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Procesvoorstel  technische aanpassing Gemeenschappelijke Regeling  

Metropoolregio Eindhoven 2021 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 16 december 2020  

AGENDAPUNT 5 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Aanleiding 
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. Hiermee hebben we gekozen voor een nieuwe manier van werken.  
Echter de Gemeenschappelijke Regeling hebben we nog niet aangepast, omdat we hebben 
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 zou komen.  
 
In uw vergadering van 22 juni jl. heeft u echter besloten gezien de toekomstige aanpassing van de  
Wet gemeenschappelijke regelingen vooralsnog meer tijd te nemen en derhalve in de tweede helft van 
2020 te komen met een procesvoorstel voor het op een efficiënte wijze actualiseren van de regeling.  
Het Algemeen Bestuur is hierover in de vergadering van 1 juli jl. geïnformeerd.  
 
Zoals afgesproken in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 blijven we in de tussentijd aansluiting 
houden op de “geest” van de momenteel vigerende Gemeenschappelijke Regeling en dragen er daarbij 
zorg voor dat besluiten in het Algemeen en Dagelijks Bestuur juridisch houdbaar zijn. 
 
Stand van zaken  
De huidige Gemeenschappelijke Regeling is gedateerd en behoeft technische aanpassing. In het 
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 hebben we afgesproken, de aangepaste regeling in 2021 vast te 
stellen.  
Het Ministerie van BZK heeft vorig jaar een proces in gang gezet voor de aanpassing van  
de Wet gemeenschappelijke regelingen. Door de Coronacrisis heeft dit proces vertraging opgelopen.  
Het wijzigingsvoorstel wordt momenteel voorbereid voor plenair debat in de Tweede Kamer. Vooralsnog 
is er geen duidelijkheid over het vervolgproces.  
De verwachting is dat het huidige wijzigingsvoorstel in beperkte mate invloed zal hebben op de 
werkwijze van de Metropoolregio Eindhoven. Immers onder de huidige Wet gemeenschappelijke 
regelingen is al veel mogelijk. Daarbij komt dat een overgangstermijn van twee jaar is voorgesteld.    
 
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 2021  
Met het oog hierop stellen wij voor begin 2021 te starten met het in overeenstemming brengen 
van de Gemeenschappelijke Regeling en het Statuut Overlegorganen met hetgeen in het 
Samenwerkingsakkoord is opgenomen over governance en samenwerking. Daarnaast zijn er  
enkele technische aanpassingen, die voortkomen uit eerdere ontwikkelingen.  
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Wij stellen een ambtelijke begeleidingsgroep van bestuursambtenaren in, die de actualisatie  
zal voorbereiden en ons daarover adviseert. Uitgangspunt daarbij is de aansluiting van de 
Gemeenschappelijk Regeling en het Statuut Overlegorganen op het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 
te waarborgen en de aangepaste regeling in 2021 te laten vaststellen door de deelnemende gemeenten. 
Met het voorstel zal een concept-raadsvoorstel met -besluit worden aangeboden om te komen tot een 
eenduidig besluit.   

Het proces op hoofdlijn is als volgt:   
 

Begin 2021  Start voorbereiding  

AB 30 juni 2021  Vrijgave aangepaste GR voor vaststelling deelnemende gemeenten  

Zomervakantie 24 juli t/m 5 september 2021  

t/m 15 november 2021  Vaststellen aangepaste GR door deelnemende gemeenten  

AB 15 december 2021  Vaststellen aangepast Statuut Overlegorganen  

December 2021  Inwerkingtreding (na publicatie)  

 

VOORSTEL:  

Instemmen met het procesvoorstel voor de technische aanpassing van  

de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in 2021.  

 

Eindhoven, 9 november 2020 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter,  de secretaris, 

mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. mevrouw drs. J. Wiggers.  
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 9 november 2020; 

 

B E S L U I T  

 

Instemmen met het procesvoorstel voor de technische aanpassing van  

de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in 2021.  

 

Eindhoven,  16 december 2020   

Het Algemeen Bestuur, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

 


