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De bijeenkomst van het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021 bestaat uit twee delen. 
 
Kennisuitwisseling  

Eindrapport Onderzoek Regionale Monitor Brede Welvaart – door prof.dr.ir. Harry Lintsen  

emeritus-hoogleraar TU/e  

In de vergadering van 29 januari 2021 is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het lopende 

regionale onderzoek Monitor Brede Welvaart. Het onderzoek is uitgevoerd onder verantwoordelijkheid 

van de programmaleiders prof.dr. Jan Pieter Smits (CBS en TU/e) en prof.dr.ir. Harry Lintsen (emeritus 

TU/e). Recent is het onderzoek afgerond. Harry Lintsen geeft een toelichting geven op de uitkomsten 

van het onderzoek. Vervolgens zal het rapport ook aangeboden worden aan de 21 gemeenten. 

 

Vergadering  
De vergadering bestaat uit een openbaar en besloten gedeelte.   
 
--- 
 

1. Opening 
De voorzitter, Frank van der Meijden, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Elly Blanksma is verhinderd. De gemeenten Best, Heeze-Leende en Valkenswaard zijn niet 
vertegenwoordigd.   
 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 
Aan de agenda is een besloten deel toegevoegd. In beslotenheid zal het Algemeen Bestuur worden 

bijgepraat over de stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen.   

Het overleg stelt de agenda gewijzigd vast.  
 

3. Vaststellen notulen vergadering 24 februari 2021 en overzicht Toezeggingen 

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

  

Stand van zaken Toezeggingen  

1-Organiseren werksessie Algemeen Bestuur over efficiency en effectiviteit samenwerking  

De werksessie heeft op 4 juni 2021 plaatsgevonden. Actie kan van het overzicht. 

2-Doorontwikkeling regionaal samenwerkingsakkoord  

Proces uitlijnen en het Algemeen Bestuur informeren. Voor de vergadering van 6 oktober 2021 

worden de bestuurlijke opdracht en het procesvoorstel geagendeerd. Conform het Werkprogramma 

is de afgelopen periode ingezet op masterclasses als inspiratie voor de doorontwikkeling van het 

Samenwerkingsakkoord.  

3-Samenstelling Bestuurscommissie RHCe  

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

vrijgekomen in de Bestuurscommissie RHCe. Greet Buter/Deurne zal worden voorgedragen. 

Besluitvorming vindt plaats in de vergadering van 6 oktober 2021.  

4-Tijdig en voldoende betrekken gemeenteraden  

Benadrukken bij Raadstafel21 van het belang goed te communiceren met de gemeenteraden en 

daarmee met onze inwoners. Het tijdig en voldoende betrekken van de raden en eigenaarschap te 

entameren is onderwerp van continue aandacht. Actie kan van het overzicht.  

5-Cofinanciering digitalisering MKB en hybride leeromgevingen Herstelaanpak Corona   

Indien er onzekerheid is over cofinanciering of cofinanciering niet doorgaat, dit terug te laten komen 

in het Portefeuillehoudersoverleg Economie, om onze mind opnieuw op te maken. Cofinanciering 

digitalisering MKB en hybride leeromgevingen Herstelaanpak Corona heeft de aandacht van de 

Taskforce. Actie kan van het overzicht.    
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6-Communiceren resultaten  

Oproep concreet met de gemeenteraden te blijven communiceren en met een zekere continuïteit 

over de resultaten van het Werkprogramma MRE. Via onder andere onze Nieuwsbrieven 

communiceren we expliciet over onder andere het Werkprogramma, de voortgang en de resultaten. 

Heeft permanente aandacht. Actie kan van het overzicht.   

Het Algemeen Bestuur neemt kennis van de stand van zaken van de Toezeggingen.  

  

4.  Ingekomen stukken en mededelingen     

  
Ingekomen stukken  

1-Brief Provincie van 16 april 2021 over Interbestuurlijk toezicht: beleidsproducten 2021    

Mededelingen   

2-Aanwijzing vicevoorzitter Portefeuillehoudersoverleg Economie     
Remco Bosma is uit het portefeuilehoudersoverleg gekozen als nieuwe vicevoorzitter van het 

Portefeuillehoudersoverleg Economie als opvolger van Daan de Kort. De voorzitter wenst  

Remco Bosma veel succes.   

