
 

100383-1424\SVE\HLE\-1 
 

NOTULEN  
van de openbare vergadering 
van het Algemeen Bestuur, gehouden  
op woensdag 18 december 2019 om 17.00 uur  
in het Van der Valk Hotel Eindhoven 

 

 

Inhoud 
 

1.  Opening          3  

                

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering      3  

                

3. Vaststellen notulen vergadering 27 maart 2019 en overzicht Toezeggingen  3    

 

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen     4  

  

5. Voorstel aanpassen Verordening en samenstelling Bestuurscommissie  4  

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven  

 

6. Voorstel aansluiten Metropoolregio Eindhoven bij Werkgeversvereniging  5  

Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen  

 

7. Voorstel vaststellen concept-Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven,  5  

peildatum 1 oktober 2019 (en begrotingswijziging) 

 

8. Voorstel vaststellen concept-Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven 5  

(en begrotingswijziging) 

 

9. Voorstel vaststellen concept-Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven  7 

 

10. Rondvraag en sluiting        8  

   

 

Vastgesteld in de vergadering van 18 maart 2020, 
  

de voorzitter,    de secretaris,  
 
 
 
 
 
 

  



 

100383-1424\SVE\HLE\-2 
 

Aanwezig: 
Hubert Vos / Asten  
Arinda Callewaert / Bergeijk (plv.)  
Hans Ubachs / Best 
Roland van Kessel / Cranendonck 
Monique List / Eindhoven 
Jos van Bree / Geldrop-Mierlo  
Miranda de Ruiter / Gemert-Bakel 
Paul Verhoeven / Heeze-Leende 
Gaby van den Waardenburg / Helmond 
Joan Briels / Laarbeek 
Judith Keijzers / Oirschot 
Frank Rombouts / Reusel-De Mierden 
Hans Gaillard / Son en Breugel 
Anton Ederveen / Valkenswaard   
Ad van den Oever / Veldhoven 
 
Elly Blanksma 
Frank van der Meijden 
Mathijs Kuijken  
Anke van Extel-van Katwijk  
 
Voorzitter: Elly Blanksma  
Secretaris: Jannet Wiggers  
 

Afwezig:  
Remco Bosma / Bladel  
Hilko Mak / Deurne  
Steven Kraaijeveld / Eersel 
Maarten Houben / Nuenen c.a.  
Dilia Blok / Someren  
Jan Brenninkmeijer / Waalre 
 
John Jorritsma  

 

 

  



 

100383-1424\SVE\HLE\-3 
 

1. Opening 

De voorzitter, mevrouw Blanksma, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. De heer 

Jorritsma is verhinderd. De gemeenten Bladel, Deurne, Eersel, Nuenen c.a., Someren en Waalre  

zijn niet vertegenwoordigd.  

De gemeenten Deurne en Waalre hebben een schriftelijke reactie ingediend. De voorzitter geeft  

aan dat het met schriftelijke inbreng heel moeilijk is een debat te voeren. Gemeenten, die niet bij  

de vergadering aanwezig kunnen zijn, maar toch inbreng willen leveren kunnen een vervanger 

afvaardigen. Niet formeel door de raad benoemde leden, kunnen echter geen stem uitbrengen.  

Ook zou een collegalid kunnen worden gevraagd de aandachtspunten in te brengen.      

 

De heer Van Bree is voor de eerste keer als vertegenwoordiger van gemeente Geldrop-Mierlo 

aanwezig. De voorzitter heet de heer Van Bree van harte welkom en wenst hem veel succes.   

 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 
De voorzitter geeft aan dat agendapunt 5 Voorstel aanpassen Verordening Stimuleringsfonds 

Metropoolregio 2018 van de agenda is gehaald, omdat dit onderwerp nog niet rijp is voor 

besluitvorming. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.  

Aansluitend aan de openbare vergadering zal in beslotenheid gesproken worden over de stand  

van zaken van het dossier Landgoed Gulbergen.  

 

3. Vaststellen notulen vergadering 26 juni 2019 en overzicht Toezeggingen 

 

Notulen vergadering 26 juni 2019 

De heer Van den Oever / Veldhoven geeft aan dat op pagina 8 bij punt 6 (Raadstafel21)  

Marcel Oosterveer / Eindhoven is genoemd, maar Marcel Delhez / Veldhoven moet zijn.  

Het overleg stelt de notulen van 26 juni 2019 gewijzigd vast.   

 

Overzicht Toezeggingen 

Ontwikkelingen RHCe / traject om RHCe toekomstbestendig te maken / 13-12-2017 

Het betreft een permanent actiepunt. Gaat daarom van het overzicht af. 

