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1. Opening 
De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Alle gemeenten zijn 
vertegenwoordigd. Ad van den Oever vervangt Marcel Delhez/Veldhoven.  
 
In de vorige vergadering hebben we afscheid genomen van Hubert Vos/Asten en  
Hilko Mak/Deurne. Vandaag sluiten Anke van Extel-van Katwijk en Greet Buter aan.  
Omdat de benoeming door de gemeenteraad nog moet plaatsvinden, kunnen zij in deze 
vergadering niet meestemmen. Joost de Jong/Eindhoven stelt zich voor en geeft aan  
bij eventuele afwezigheid van Monique List in het Algemeen Bestuur Marcel Oosterveer  
als plaatsvervangend lid te zullen vervangen. De voorzitter heet de nieuwe leden welkom  
en wenst hen veel succes. Gaby van den Waardenburg/Helmond is bevallen en is ook weer 
aanwezig. De voorzitter feliciteert haar namens de leden van harte.  
 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 
Bij de behandeling van het concept-Werkprogramma 2021 (punt 6) zijn de bestuurlijk trekkers 
uitgenodigd om een toelichting te geven op het eigen thema.  
Het overleg stelt de agenda ongewijzigd vast.  
 

3. Vaststellen notulen vergadering 16 december 2020 en overzicht Toezeggingen 

De vergadering van 16 december 2020 bestond uit een openbaar en besloten gedeelte.  

Van beide delen is een verslag gemaakt. Het verslag van de besloten vergadering ligt  

in het besloten gedeelte van deze vergadering ter vaststelling voor.   

Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de openbare vergadering ongewijzigd vast te stellen. 

 

N.a.v. Samenwerking bedrijfsvoering / efficiency vier grote regionale Gemeenschappelijke 

Regelingen (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en Metropoolregio (punt 7)  

Greet Buter/Deurne geeft aan dat haar voorganger wordt geciteerd over de wens van de 

gemeenteraad om op de bedrijfsvoering van Gemeenschappelijke Regelingen een bepaald 

percentage te bezuinigen. Hoe leeft dit bij de andere gemeenten? Het college zal hierover, in 

opdracht van de raad, een brief naar de Metropoolregio sturen.  

 

Mathijs Kuijken geeft op verzoek van de voorzitter een korte toelichting.  

Dit thema is in de vorige vergadering van het Algemeen Bestuur nadrukkelijk aan de orde geweest. 

Deze opmerking komt echter steeds terug. Het Dagelijks Bestuur is zich bewust van de gemaakte 

opmerkingen. Er is altijd een wens tot efficiënter werken. Door de 4 GR-en is op directie- en 

bestuurlijk niveau goed gekeken naar de mogelijkheden. Door de 4 voorzitters is de conclusie 

getrokken dat er geen meerwaarde zit in het anders organiseren van de bedrijfsvoering, dat daar 

geen winst te behalen is. De Metropoolregio is hierin een partij, niet de partij.  

Wij zijn het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio, maar u bent als gemeente ook 

vertegenwoordigd in de andere Gemeenschappelijke Regelingen. Wellicht kunt u bij deze 

organisaties ook de opdracht geven om vanuit gezamenlijkheid naar efficiency te kijken, zoals  

we bij de Metropoolregio steeds doen.  

Het Dagelijks Bestuur is er zich nadrukkelijk van bewust dat we daarnaar moeten kijken, maar op 

dit moment is daar geen winst te behalen. We hebben sinds de oprichting van de Metropoolregio  

al een kostenreductie gehad van € 830.000,-- en het afgelopen jaar € 114.000,--. We kunnen niet 

blijven afschalen. Mathijs Kuijken stelt voor een werksessie voor het Algemeen Bestuur te 

organiseren, waarin we inzicht kunnen geven van alle kosten [actie: MRE]. 

In april gaan de vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen gezamenlijk naar de raden 

om de ontwerp-Begrotingen 2022 te presenteren. Ook zullen zij in het najaar gezamenlijk de raden 

informeren over de ontwikkelingen in de toekomst. Mogelijk kan dan aandacht worden besteed aan 

de efficiency.      
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Het Algemeen Bestuur staat positief tegenover het voorstel een werksessie voor het Algemeen 

Bestuur te organiseren over de efficiency van de samenwerking.  