3-Landgoed Gulbergen / stortplaats (Statenmededeling)   

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. We krijgen meer tijd om te kijken of we de stortplaats 

langer kunnen conserveren, dat uiteindelijk minder geld gaat kosten.  

4-Regiodeal Voortgangsrapportage ondersteuning uitvoeringsorganisatie Regiodeal 

(Voortgangsrapportage 2020)  

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 subsidieregeling 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.  

-5 Voorzitterschap MRE   

In verband met de bestrijding van de Coronacrisis heeft John Jorritsma de afgelopen periode 

tijdelijk het voorzitterschap van de Metropoolregio Eindhoven overdragen aan vicevoorzitter  

Elly Blanksma. Nu de Coronacrisis grotendeels achter de rug is heeft John Jorritsma aangegeven 

zijn taak als voorzitter van de Metropoolregio Eindhoven per 1 september 2021 van harte weer 

volledig op zich te willen nemen. De voorzitter spreekt waardering uit en dankt John Jorritsma en 

Elly Blanksma voor de manier, waarop zij hun rol de afgelopen periode hebben ingevuld. 

Het Algemeen Bestuur neemt de ingekomen stukken en mededelingen voor kennisgeving aan.  

5.  Procesvoorstel afronding onderzoek Metropoolregio Eindhoven Brede Welvaart   
In de afgelopen periode bent u meerdere malen geïnformeerd over het ‘Onderzoek Brede 

Welvaart’. Het onderzoek is recent afgerond. Aan het begin van deze bijeenkomst is door  

Harry Lintsen een presentatie verzorgd over het eindrapport.   

In het voorstel wordt ingegaan op de opzet en positionering. Daarnaast is een procesvoorstel 

gedaan om duiding te geven aan de uitkomsten van het onderzoek op regionale schaal.  

Het Dagelijks Bestuur heeft er geen inhoudelijk oordeel over, maar wil dit rapport in gesprek 

brengen van en met de 21 gemeenten. Het onderwerp is veel omvattend. De komende tijd 

gebruiken we om met elkaar in het portefeuillehoudersoverleg hierover het gesprek te voeren.  

 

Hans Gaillard/Son en Breugel dankt Harry Lintsen voor de boeiende presentatie. Ook de aanpak is 

interessant, maar deze is niet nieuw. Hans Gaillard verwijst daarbij naar de Telosstudie en de 

resultaten. Bij de evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven en in het Stedelijk Gebied Eindhoven 

is deze problematiek nadrukkelijk geagendeerd. We doen er echter niets mee. Hans Gaillard 
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verwijst naar de discussie bij het SRE hoe om te gaan met het sociaal domein, dat aan een apart 

bijzettafeltje werd geparkeerd.  

 

In dit onderzoek wordt de urgentie benadrukt. Geadviseerd wordt onder andere: maak van de 

inclusieve samenleving een apart thema voor de Metropoolregio Eindhoven. Hans Gaillard is bang 

dat dit opnieuw op een bijzettafeltje terechtkomt. Het is een goed voorstel van het Dagelijks 

Bestuur om de uitkomsten mee te nemen in het portefeuillehoudersoverleg, maar is dit de beste 

werkwijze? Waarom nemen we de grenzen van MRE als uitgangspunt en kijken we niet naar de 

regio? In deze regio zijn ook andere gremia, die bij deze thematiek een nadrukkelijke rol zouden 

kunnen spelen. Denk aan de GGD en de Veiligheidsregio. Hans Gaillard stelt voor een tafel te 

organiseren waar deze thematiek in breder verband en veel integraler aan de orde zou kunnen 

komen. Laat het ook landen in het portefeuillehoudersoverleg. Als het alleen daar landt, dan krijg 

je mogelijk versnippering. Naast de urgentie is ook aangegeven, dat het een thema is dat je 

integraal zou moeten benaderen. Hans Gaillard pleit ervoor het te verbreden naar een verband,  

dat ruimer is dan de MRE. En laat de adviezen, die zijn gedaan op basis van de uitkomsten van het 

onderzoek ook een drager zijn voor de doorontwikkeling van de MRE zelf.   