Projectvoorstel E-depot RHCe / 4-7-2018 

Het E-depot is in de bestaande functionaliteit ingebracht. Actie is daarmee afgehandeld.  

Benoeming leden Bestuurscommissie RHCe / 10-10-2018 

Komt bij agendapunt 6 van deze agenda aan de orde. 

Werkprogramma 2020 met financiële onderbouwing / 12-12-2018 

Het Werkprogramma 2020 ligt met een financiële onderbouwing vandaag ter vaststelling voor.  

Actie is daarmee afgehandeld. 

Positie heer Kuijken als lid Algemeen Bestuur en adviseur Dagelijks Bestuur 

De heer Kuijken is voor de gemeente Bergeijk lid van het Algemeen Bestuur én is adviseur van het 

Dagelijks Bestuur. De combinatie van deze twee posities zorgt voor een dilemma.  

Mevrouw Callewaert brengt in dat op 30 januari 2020 aan de raad zal worden voorgesteld de heer 

Luijten te benoemen als lid en mevrouw Callewaert als plaatsvervangend lid in het Algemeen 

Bestuur. Actie is hiermee afgehandeld. 

 

 

 

 

 



 

100383-1424\SVE\HLE\-4 
 

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen 

 

Ingekomen stukken 

 

Brief Provincie d.d. 21 augustus 2019 over Begroting Metropoolregio 2020 

De Provincie geeft aan de vastgestelde Begroting 2020 en de bijbehorende Meerjarenraming 2021-

2023 tijdig te hebben ontvangen. De Provincie is van oordeel dat de Begroting 2020 structureel en 

reëel in evenwicht is. Voor de Metropoolregio is daarom voor het begrotingsjaar 2020 het normaal 

geldend repressief toezicht van kracht.  

Het bestuur neemt deze brief voor kennisgeving aan.  

 

Mededelingen 

 

Ontwikkeldag Zuidoost 19 december 2019 

Morgen (donderdag 19 december) vindt opnieuw een Ontwikkeldag plaats. De Ontwikkeldag is een 

halfjaarlijks bestuurlijk overleg met gemeenten en waterschappen in Zuidoost-Brabant, 

Rijkswaterstaat en provincie Noord-Brabant, bedoeld om te komen tot besluitvorming, opinievorming 

en bestuurlijke commitment over actuele regionaal relevante onderwerpen primair op het vlak van 

Mobiliteit en Ruimte.  

De intentie van de Metropoolregio is in partnership als regio samen met de Provincie te kijken of 

schouder aan schouder op een aantal belangrijke dossiers een aantal stappen kunnen worden 

gezet, aldus de voorzitter. De voorzitter wenst de gemeenten morgen veel succes.  

Het overleg neemt de informatie voor kennisgeving aan.  

 

5. Voorstel aanpassen Verordening en samenstelling Bestuurscommissie Regionaal 
Historisch Centrum Eindhoven  
De heer Van der Meijden geeft een korte toelichting op het voorstel.  
Mevrouw Callewaert / Bergeijk brengt in dat de heer Kraaijeveld / Eersel uit het cluster De Kempen 
wordt voorgedragen als lid van de Bestuurscommissie RHCe en mevrouw Callewaert / Bergeijk als 
plaatsvervangend lid. De heer Van der Meijden geeft aan dat de invulling van de positie van 
plaatsvervangend lid uit De Peel gecoördineerd zal worden door de gemeente Deurne.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit:  
1. De aangepaste Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum  
        Eindhoven vast te stellen.  
2. De heer Kraaijeveld / Eersel benoemen als lid en mevrouw Callewaert / Bergeijk als  
        plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum  
        Eindhoven uit het cluster De Kempen.  
 
Mevrouw De Ruiter / Gemert-Bakel geeft aan hierin geen stem te hebben, omdat gemeente  
Gemert-Bakel niet is aangesloten bij het RHCe. 
 
N.a.v. 
Mevrouw List geeft aan dat Eindhoven naar aanleiding van het aanbestedingsproces digitaal 
opslagsysteem eerder enkele opmerkingen heeft gemaakt. Mevrouw List benadrukt het belang  
van een goede procesgang (tijdigheid, ordentelijkheid en de verschillende stappen daarin).     
De heer Van der Meijden licht toe dat Bizob betrokken is geweest bij dit proces. Gemeente 
Eindhoven heeft hierover een advies gegeven en daarover is met elkaar goed gesproken. Dat  
geeft vertrouwen dat we de juiste dingen doen.  
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6. Voorstel aansluiten Metropoolregio Eindhoven bij Werkgeversvereniging Gemeentelijke 
Gemeenschappelijke Regelingen 
Om tot besluitvorming te kunnen komen is aan de gemeenteraden gevraagd uiterlijk op 
4 december 2019 eventuele wensen of bedenkingen kenbaar te maken. Er zijn geen wensen en/of 
bedenkingen ontvangen.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit dat de Metropoolregio Eindhoven lid wordt van de 
Werkgeversvereniging voor Gemeentelijke Gemeenschappelijke Regelingen.  
 