 

Stand van zaken Toezeggingen  

 

Efficiency Gemeenschappelijke Regelingen   

De toezegging is afgedaan en kan van het overzicht. 

Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 

Het Algemeen Bestuur heeft in vergadering 16 december 2020 ingestemd met het procesvoorstel  

voor de technische wijziging GR. Een begeleidingsgroep van bestuursambtenaren adviseert  

het Dagelijks Bestuur. Uitgangspunt is dat het Algemeen Bestuur de aangepaste regeling in de 

vergadering van 30 juni 2021 vrijgeeft voor vaststelling door de gemeenten, zodat de regeling eind 

2021 in werking kan treden. In de Metropoolconferentie van 24 maart a.s. zal hieraan op hoofdlijn  

aandacht worden besteed. De toezegging is afgedaan en kan van het overzicht. 

Toekomst RHCe 

De gemeenten hebben een schriftelijke reactie ontvangen op de eerder kenbaar gemaakte 

zienswijze over de Toekomst Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. De toezegging is afgedaan 

en kan van het overzicht. 

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van de stand van zaken van de Toezeggingen.  

 

4. Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen 
Er zijn geen stukken binnengekomen. 

 
Mededelingen  
 
Doorontwikkeling regionale samenwerkingsagenda 
2021 staat in het teken van de doorontwikkeling van de regionale samenwerkingsagenda. Op  
29 januari jl. zijn we gestart met een inspiratiesessie voor het Algemeen Bestuur. Dit met het oog 
op de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022.  

We willen dit doen aan de hand van het regionale gesprek met de raadsleden en colleges van de  
21 gemeenten. We lijnen dit proces goed uit en zullen het Algemeen Bestuur daarover zo spoedig 
mogelijk informeren. [actie: MRE] 
Dit jaar zullen we op verschillende momenten inspiratie- en kennisdelingsbijeenkomsten 
organiseren over de ontwikkelingen in de regio. Dit zal in het najaar 2021 leiden tot een document, 
dat iedereen kan meenemen in de nieuwe samenstelling van de colleges. Vaststelling van het 
nieuwe samenwerkingsakkoord is voorzien in 2022. De eerste inspiratiebijeenkomst is de 
Metropoolconferentie op 24 maart 2021. 

 
Vertegenwoordiging Someren in Algemeen Bestuur 
Dilia Blok meldt, dat Someren zo snel mogelijk een nieuw plaatsvervangend lid voor het Algemeen 
Bestuur zal benoemen in de plaats van de heer Schoolmeesters.  
 
Het Algemeen Bestuur neemt de mededelingen voor kennisgeving aan.  
 

5. Voorstel benoemingen Metropoolregio Eindhoven 2021  

 

Adviseur Dagelijks Bestuur thema Transitie Landelijk Gebied    

Door het vertrek van Anke van Extel-van Katwijk is de positie van bestuurlijk trekker  

Transitie Landelijk Gebied MRE vrijgekomen. De leden van het Portefeuillehoudersoverleg 

Transitie Landelijk Gebied hebben - conform hetgeen in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022  
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is opgenomen -  Fons d’Haens uit hun midden gekozen als nieuwe voorzitter en bestuurlijk trekker 

van het thema Transitie Landelijk Gebied.  

Het Statuut Overlegorganen 2019 (artikel 9, lid 1) bepaalt dat het Algemeen Bestuur de voorzitters 

van het portefeuillehouderoverleg als adviseurs van het Dagelijks benoemt.  

 

Samenstelling Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
De gemeente Eindhoven is in de Bestuurscommissie RHCe vertegenwoordigd door een lid  

en plaatsvervangend lid. Omdat de heer Oosterveer door ziekte lange tijd afwezig is, heeft de 

gemeente besloten Joost de Jong aan te wijzen als nieuw lid van de Bestuurscommissie.  

De Verordening Bestuurscommissie RHCe (artikel 5, lid 1) bepaalt dat het Algemeen Bestuur  

de leden op voordracht van de raad benoemt.  