 

De voorzitter geeft aan dat het Dagelijks Bestuur het zo breed mogelijk zou willen wegzetten in het 

portefeuillehoudersoverleg. Gezamenlijk vinden we dit een heel belangrijk thematiek. Het een hoeft 

het ander niet uit te sluiten. Als er genoeg belangstelling voor is, zou dit kunnen leiden tot een 

bredere tafel. Het Dagelijks Bestuur heeft hiervoor nu nog niet gekozen. De voorzitter onderkent 

dat het de grenzen van het MRE voorbij gaat. Uit de Coronacrisis hebben we lessen geleerd en we 

zijn nog niet uitgeleerd.  

 

Hans Gaillard geeft aan het voorstel heel mager te vinden. Waarom ligt er een procesvoorstel, dat 

zich alleen beweegt binnen de grens van de MRE als onderkend wordt wat dit betekent en dat het 

veel breder is dan de MRE? Waarom komt het Dagelijks Bestuur niet met een breder voorstel om 

dit integraler aan te pakken?    

 

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat daarvoor de tijd nog niet rijp is. Eerder hebben we de 

thema’s voor het portefeuillehoudersoverleg gekozen. Het Dagelijks Bestuur is terughoudend 

geweest, omdat een extra thema c.q. tafel betekent dat er extra mensen en middelen nodig zijn. 

Om die reden is het voorstel, zoals het nu voorligt ingebracht.  

 

Judith Keijzers/Oirschot kan meegaan in hetgeen Hans Gaillard heeft ingebracht. Voor ligt een 

minimale magere variant. Het is goed hierop in te zetten. Mogen we het Dagelijks Bestuur de 

opdracht meegeven te bezien wat de mogelijkheden zijn om de aanpak verder op te plussen?    

De voorzitter neemt deze opdracht, namens het Dagelijks Bestuur, aan. De voorzitter stelt voor de 

adviezen naar aanleiding van het onderzoek te laten landen en te bezien wat daarop terugkomt en 

of dit bevestigt wat hier vandaag is ingebracht.  

Het Algemeen Bestuur stemt in met deze subopdracht aan het Dagelijks Bestuur. [actie: MRE]   

 

Het Algemeen besluit: 

1. Kennis te nemen van de afronding van het onderzoek Brede Welvaart binnen de regio 

 Zuidoost-Brabant. 

2. In te stemmen met de beschreven processtappen: 

a. Kennisdeling 

i. Presentatie Algemeen Bestuur 30 juni 2021  

ii. Toezenden eindrapport en bijlagen aan colleges van b&w van de 21 gemeenten 

iii. Masterclass Brede Welvaart 

b. Proces 
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i. Rapport toevoegen als belangrijke bouwsteen voor doorontwikkeling 

samenwerkingsakkoord via werkgroep 

ii. Aanbieden aan portefeuillehouders voor uitwerking rapport in relatie tot  

Werkprogramma 2021 en 2022.  

 

6.  (Aangepast) voorstel vaststellen Jaarrekening 2020 Metropoolregio Eindhoven   
Mathijs Kuijken licht het voorstel toe. Voor ligt de Jaarrekening 2020, waarvoor de accountant 

een goedkeurende verklaring heeft afgegeven ten aanzien van getrouw- en rechtmatigheid.  

In de Jaarrekening 2020 is sprake van een positief resultaat.   

In het voorstel, dat bij de 1e zending aan het Algemeen Bestuur is toegezonden was nog voorzien 

in een bestemming van een deel van het resultaat ten behoeve van de Regionale Energiestrategie  

(RES). Inmiddels is bekend geworden dat er een Rijksbijdrage komt voor de RES-regio’s, 

waardoor deze storting niet meer aan de orde is. Het Algemeen Bestuur heeft met de nazending 

een aangepast voorstel ontvangen.   

Het positieve resultaat van de MRE en het RHCe gaat, zoals gebruikelijk terug naar de 

gemeenten. Het gedeelte Landgoed Gulbergen, dat vrijvalt uit een voorziening komt in de 

bestemmingsreserve.  