7. Voorstel vaststellen concept-Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 
1 oktober 2019 (en begrotingswijziging) 
De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel.  
 
Het Algemeen Bestuur besluit de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum  
1 oktober 2019 (en bijbehorende begrotingswijziging) vast te stellen.  
 

8. Voorstel vaststellen concept-Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven (en 

begrotingswijziging) 
De gemeenteraden is gelegenheid gegeven van 4 september t/m 20 november 2019 eventuele 

zienswijzen kenbaar te maken op het concept-Werkprogramma 2020 (en begrotingswijziging).   

 

De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel. 

Gehoord de Commissie van advies voor financiën zal het Dagelijks Bestuur onderzoeken of het 

mogelijk is in onderling overleg meer efficiency bij de vier grote regionale Gemeenschappelijke 

Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) te bewerkstelligen 

(bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering). Dit met het oog op de beheersbaarheid van de 

kosten. 

 
Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024 
De heer Briels / Laarbeek geeft aan dat Brainport een belangrijk onderdeel van het werkprogramma 
is. Nut en noodzaak zijn voldoende aangetoond. In 2020 vindt ook de besluitvorming plaats over de 
Meerjarenfinanciering 2021-2024. De raad heeft gevraagd of daar mogelijk een korte evaluatie aan 
vooraf kan worden gegaan over de inhoud en eventueel de revenuen, die we hebben geplukt. Op 
basis daarvan kan opnieuw de financiering worden vastgesteld.    
In de reactienota is aangegeven dat dit niet is opgenomen, omdat er geen breed inputsignaal hiertoe 
is ontvangen van de 21 gemeenten. De heer Briels legt deze suggestie nu hier voor met de vraag of  
een bredere belangstelling bestaat om een korte lichte evaluatie op te nemen in het programma. Een 
substantieel deel van de gemeentelijke bijdrage gaat naar Brainport. Brainport wordt niet in twijfel 
getrokken, maar het is wel goed te kijken wat het ons heeft opgeleverd en wat betekent dat dan voor 
de toekomst. We willen er meer beeld en geluid bij krijgen. Het gaat om een korte terugblik Wat heeft 
het ons aan projecten opgeleverd met name vanuit dat economisch perspectief, waar wij als 
plattelandsgemeenten ook de vruchten van plukken, daar zijn we van overtuigd. Als een korte smalle 
evaluatie vooraf plaatsvindt, dan heeft dat ook betekenis voor het vervolg.   
 
Resumerend stelt de voorzitter dat het gaat om macro economisch kijken wat het in de regio gedaan 
heeft in de afgelopen vier jaar.  
 
De heer Vos / Asten geeft aan dat nu geen behoefte is aan een evaluatie, omdat al een grote 
evaluatie in ander verband heeft plaatsgevonden. En daar was men tevreden over. Als opmaat voor 
de komende vier jaar is het goed te onderbouwen waarom je bepaalde middelen voor de komende 
vier jaar nodig hebt. Het is veel belangrijker als je dat over de buhne kan brengen en 
overeenstemming over hebt dan dat je een evaluatie houdt in brede, lichte, enge of aangepaste zin. 
Voor de heer Vos hoeft dat niet.   
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Mevrouw List / Eindhoven geeft aan dat in de verschillende jaarverslagen al veel informatie te vinden 
is. Brainport doet ook zelf aan verantwoording van de opgaande lijn. Misschien kan het e.e.a. op een 
praktische manier worden ingevuld. In dat opzicht is geen behoefte aan een grote evaluatie. 
 
De heer Verhoeven / Heeze-Leende zou ook liever de energie steken in de plannen die we hebben,  
dan in wederom terugkijken. Dat hebben we onlangs heel uitvoerig gedaan. Daar hebben we ook op 
geschakeld met een nieuwe structuur, die we daaronder gelegd hebben. Nu handen uit de mouwen 
en aan de slag, aldus de heer Verhoeven. Diepgaand terug kijken lijkt niet zinvol op dit moment.  
 