 

Met het vertrek van Hilko Mak/Deurne is tevens de positie van plaatsvervangend lid De Peel 

vrijgekomen in de Bestuurscommissie RHCe. Een voordracht wordt afgewacht. [actie: 

Peelgemeenten] 

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

1. Fons d’Haens / Bladel te benoemen als adviseur van het Dagelijks Bestuur voor het thema  

Transitie Landelijk Gebied Metropoolregio Eindhoven. 

2. Joost de Jong te benoemen als lid van de Bestuurscommissie RHCe voor de gemeente 

Eindhoven.     

 

De voorzitter wenst de Fons d’Haens en Joost de Jong veel succes.  

 

6. Voorstel vaststellen concept-Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven   
De bestuurlijk trekkers zijn uitgenodigd en zullen een korte toelichting geven op de thema’s. 
Binnenkort plaatsen we ook filmpjes op de website om het Werkprogramma onder de aandacht te 
brengen van alle raadsleden en colleges. Dit is het sluitstuk van een proces dat we de afgelopen 
tijd gezamenlijk hebben doorlopen.  
 
Begin 2019 hebben we een stevige regionale ambitie vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord 
2019-2022. In het concept-Werkprogramma 2021 is het derde jaar van ons akkoord verder 
uitgewerkt.   
De gemeenteraden is de mogelijkheid geboden een eventuele zienswijze kenbaar te maken.  
Wij stellen u voor het concept-Werkprogramma 2021 op basis hiervan gewijzigd vast te stellen. 
 
Thema Transitie Landelijk Gebied / aanwijzing als NOVI-gebied  
De voorzitter staat kort stil bij de NOVI (Nationale Omgevingsvisie). Na een succesvolle lobby in 
2020 zijn we aangewezen als NOVI-gebied. Het Rijk heeft zich met de NOVI-status langjarig aan 
de opgave verbonden. Er is een plan gemaakt dat in het BO MIRT is goedgekeurd.  
 
De voorzitter geeft Fons d’Haens het woord om het programma kort toe te lichten.  
Drie jaar geleden is met het thema Transitie Landelijk Gebied gestart. Er zijn enorme opgaven  
en uitdagingen. Meer overheden houden zich met dit thema bezig. We zijn als regio nadrukkelijk  
in beeld om aan deze opgaven te werken. In het Streefbeeld, ons spoorboekje, hebben we onze 
gezamenlijke ambitie geformuleerd. De 21 gemeenteraden hebben het Streefbeeld vastgesteld.  
 
Het is nu zaak deze ambitie concreet te maken in de uitvoering en daar werken we voortvarend 
aan. We doen dat verdeeld over drie thema’s: verbeteren en versterken van de ecologische en 
landschappelijke kwaliteit, verbinding stad-land en economie van het landelijk gebied. Deze 
thema’s raken en overlappen elkaar en interfereren met andere thema’s, zoals Economie en 
Energietransitie. Dit zijn ook belangrijke onderwerpen van de MRE. Het is belangrijk naar de 
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achterbannen te laten zien dat het concreet wordt.  
 
De aanwijzing als NOVI-gebied betreft de hele Metropoolregio. Noordoost-Brabant en Midden- en 
Noord-Limburg doen daar ook aan mee. Gezamenlijk willen we de opgave, die geformuleerd is in 
de Nationale Omgevingsvisie oppakken.  
Eerder is een soortgelijke opgave benoemd in het interbestuurlijke programma Vitaal Platteland, 
waarbij min of meer hetzelfde gebied is aangeduid als zuidoostelijke zandgronden. Inmiddels 
hebben we daarvoor een aantal projecten ingediend en beschikt gekregen, waardoor we middelen 
hebben (bijna 7 miljoen euro) om in deze regio aan de slag te gaan met die uitdaging. Naast de 
ambitie gebeurt er wel degelijk iets.  
 
