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Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 30 juni 2021 

AGENDAPUNT 12 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Op 16 december 2020 heeft u een besluit genomen over de taakopdracht en organisatie van het RHCe 

met een toetsmoment over twee jaar mits er dan geen aanwijzingen zijn tot bijstelling. In de voorstellen 

aan het Algemeen Bestuur en in de besluiten wordt tijd genomen om eerst het RHCe door te 

ontwikkelen om dan pas het principiële besluit te nemen over de bestuurlijke en organisatorische 

positionering van het RHCe. Er is dus (nog) geen expliciet en eenduidig besluit genomen over 

bestuurlijke positie van het RHCe.  

Berenschot heeft in 2016 geadviseerd om het RHCe te ontvlechten uit de Metropoolregio, omdat voor 

de 21 gemeenten de kerntaak van de Metropoolregio ligt bij het samenwerkingsakkoord. Tevens is 

geadviseerd daarover een bestuurlijk besluit te nemen.  

 

Het Dagelijks Bestuur is procesverantwoordelijk om met de 20 deelnemende gemeenten tot een 

gedragen besluit te komen over de bestuurlijke toekomst van het RHCe. Dit vraagt om een zorgvuldig 

proces met alle betrokken partijen. Eerste vereiste is dat er een zelfde beeld is bij de partijen over dit 

vraagstuk en dat er overeenstemming is over het te doorlopen proces. 

Daartoe hebben wij, met instemming van de  Bestuurscommissie, een procesvoorstel opgesteld om te 

komen tot besluitvorming over de bestuurlijke positionering van het RHCe. 

 
Wij stellen u voor om hiermee in te stemmen. 
 
Eindhoven, 30 juni 2021 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven 

 

de voorzitter a.i.,  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. 30 juni 2021 

B E S L U I T  

1. Kennis te nemen van de stand van zaken RHCe. 
2. In te stemmen met het procesvoorstel om te komen tot besluitvorming over de bestuurlijke 

positionering van het RHCe. 
 

Het Algemeen Bestuur, 30 juni 2021  

de voorzitter a.i.,  de secretaris, 

 