De heer Ubachs van aandeelhoudende gemeente Best zal waarschijnlijk dat verzoek ook krijgen.  
De  onderbouwing bij dat verzoek is voldoende om weer te besluiten om geld beschikbaar te stellen 
direct als aandeelhouder en indirect via de Metropoolregio.  
 
De heer Van den Oever / Veldhoven sluit zich aan bij de heer Ubachs. In de jaarverslagen wordt ook 
teruggeblikt.  
 
De heer Gaillard / Son en Breugel stelt dat het goed is je successen te delen. Voor raadsleden zou 
het goed zijn nog even kort op een rij te hebben wat de resultaten zijn geweest van de afgelopen vier 
jaar. Geen uitgebreide evaluatie. Voor raadsleden moet je altijd nog even op een rij zetten: hier gaat 
het om, dit is er de afgelopen tijd gebeurd. Dat kan bijdragen aan een positieve besluitvorming en 
beeldvorming.  
 
Mevrouw De Ruiter geeft aan dat Gemert-Bakel in de zienswijze ook aandacht heeft gevraagd voor 
de successen voor de hele regio. Naar een evaluatie is niet gevraagd. Het is wel goed dit mee te 
nemen in het voorstel voor de financiering. 
 
De heer Ederveen / Valkenswaard merkt op dat de jaarverslagen van Brainport op hun website staan 
en dat is voldoende.  
 
Mevrouw Van den Waardenburg / Helmond sluit zich aan bij de woorden van de heer Gaillard. Het 
kan soms helpen als je zaken weer even op een rij zet voor raadsleden. In de afgelopen vier jaar is 
veel gebeurd. Wij zien dat voorbij komen, maar de raadsleden staan toch wat verder af. Daarnaast 
wil mevrouw Van den Waardenburg heel graag naar de toekomst kijken. Met KPI’s of duidelijke 
afspraken voor de toekomst kan je afspreken wat je wil gaan bereiken. Dat zal waarschijnlijk ook 
voldoende zijn voor de raad.  
 
De heer Van Kessel / Cranendonck sluit aan bij wat de heer Ederveen heeft gezegd. Een 
jaarrekening is afdoende. 
 
De heer Van Bree / Geldrop-Mierlo sluit aan bij de lijn van Son en Breugel.  
 
De heer Rombouts sluit zich aan bij de heer Gaillard. Reusel-De Mierden heeft een aantal 
raadsleden, die wat moeilijker te overtuigen zijn van nut en noodzaak. Het is daarom handig om daar 
een evaluatie voor te hebben.  
 
Resumerend concludeert de voorzitter dat er een grote meerderheid is voor het opstellen van een 
gecomprimeerd overzicht van hetgeen Brainport in het verleden betekend heeft. Met een doorkijk 
naar de toekomst en een verzoek om continuering van de financiering gedurende vier jaar. Het is 
goed dit verzoek schriftelijk namens het Algemeen Bestuur aan Brainport voor te leggen. Hierover is 
vandaag gesproken. Er komt opnieuw een verzoek om meerjarenfinanciering. Graag willen we even 
terug kijken. Brainport moet input aanleveren en moet de doorkijk maken naar de toekomst, waarom 
er gecontinueerd wordt en wat we met de continuering van de financiering willen bereiken. En dat  
op een niveau dat wij makkelijk met onze raden in gesprek kunnen gaan. Degene, die om subsidie 
vraagt moet dit eenvoudig kunnen aangeven.  
 
De heer Briels / Laarbeek sluit zich aan bij de heer Gaillard en is blij met het voorstel dat nu is 
gedaan.     
 
 



 

100383-1424\SVE\HLE\-7 
 

Inwonersbijdrage 
De heer Ubachs / Best geeft aan, zoals ook in de zienswijze aangegeven, erg teleurgesteld te zijn 
dat niet gekozen is voor aanpassing van de inwonerbijdrage. De heer Ubachs vraagt zich af als deze 
ruimte niet ontstaan was wat dan gedaan was met het probleem van het geld dat structureel nodig is 
en incidenteel wordt afdekt? Had u dan een voorstel ingediend om de inwonerbijdrage te verhogen 
voor dat bedrag? De heer Ubachs vindt het jammer, dat voor deze handelwijze gekozen is en vindt 
dit een verkeerd signaal. Best stemt wel in met het werkprogramma, maar niet met de 
begrotingswijziging.  
 