Dat geldt ook voor het overleg dat we structureel hebben met de Provincie. Bijvoorbeeld de 
samenwerking op het gebied van de PlanMER en een visie om te komen tot mestverwerking als 
een bijdrage aan de oplossing van het mestprobleem.  
Daar hebben we ook intensieve gesprekken over het nieuwe Brabantse voedselbeleid (voedsel  
en landbouw), waarbij wij ook graag de verbinding tussen stad en platteland in dat perspectief zien. 
Dat heeft nadrukkelijk ook een economische component.  
Heel actueel is het samenwerkingsakkoord voor schone lucht. Hier zitten kansen in naar aanleiding 
van de discussie, die eerder heeft plaatsgevonden over het minder goed functioneren van 
luchtwassers en het streven om met innovatieve stalsystemen de emissies uit de veehouderij te 
beperken. Er is een haakje om met het Schone lucht akkoord te gaan samenwerken op nationaal 
niveau. We zijn ook voortvarend bezig met concrete projecten.   
 
De voorzitter dankt Fons d’Haens voor de toelichting en brengt het concept-Werkprogramma 2021 
in bespreking. 
Opmerkingen over de MRE als geheel zullen worden meegenomen in de doorontwikkeling van het 
Samenwerkingsakkoord. Opmerkingen over financiën zullen worden meegenomen bij het opstellen 
van de Begroting 2022. 
 
In gemeente Nuenen c.a. is het concept-Werkprogramma 2021 als hamerstuk op de agenda  
van de raadsvergadering gezet. Maarten Houben maakt van de gelegenheid gebruik een drietal 
opmerkingen uit de commissie als gedachte mee te geven. Een behoorlijk aantal fracties heeft 
aangegeven dat het volgende programma wat concreter zou mogen. Ook hebben de fracties 
aangegeven dat de rol van de MRE bij de MIRT groter zou mogen zijn. Oftewel wij mogen als  
21 gemeenten in de MIRT een rol op gaan eisen. Voor wat het programma Mobiliteit betreft heeft 
Nuenen c.a. een centrale ligging tussen de twee steden. Voor de geografische ligging is nu te 
weinig aandacht.  
 
Judith Keijzers/Oirschot geeft aan dat met de gemaakte opmerkingen serieus worden beoordeeld, 
maar uiteindelijk zijn er weinig concrete veranderingen. Dat verdient nog specifieke aandacht. Het 
aantal zienswijzen laat betrokkenheid zien, maar ook zouden we ons kunnen aanvragen of we 
elkaar overal voldoende vinden.  
Over het landelijk gebied zijn door Oirschot ook een aantal opmerkingen gemaakt met betrekking 
tot de capaciteit en concreetheid. Er zijn veel gemeenten, die daar opmerkingen over hebben 
gemaakt. Voor Oirschot is de capaciteit een beetje een molensteen. We doen wat we moeten 
doen, maar dat betekent ook dat we veel dingen missen. Wat de helderheid van de opgaven betreft 
is het de opgaven van de Metropoolregio versus die van de gemeenten.  
Fons d’Haens geeft aan dat gestreefd wordt naar concrete resultaten. Er moet echter veel 
gebeuren in het landelijk gebied en daar werken we aan. Mogelijk moeten we duidelijker laten zien 
aan welke projecten wordt gewerkt en wat dat oplevert. De resultaten kunnen we echter niet 
behalen als de capaciteit achterblijft. Een herkenbare spanning. Fons d’Haens roept op samen dat 
te doen wat in het landelijk gebied gedaan moet worden. En dat we de capaciteit die er is op de 
juiste plaatsen inzetten, zodat we geen dubbel werk doen of op elkaar gaan zitten wachten.  
Fons d’Haens geeft aan te hopen de gemeenten daarbij te kunnen ondersteunen door met de 
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duidelijk neergelegde ambities ook andere overheden te vragen ons daarbij te helpen (Provincie, 
maar vooral ook het Rijk). De kansen zijn er nu. Met de aanwijzing als NOVI-gebied en de 
nadrukkelijke agendering bij het Vitaal Plattelandsprogramma kunnen we ook onze hand uitsteken 
en de gemeenten tegemoetkomen bij het realiseren van deze capaciteit.  
 
