
 

100502-2033\SVE\HLE\-1 

 

 

Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 30 juni 2021 

AGENDAPUNT 4 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

 

Ingekomen stukken  
 

Interbestuurlijk toezicht 
 
Brief Provincie van 16 april 2021 over Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021 [bijlage 1]  
 
Toelichting 
Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één  
van de kerntaken van de Provincie Noord-Brabant. Met deze brief informeert de Provincie u over de 
beleidsproducten van dit jaar.   
 

VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen. 

 

Mededelingen  
 

Samenwerking en strategie 

 

Aanwijzing vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economie    
Door het vertrek van Daan de Kort is de positie van vicevoorzitter Portefeuillehouderoverleg Economie  

vrijgekomen. De leden van het Portefeuillehoudersoverleg Economie hebben - conform hetgeen in het 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is opgenomen -  Remco Bosma uit hun midden gekozen als nieuwe 

vicevoorzitter van het Portefeuillehoudersoverleg Economie.   

 

VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.   

 

Landgoed Gulbergen / stortplaats 

De Metropoolregio Eindhoven is eigenaar van de stortplaats Gulbergen. Samen met andere 

exploitanten in de provincie Noord-Brabant hebben wij met de Provincie afspraken gemaakt over de 

nazorg, overdracht van de stortplaats. In bijgevoegde brief [bijlage 2], die als Statenmededeling door 

de Provincie is verzonden, wordt u nader geïnformeerd over de stand van zaken. 

 

VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.  
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Economie 

 

Regiodeal Voortgangsrapportage ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal 

In november 2018 heeft de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met het verzoek tot het leveren van 

een bijdrage aan het project ‘Ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal’. Hiervoor is een aparte 

subregeling ingericht conform artikel 30 van de Verordening Stimuleringsfonds Metropoolregio 

Eindhoven. De regionale bijdrage bedraagt € 2.400.000 op een totale begroting van € 3.700.000 voor  

de ondersteuning van de uitvoeringsorganisatie. 

Onderdeel van de voorwaarden is dat de uitvoeringsorganisatie Regio Deal Brainport B.V. aan de regio 
inhoudelijke voortgangsrapportages overlegt, waarbij qua inhoud en rapportagemomenten wordt 
aangesloten bij de rapportage-afspraken, die in het kader van de Regio Deal Brainport Eindhoven  
zijn gemaakt met het Rijk. Hierbij treft u ter kennisneming de Voortgangsrapportage 2020 aan  
[bijlage 3].  
 
VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.  
 

 
Eindhoven,  
 

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.  

 


