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Geachte leden,  

 

Het Algemeen Bestuur komt op woensdag 1 juli a.s. in vergadering bijeen in de Raadzaal van  

gemeente Helmond. De agenda en bijlagen zijn beschikbaar via de site van de Metropoolregio Eindhoven. 

 

Hiermee stuur ik u toe de laatste informatie voor uw vergadering. 

 

Mededelingen  

 

Onderzoek samenwerking vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen 

In de vergadering van 18 december 2019 heeft het Algemeen Bestuur de opdracht gegeven te  
onderzoeken of het mogelijk is in onderling overleg meer efficiency bij de vier grote regionale 
Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD en Metropoolregio) te 
bewerkstellingen.  
De directeuren hebben hierover een advies uitgebracht. Het advies vergt nog nadere uitwerking  
en bestuurlijke afstemming met de andere drie Gemeenschappelijke Regelingen. Uiterlijk op  
16 december a.s. leggen wij een voorstel aan u voor.    
 
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 
Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de samenwerking in  
de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019  
vastgesteld. Echter de Gemeenschappelijke Regeling is nog niet aangepast, omdat is afgesproken tot en  
met 2020 ervaring op te doen met deze manier van werken en we op basis daarvan in 2021 een  
geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling vaststellen. Daarbij is aangegeven dat het Dagelijks Bestuur  
hiertoe in de tweede helft van 2020 met een voorstel komt.   

 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur 

 

 

 



 
 

   

 
Op dit moment wordt er vanuit het Rijk gewerkt aan aanpassing van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Momenteel is er nog onvoldoende zicht op de uitkomsten m.b.t. deze wet. Daarbij streven wij 
ernaar om de aanpassingsprocedure van de vier grote regionale samenwerkingsverbanden te stroomlijnen 
en gezamenlijk aan de gemeenten voor te leggen. We willen voorkomen dat we in korte tijd twee keer naar 
de gemeenteraden gaan voor aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit vraagt om aanpassing 
van de eerder met elkaar afgesproken termijn. Wij komen in het najaar van 2020 met een aangepast 
procesvoorstel. 
 

Adviezen portefeuillehouders financiën 

 

Op 17 juni 2020 is de Commissie van advies voor financiën (digitaal) bijeengeweest.  
De portefeuillehouders financiën hebben advies uitgebracht over een tweetal voorstellen, die op  
1 juli a.s. voorliggen in uw vergadering. 
 
Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 Metropoolregio (punt 5) 
De portefeuillehouders adviseren positief over de Jaarrekening 2019. 
 
Over het voorstel over de bestemming van het jaarresultaat 2019 is naar voren gekomen dat er op  
zichzelf draagvlak is voor een regionaal herstelplan, mits dit concreet en aantoonbaar van meerwaarde is, 
maar dat er verschillende opvattingen zijn over de wijze van financiering en de rechtmatigheid van het in 
een reserve onderbrengen van het jaarresultaat 2019. Hierop is het voorstel op het onderdeel 
resultaatbestemming aangepast.  
 
Voorstel vaststellen Begroting 2021 Metropoolregio en Meerjarenfinanciering Brainport 
Development NV 2021-2024  (punt 7)  
De portefeuillehouders adviseren in algemene zin positief over het voorstel.  
 
Als bijlagen treft u hierbij aan:  
- Aangepast Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 Metropoolregio (punt 5)  
- Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2020 Metropoolregio (punt 6) en  

- de laatste versie van de Nota’s van beantwoording zienswijzen Begroting 2021 en Meerjarenfinanciering  

  Brainport Development NV 2021-2024 (punt 7).  

 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  

 

Hoogachtend,  

 

namens het Dagelijks Bestuur 

van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de secretaris, 

 

 

mevrouw drs. J. Wiggers.   

  



 
 

   

Bestuurscentrum Boscotondo 

Frans Jozef van Thielpark 1 

Helmond 

 

Parkeren 

U kunt parkeren in parkeergarage “Boscotondo”. Vanuit de parkeergarage neemt u de trap óf de lift  

naar de begane grond (let op, dit is een andere lift dan die naar het Bestuurscentrum). De dubbele deur 

is de doorgang van het Bestuurscentrum, deze is open. Neem de trap óf de lift naar de 2e verdieping.  

Op de 2e verdieping neemt u de meest linkse deur naar het Bestuurscentrum. 

 

De ingang van het Bestuurscentrum ligt rechts van de ingang naar de Stadswinkel en schuin tegenover  

de ingang van Pathé cinema. 

 