De voorzitter voegt toe dat op dit moment gesprekken plaatsvinden met de gemeentesecretarissen 
van alle gemeenten om op dit punt, dat een gezamenlijke opdracht is, met elkaar goed naar de 
capaciteit te kijken. We hebben eerder met elkaar gezegd, dat we een kleine en slanke 
Metropoolorganisatie willen houden. Dat betekent dat we met elkaar moeten bezien dat we de 
benodigde capaciteit kunnen inzetten op zo een belangrijk onderwerp. Dit krijgt alle aandacht en  
de concreetheid zullen we bij de doorontwikkeling steeds verder meenemen.  
 
Thema Mobiliteit 
De voorzitter geeft Antoinette Maas het woord.  
De samenwerking op het thema Mobiliteit is al wat langer opgetuigd. De samenwerking gaat  
erg goed. Het MIRT is een van de mooie resultaten van het afgelopen jaar (verstedelijking en 
mobiliteit). Mobiliteit is grensoverschrijdend. Er zijn mooie afspraken gemaakt met de Minister.  
Het programma wordt komend jaar verder uitgewerkt. Er liggen een tal van deelopgaven. Als  
MRE zijn we hier heel nauw bij betrokken. Dit betreft alleen het gebied van mobiliteit.  
Als het gaat over verstedelijking, dan is het een woondeal die uit het Stedelijk Gebied Eindhoven 
voor 62.000 woningen is gesloten met het Rijk. De verstedelijkingsopgave landt in principe binnen 
het SGE. Wel is afgesproken dat met de andere subregio’s nu een ontwikkeling plaatsvindt om 
vervolgafspraken te maken.  
 
Voor Mobiliteit is de hele MRE aangehaakt en daar worden ook concrete vervolgopgaven 
uitgewerkt het komend jaar. Iedere wethouder is hierbij nauw betrokken. Het onderwerp is 
veelvuldig behandeld het afgelopen jaar bij de MRE. Als bestuurlijk trekker vertegenwoordig ik de 
MRE bij de bestuurlijke adviesgroepen en bij SmartwayZ, zodat het daadwerkelijk in SmartwayZ 
landt. De samenwerking met bestuurlijk trekker Eindhoven, Monique List, de Provincie en het Rijk is  
heel nauw geweest. Als er nog suggesties zijn vanuit de gemeenten hoe we dit verder kunnen 
verbeteren, dan hoor ik die natuurlijk graag, want komend jaar vindt een daarvan uitwerking plaats.  
 
Binnen het Bereikbaarheidsakkoord zijn veel concrete voorbeelden van projecten, die uitgerold zijn 
en opgepakt worden de komende tijd. Vandaag is in de Stuurgroep nadrukkelijk gevraagd de 
communicatie hierover goed op te tuigen, zodat onze gemeenteraden ook kunnen zien wat er 
concreet de komende jaren staat te gebeuren. Dan kan ieder college ook aan de eigen raad en 
inwoners laten zien wat er allemaal op de rol staat en gebeurd is.  
Op verzoek van de Provincie is een andere vorm van samenwerking met de Provincie opgetuigd 
met een regionale agenda en regionaal programma, dat wordt verder uitgewerkt. Ook gaan we een 
Streefbeeld 2040 opstellen. Dit lijkt erg ver weg, maar alles dat op het gebied van Mobiliteit in de 
pijplijn zit kost erg veel tijd zeker vanwege de stikstofproblematiek. Ambities neerleggen richting 
2040 is heel realistisch.  
We hebben daarnaast 4 concrete thema’s, die we verder gaan uitdiepen: regionaal fietsbeleid, 
energie en duurzaam brandstofgebruik, logistiek en verkeersveiligheid. Daar komt een regionaal 
uitvoeringsprogramma voor. Antoinette Maas hoopt het Algemeen Bestuur hierover dit jaar nog een 
keer te kunnen meenemen.  
 
Frank Rombouts/Reusel-De Mierden geeft aan dat de raad nadrukkelijk heeft gevraagd in te 
brengen, dat zij voor een aantal thema’s, maar met name bij Mobiliteit, dient te worden gezocht 
naar een concretere uitwerking. De raad begrijpt dat dat voor 2021 moeilijk gaat worden, maar 
verzoekt in het Werkprogramma 2022 hieraan echt meer aandacht te geven.    
 