De heer Gaillard / Son en Breugel stelt dat het proces is gestart met de overdracht van taken naar  
de subregio’s. Daarvoor is voor een jaar compensatie meegegeven aan de subregio’s. Nu wordt het 
volledige budget van 2019 doorgeschoven naar 2020. Dat vindt de raad niet terecht, daarom kan wel 
ingestemd worden met het werkprogramma, maar niet met de begrotingswijziging.  
 
De heer Kuijken geeft aan dat het Algemeen Bestuur eerder nadrukkelijk heeft gevraagd of de 
opstelling van het werkprogramma gepaard kan gaan met een vermindering van de inwonerbijdrage. 
Daarbij is ook duidelijk aangegeven, dat we een stevige ambitie hebben met elkaar op de vier 
thema’s. Dat blijkt ook uit de inhoud van het werkprogramma, dat nu voorligt. We hebben hier 
nadrukkelijk naar gekeken, maar we zijn toch tot de conclusie gekomen dat als we dit 
werkprogramma gaan uitvoeren de huidige formatie van de ondersteuningsorganisatie hiervoor 
absoluut nodig is. We hebben geen financiële ruimte gevonden om de inwonersbijdrage te verlagen.  
In de Commissie van advies voor financiën was breed draagvlak voor het voorstel. Er zijn stevige 
inspanningen geleverd om aan te tonen dat deze middelen echt nodig zijn om dat te kunnen doen 
wat we met elkaar hebben afgesproken het komende jaar te zullen doen.  
 
Efficiency 4 GR’en  
De heer Van Bree / Geldrop-Mierlo brengt in blij te zijn met de toezegging van het Dagelijks Bestuur, 
dat er onderzoek komt naar de efficiency van de 4 GR’en. Met name aan de bedrijfsvoeringskant. De 
heer Van Bree spreekt de hoop uit dat deze efficiency ook gaat renderen en wellicht op termijn gaat 
leiden tot een lagere inwonerbijdrage.  
 
De heer Van Kessel / Cranendonck sluit zich aan bij de woorden van de heer Kuijken. Dit is zo 
besproken. Helder is waarom deze stap is gezet en waarom deze keuze is gemaakt. Wel vraagt  
de heer Van Kessel, aansluitend bij de heer Van Bree, aan de slag te gaan met de efficiency-
mogelijkheid, die er is tussen de GR’en onderling. Deze opdracht is in de zienswijzen door 
verscheidene gemeenten ingebracht. De heer Van Kessel roept het bestuur op daar daadwerkelijk 
snel mee te starten.   
 
De heer Kuijken geeft aan dat de efficiency eerder al aan de orde is geweest. Daar zal serieus werk 
van worden gemaakt. Naar de beheersbaarheid van de kosten zal worden gekeken. Mogelijk kan 
worden gekomen tot een kostenreductie.   
De voorzitter vult aan dat tussen de 4GR’en zal worden nagegaan of slimmer samengewerkt kan 
worden. Ook kan breder worden gekeken naar bijvoorbeeld de huisvestingskosten etc.   
 
Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de reactienota zienswijzen Werkprogramma 2020 en begrotingswijziging 
Metropoolregio Eindhoven. 

2. Vast te stellen het Werkprogramma 2020 en begrotingswijziging Metropoolregio Eindhoven.  
 

9. Voorstel vaststellen concept-Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven 
In de Kadernota 2021 zijn de financiële uitgangspunten voor de Begroting 2021 opgenomen.  

De nota moet uiterlijk op 31 december 2019 ter informatie worden toegestuurd aan de deelnemende 

gemeenten.  

 

De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel.  

 

 



 

100383-1424\SVE\HLE\-8 
 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. In te stemmen met de Kadernota Begroting 2021 voor de Metropoolregio Eindhoven. 

2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven en het Regionaal Historisch Centrum  

       Eindhoven voor 2021 te indexeren met 2,68%.  

 

10Rondvraag en sluiting 

Het overleg maakt geen gebruik van de rondvraag. 

 

Vergaderschema 2020 

De vergaderingen voor 2020 zijn ingepland en met de gemeenten gedeeld: 

woensdag 18 maart 2020  gemeentehuis Heeze-Leende 

woensdag 1 juli 2020  Huis van Waalre 

woensdag 30 september 2020 Boscotondo Helmond 

woensdag 16 december 2020 gemeentehuis Bladel  

Deze vergaderingen vinden steeds plaats van 17.00 tot 18.00 uur. 

 

De voorzitter dankt de aanwezigen voor hun inbreng en sluit het openbare gedeelte van de 

vergadering.  

 

De voorzitter wenst het bestuur fijne feestdagen en een goed begin van het nieuwe jaar.  

 

### 


