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AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,
Hiermee bieden wij u ter vaststelling aan de eerste Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021 van de
Metropoolregio Eindhoven.
Coronacrisis
Begin maart 2019 is de wereld geconfronteerd met een Coronacrisis. Langzaam zetten we weer
nieuwe stappen vooruit om de samenleving weer op te starten. Het is een tijd, waarin we gezamenlijk de
gevolgen van het Coronavirus zullen bestrijden om de economische en maatschappelijke schade zo
veel mogelijk te beperken. 2021 biedt weer perspectief om gezamenlijk stappen te zetten uit deze crisis.
Door inzet en breed geaccepteerd gebruik van digitale middelen hebben we ook veel zaken
gerealiseerd.
De realisatie van het Werkprogramma 2021 en ook de gevolgen van de Coronamaatregelen daarop
- voor zover deze nu bekend zijn – zijn in deze eerste Bestuursrapportage 2021 van de Metropoolregio
Eindhoven meegenomen.
In deze rapportage informeren wij u over de beleidsmatige uitvoering van het Werkprogramma 2021
in de periode januari t/m mei. In de tweede rapportage in het najaar zullen wij naast de beleidsmatige
uitvoering ook ingaan op de financiële realisatie over de periode januari t/m september 2021. Hierbij
betrekken we ook het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) als onderdeel van de
concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven.
Het Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio Eindhoven is het derde werkprogramma
dat uitvoering geeft aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit werkprogramma is op
24 februari 2021 door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De 21 gemeenteraden hebben op
het concept-werkprogramma een zienswijze kenbaar kunnen maken.
Werkprogramma 2021
In dit werkprogramma werken we gezamenlijk verder om de ambities van onze missie te realiseren.
Onze missie: Het doel van onze samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven is het handhaven
en uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de regio, om op die manier het vestigingsen verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Het verbeteren van de leef-, verblijfen werkomstandigheden van onze inwoners, bezoekers en bedrijven is daarbij de leidraad.
Duurzaamheid staat daarbij centraal. Hoe succesvoller we in onze opdracht zijn, des te beter het is voor
onze gemeenten, onze regio, ons land en de wereld daaromheen.
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Dit doen we door te werken aan concrete en urgente opgaven binnen de thema’s Economie, Mobiliteit,
Energietransitie, en Transitie Landelijk Gebied. Om onze ambities te realiseren hanteren we als
basisprincipes: slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen. Op basis van deze principes werken we
samen aan onze opgaven, vrijwillig maar niet vrijblijvend. Samenwerken vraagt behalve formele
afspraken ook om een instelling van alle betrokkenen om van de samenwerking een succes te willen
maken. We steken onze handen uit de mouwen en zijn hiermee graag aan de slag. Kijkend naar de
voortgang van het Werkprogramma 2021 zijn we in het begin van het jaar voortvarend van start gegaan
met onder andere de laatste stappen in een intensief traject rondom de Regionale energiestrategie.
Door flexibiliteit van ons allen hebben we ook gedurende de Coronacrisis met innovatieve werkwijze
uitvoering gegeven aan het Werkprogramma 2021.
Samen aanpakken is ook de wijze, waarop de gevolgen van de Coronacrisis in verbinding met het
werkprogramma worden aangepakt. Het Dagelijks Bestuur heeft hierin ook de verantwoordelijkheid
genomen om te werken aan een regionaal herstelprogramma. Vanuit gezamenlijk eigenaarschap en
met slagkracht!
Eindhoven, 21 juni 2021
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter a.i.,
de secretaris,
mw. P.J.M.G. Blanksma – van den Heuvel. drs. J. Wiggers.
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 21 juni 2021;

BESLUIT

Vast te stellen de beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021
Metropoolregio Eindhoven

Eindhoven, 30 juni 2021
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter a.i.,
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de secretaris,