De voorzitter dankt Antoinette Maas voor de toelichting en wenst haar veel succes met de verdere 
uitrol van de uitdagingen op het gebied van Mobiliteit, die op ons staan te wachten.   
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Thema Energietransitie 
De voorzitter geeft Frans Kuppens het woord.  
Aan het thema Energietransitie werken wij samen met alle regiogemeenten (dat doen we als een 
geheel) en het team MRE (de werkorganisatie MRE). Er is een duidelijke rolverdeling tussen Team 
MRE en de gemeenten. Team MRE is procesregisseur met als doel te komen tot een gedragen en 
vastgestelde Regionale Energiestrategie (RES) en zorgt dat het proces goed georganiseerd en 
begeleid wordt op strategisch niveau. Het maken van beleidskeuzes en de uitvoering van de 
plannen ligt bij de 21 gemeenten in samenwerking met Provincie, waterschappen en netbeheerder.  
De ambtenaren werken samen in RES-groepen. Vanuit het Rijk is financiering beschikbaar gesteld 
om externe projectleiders in te zetten ter ondersteuning. 
   
De acties binnen thema Energietransitie in het Werkprogramma hebben we in twee deelthema’s 
verdeeld: het opleveren en doorontwikkeling RES en het versnellen van de energiestrategie door 
het verbinden van de diverse partijen, die daarin actief zijn. Deze twee thema’s kunnen uiteraard 
niet los van elkaar worden gezien.  
RES: In het landelijke Klimaatakkoord is afgesproken dat alle 30 regio’s in Nederland een RES 
opstellen. In de Metropoolregio doen we dat met 21 gemeenten, Provincie, 2 waterschappen en 
netbeheerder, maar ook tientallen stakeholders. De RES heeft een horizon tot 2030 met een 
langere doorkijk naar 2050.  
2021, dit jaar, staat in het teken van het opleveren van de RES 1.0, dit is een vervolgstap op de 
concept-RES, die in de zomer van 2020 aan de volksvertegenwoordigers voor een reactie is 
voorgelegd. We hebben ervoor gekozen in onze regio een Milieueffectrapportage (MER) op te 
stellen, zodat we een zorgvuldige afweging kunnen maken bij de keuzes van zoekgebieden voor 
grootschalige opwek van zonne- en windenergie. Ook is er veel afstemming met netbeheerders  
om te zoeken naar oplossingen voor de problemen met de capaciteit op het elektriciteitsnetwerk, 
die aanzienlijk zijn.  
Voor het onderdeel Besparing stellen we in het kader van de RES energiebesparingsplannen 
op. Hierbij werken we samen met verschillende stakeholders, zoals woningbouwcoöperaties, 
energiecoöperaties, VNO/NCW enz.  
Voor het onderdeel Warmte geven we inzicht in de lokale warmtebronnen en regionale bronnen en 
infrastructuren.  Uitgewerkt wordt welke scenario’s er voor warmtevoorzieningen zijn. De uitwerking 
vindt plaats op lokaal niveau in de gemeentelijke transitievisies warmte.  
Het RES-proces is dus een continue proces. Elke twee jaar wordt de RES bijgesteld op basis van 
nieuwe inzichten, innovaties en ervaringen. Zo zal de RES zich stapsgewijs ontwikkelen. 
 
Versnellen energietransitie: Het Team MRE zorgt voor de verbinding tussen de gemeenten en de 
andere stakeholders. Het doel is te komen tot een versnelling en uitvoering van de initiatieven. We 
werken samen met stakeholders, zoals BMF, ZLTO, VNO/NCW, BOM, TU/e, Fontys, Jong RES, 
energiecoöperaties en woningbouwcoöperaties in de regio. Deze samenwerking wordt in 2021 
verder versterkt. Daarnaast werken we uiteraard intensief samen met Brainport Development om 
gemeenten beter te informeren over innovatieve producten en technologieën, die in deze regio 
worden ontwikkeld met als doel te komen tot een versnelling van innovaties, die ook zijn 
opgenomen in de Brainport Actieagenda. Zo brengen we de doelen van de RES dichterbij.  
 
