van
2 september 2019. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien in de vergadering van
18 december 2019. Hieraan is gekoppeld een definitief voorstel over de inzet en omvang van
de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie en de structureel vereiste omvang van het
werkkapitaal. Doorlooptijd Q3 en Q4.

2. Gemeenteraden in positie
•

Op 27 maart 2019 hebben we de 1e jaarlijkse Metropoolconferentie georganiseerd, omdat
deze bijeenkomst direct na de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en
Werkprogramma 2019 plaatsvond was deze gewijd aan samenwerking in algemene zin.
De 2e jaarlijkse Metropoolconferentie (gericht op o.a. Werkprogramma 2020 en Kadernota
2021) vindt plaats op 9 oktober 2019. Planning: Doorlooptijd Q3 en Q4.
• We faciliteren de (uniforme) informatievoorziening tussen colleges en raden aangaande de
Metropoolsamenwerking. Planning: Doorlopende actie.

3. Bestuurlijke uitvoering
a. Portefeuillehoudersoverleggen en bestuurlijke koplopersgroepen
• De portefeuillehouders Economie, Mobiliteit en Transitie Landelijk Gebied hebben een
voorzitter en vicevoorzitter aangewezen. De portefeuillehouders Energietransitie twee
vicevoorzitters.
• Voor bijna alle opgaven zijn per portefeuillehoudersoverleg koplopers(groepen) / bestuurlijke
aanspreekpunten benoemd. Niet in alle gevallen zijn maatschappelijke stakeholders
betrokken.

b. Dagelijks Bestuur
• Een ‘verbreed’ Dagelijks Bestuur is ingericht. Naast de drie leden zijn vijf adviseurs
benoemd.
• We verzorgen het voorzitterschap Adviescommissie Gulbergen, gericht op afronding
betrokkenheid Metropoolregio bij nazorg en gebiedsontwikkeling. Planning: Doorlopende
actie.
• Een Bestuurlijke Opdracht zal worden geformuleerd voor de regionale strategie, missie en
visie van de Metropoolsamenwerking. Planning: Doorlooptijd Q3 2019 – Q2 2020.

c. Algemeen Bestuur
• In de bemensing is in 2018 voor deze bestuursperiode door de gemeente voorzien.
Eventuele aanpassingen van de samenstelling van het Algemeen Bestuur is pas aan de
orde bij formele wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit is in 2021 voorzien.
Vooralsnog zijn daarom in 2019 – buiten de reguliere rol als bestuurlijk opdrachtgever aan
het Dagelijks Bestuur - geen specifieke acties voorzien.

d. Commissie voor advies voor financiën
• In de bemensing is in 2018 vanuit de gemeenten voorzien. Vooralsnog zijn in 2019
–buiten de reguliere adviesrol- geen specifieke acties voorzien.
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4. Ambtelijke ondersteuning
• We hebben de ambtelijke ondersteuning van de Metropoolsamenwerking en
de van de Governance onderdeel uitmakende gremia, met daarbij specifiek aandachtspunt het
partnerschap van de gemeentelijke organisaties en de regionale ondersteuningsorganisatie van
de Metropoolregio Eindhoven duurzaam ingeregeld.
• Vanuit de regionale ondersteuningsorganisatie ondersteunen we ambtelijk de Raadstafel21.
Planning: Doorlopende actie.
• Gekoppeld aan het Werkprogramma 2020 formuleren we een voorstel voor de definitieve inzet
en omvang van de regionale ambtelijke ondersteuningsorganisatie. Behandeling door het
Algemeen Bestuur is voorzien op 18 december 2019. Planning: Doorlooptijd Q3 en Q4.
• Vanuit de gemeenten wordt een actieve ambtelijke inzet geleverd op de regionale vraagstukken.
Het organiseren hiervan is een doorlopende actie.

5. Financiële afspraken
• Met de andere drie grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen stemmen we de uitvoering
van geharmoniseerde planning en control cyclus af. Planning: Doorlopende actie.
• De Programmabegroting 2020 is voorbereid en voor zienswijzen voorgelegd aan de
gemeenteraden. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op 26 juni 2019.
• We bereiden de Kadernota 2021 voor en leggen deze ter besluitvorming voor. Planning:
Doorlooptijd Q3 en Q4.
• Het Jaarverslag 2018 is opgesteld. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op
26 juni 2019.
• De beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2019 is in voorbereiding. Vaststelling
door het Algemeen Bestuur is voorzien op 26 juni 2019. De financiële Bestuursrapportage heeft
als peildatum 1 oktober 2019. Vaststelling door het Algemeen Bestuur is voorzien op
18 december 2019. Planning: Q4.

6.

De Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen Metropoolregio
Eindhoven
• We inventariseren verbeterpunten voor een eventueel wijzigingsvoorstel Statuut
Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven. Planning: Doorlopende actie.
• De samenwerkingspraktijk evalueren we doorlopend ten behoeve van aanpassing
Gemeenschappelijke Regeling in 2021. Planning: Continue actie.
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