Tot slot proberen we zoveel mogelijk inwoners, raadsleden en stakeholders mee te nemen. Het 
proces tot realisatie van de RES is voor veel inwoners nog vaak erg abstract. Toch wil het Team 
MRE in samenwerking met de gemeenten in het RES-proces zoveel mogelijk inwoners meenemen 
in de verschillende fases in dit proces. De communicatie met de inwoners loopt vooral via de 
gemeenten, waar veel directere contacten met inwoners liggen. Op regionaal schaal worden 
uiteraard ook verschillende bijeenkomsten georganiseerd en hopelijk kan dit straks ook weer fysiek. 
Vanuit de RES-werkgroep communicatie en participatie worden hulpmiddelen aangereikt, zoals 
bijvoorbeeld voorbeeldpresentaties en artikelen. 
Mocht u hierover nog meer willen weten, dan is er de website www.energieregiomre.nl, waarop 

http://www.energieregiomre.nl/
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alles wat wij doen nader is uitgewerkt.  
 
Monique List/Eindhoven geeft aan dat de raad ook een positieve zienswijze heeft afgegeven, 
waarbij in algemeenheid is genoemd het belang van tijdige en met name voldoende betrokkenheid 
van de raden hierbij. De RES is een actueel thema om dit nu te benadrukken.  
De voorzitter zegt toe dit door te geven aan de Raadstafel21, omdat het van belang is goed te 
communiceren met de raden en daarmee met onze inwoners. [actie: MRE] 
 
De voorzitter dankt Frans Kuppens voor de toelichting en wenst het team veel succes bij deze grote 
opgave, die we met elkaar moeten vervullen.  
 
Thema Economie 
De voorzitter geeft het woord aan Daan de Kort.  
Het thema Economie heeft drie peilers: Brainport Nationale Actieagenda, Stimuleringsfonds en 
brede basiseconomie.  
Brainport Nationale Actieagenda: Er zijn 21 economische agenda’s, die we zoveel mogelijk 
proberen op elkaar af te stemmen om tot één economische agenda te komen om de regio te 
kunnen vertegenwoordigen richting het Rijk en Brussel. Concreet zitten er hele mooie projecten in. 
Denk aan Innovatiehuis De Peel, het Huis van de Kempen. In de regio worden deze agenda’s goed 
op elkaar afgestemd, hierdoor kunnen we de vuist maken die nodig is. Het komende jaar zal het 
Groeifonds (Wopke Wiebesfonds) belangrijk zijn. Daar zal de focus voor wat de Brainport Nationale 
Actieagenda betreft het komende jaar vooral gaan liggen. 
Stimuleringsfonds: Hiermee zijn we al een tijd bezig als MRE, dat blijkt ook succesvol te zijn. We 
stimuleren daarmee vooral innovatie in de breedte en economische clustervorming. Het afgelopen 
jaar, en dat heeft u wellicht in uw college kunnen merken, hebben we de wethouders economische 
zaken gebombardeerd als ambassadeurs van dat Stimuleringsfonds en die zijn ook als een soort 
Gaston van de Postcodeloterij verschillende cheques gaan uitdelen om het communicatief goed 
onder de aandacht te brengen. Dat is in het afgelopen jaar meer gebeurd dan in de voorafgaande 
jaren.  
Brede basiseconomie: De voornaamste ontwikkeling is de Coronacrisis en Herstelaanpak. Er is  
2 miljoen euro voor ter beschikking gesteld. Er zijn drie tranches: omscholing, digitalisering MKB 
en centrumgebieden. Met omscholing en digitalisering zijn we al flink aan de slag. We zijn 
voorbereidingen aan het treffen als het gaat om centrumgebieden. De derde tranche moet nog 
komen.  
 
De voorzitter dankt Daan de Kort voor de korte, scherpe en heldere toelichting.  
 
Hans Ubachs/Best informeert in het kader van de Herstelaanpak naar de cofinanciering van deze 
onderwerpen, met name digitalisering MKB en hybride leeromgevingen. Is dit onzeker, komt deze 
er niet? Is het verstandig hiermee door te gaan of moet er een heroverweging komen?  
Daan de Kort licht toe dat de Herstelaanpak een bestuurlijke Taskforce kent, waarin in de 
subregio’s zijn vertegenwoordigd. Daar zijn ook vragen gesteld over de cofinanciering. Voor wat de 
digitalisering betreft is de Provincie betrokken. We zijn hiermee bezig. Als het gaat om omscholing 
zijn Brainport Development en de arbeidsmarktregio’s betrokken. Dat is ook in gang gezet. Daar 
verwachten we ook cofinanciering uit te halen. Het is een terecht aandachtspunt. De Taskforce 
heeft er ook aandacht voor en bereid alles voor. Het komt dan ook terug bij het 
Portefeuillehoudersoverleg Economie.  
Hans Ubachs verzoekt, dat als er onzekerheid is over cofinanciering of dat die niet doorgaat, dit 
terug te laten komen in het Portefeuillehoudersoverleg Economie, om onze mind opnieuw op te 
maken. Anders gaat we er misschien geld instoppen, terwijl we er niet uit kunnen halen wat we 
eruit willen halen. En dat is zonde van ons geld. Daan de Kort zegt dit toe. [actie: MRE]  
 
De voorzitter wenst Daan de Kort veel succes de komende tijd.  
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De opmerkingen, die vandaag gemaakt zijn worden meegenomen in de voorbereiding van het 
Werkprogramma 2022. Met name de roep om concretisering is een algemene opgave voor de 
bestuurlijk trekkers en alle portefeuillehouders om daar zoveel als mogelijk al in 2021 naar te 
streven, stelt de voorzitter.  
 
Jos van Bree/Geldrop-Mierlo vraagt hoe we de over het Werkprogramma en de zienswijzen  
van de raden daarop naar de raden gaan communiceren? Jannet Wiggers geeft aan dat het 
Werkprogramma 2021 met de Reactienota, zoals gebruikelijk, aan de raden worden toegestuurd 
(via de griffies). Daarbij zal worden aangegeven dat op de website filmpjes beschikbaar zijn. Ook 
brengen we het onder de aandacht van de Raadstafel21. Zodat het breed bekend wordt bij de 
raden.  
 
Dilia Blok/Someren stelt dat richting de kadernota en begroting er weer inhoudelijke discussies 
zullen zijn. Hoe gaan we de voortgang rapporteren aan de raden? Behoefte is aan duidelijkheid 
over de concrete resultaten. Dilia Blok doet een oproep naar de raden concreet te blijven 
communiceren met een zekere continuïteit over de resultaten daarvan. De voorzitter zegt toe deze 
oproep mee te nemen naar het Dagelijks Bestuur. [actie: MRE]  
 
Hans Ubachs geeft aan dat Best instemt met het Werkprogramma. In de beantwoording is actief 
ingegaan op wat wij hebben ingebracht in de zienswijzen. Compliment voor de organisatie. Best 
heeft altijd kritische noten geplaatst en dat zal Best blijven doen. 
De voorzitter stelt dat door kritisch te zijn we naar een sterker en concreter programma komen. 
Dank daarvoor allemaal.   
 
Het Algemeen Bestuur besluit:    
1. Unaniem in te stemmen met de Reactienota concept-Werkprogramma 2021 Metropoolregio  
    Eindhoven. 
2. Unaniem in te stemmen met het gewijzigde Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven.  
 

7. Rondvraag en sluiting 
 

Het overleg maakt geen gebruik van de rondvraag.  

 

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op woensdag 30 juni 2021. 

Van 17.00 tot 18.00 uur. In ieder geval zal worden geagendeerd: 

-Vaststellen Jaarrekening 2020 

-Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021 

-Vaststellen Begroting 2022 

-Instemmen met vrijgave technisch aangepaste Gemeenschappelijke Regeling 

 

De voorzitter dankt de leden voor de inbreng en sluit de openbare vergadering.   

 

### 

 