 

Advies Commissie van advies voor financiën   

De commissie adviseert positief over het voorstel. Zorg wordt uitgesproken voor de toekomstige 

exploitatieruimte, die als gevolg van de afkoop erfpachtconstructie Attero / Landgoed Gulbergen 

negatief is geworden.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

1. De Jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2020 vast te stellen overeenkomstig het 

 voorgelegde concept.  

2. In te stemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het “Verschillenoverzicht  

baten en lasten” met toelichting.  

3. Het positieve saldo lopende rekening 2020 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 944.644 

terug te betalen aan de deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners 

zoals gehanteerd in de Begroting 2020.  

4. Het positieve saldo lopende rekening 2020 van het RHCe ad € 586.112 terug te betalen aan de 

deelnemende gemeenten, met als verdeelsleutel het aantal inwoners zoals gehanteerd in de 

Begroting 2020.  

5. In te stemmen met het vormen van een nieuwe bestemmingsreserve Gulbergen.   

6. Het positieve saldo lopende rekening 2020 van Gulbergen ad € 11.775.229 toe te voegen aan  

de bestemmingsreserve Gulbergen.  

7. Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven te mandateren de bestemmingsreserve 

Gulbergen te mogen muteren met als doel de in de exploitatie op Gulbergen betrekking  

hebbende kosten te egaliseren.  
 

7.  Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021 

Metropoolregio Eindhoven        
Ieder jaar stelt de Metropoolregio een werkprogramma op. Over de uitvoering wordt drie keer  

per jaar gerapporteerd. De eerste (beleidsmatige) rapportage met peildatum 1 juni 2021 ligt  

nu voor.   

Door inzet en breed geaccepteerd gebruik van digitale middelen hebben we ook veel zaken 

gerealiseerd. Door flexibiliteit van ons allen hebben we ook gedurende de Coronacrisis met een 

innovatieve werkwijze uitvoering gegeven aan het Werkprogramma 2021.    
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Het Algemeen Bestuur besluit de beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2021  

Metropoolregio Eindhoven unaniem vast te stellen.  

  

8.  Voorstel Koningsdag 2021, financiële verantwoording  
Aan de Metropoolregio is begin januari 2021 gevraagd het regionale deel van Koningsdag 2021 te 

organiseren. Onder tijdsdruk, de Coronamaatregelen, vertrouwelijkheid en in afstemming met de 

gemeenten is hieraan invulling gegeven. De gemeenten/burgemeesters en Algemeen Bestuur zijn 

binnen deze spelregels zoveel mogelijk vroegtijdig geïnformeerd.   

De kosten voor het regionale deel komen, zoals gebruikelijk voor rekening van de regio. In dit 

geval de Metropoolregio Eindhoven. 

Alhoewel het Dagelijks Bestuur de bevoegdheid heeft tot het doen van uitgaven vinden wij het 

gezien het bedrag én het onderwerp van belang u als Algemeen Bestuur hierover reeds nu, 

vooruitlopend op de financiële bestuursrapportage van het najaar, te informeren en 

verantwoording af te leggen over de uitgaven, aldus de voorzitter.    

 

Het Algemeen Bestuur stelt dat de manier waarop de gemeenten zijn meegenomen in dit traject 

niet de manier is waarop we met elkaar willen werken. In een volgende situatie, waarin onder 

hoogspanning moet worden gewerkt is het van belang tijdig met elkaar af te spreken hoe hiermee 

om te gaan.  

De voorzitter dankt het Algemeen Bestuur voor de reflectie en neemt de kanttekeningen ter harte.  

Samenwerken blijft een opdracht voor ons allen en dat blijven we positief gestemd doen en 

uitdragen.     

 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

1. Kennis te nemen van de toelichting op de opdracht IDTV en de gemaakte kosten.  

2. De financiële consequenties te verwerken in de financiële bestuursrapportage in het najaar 

    2021.  

9.  Voorstel vaststellen Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven   
Mathijs Kuijken licht het voorstel toe.  

De concept-Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven heeft betrekking op het vierde en laatste 

jaar van ons Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en is opgesteld conform de eerder vastgestelde 

uitgangspunten.  

De gemeenteraden hebben de gelegenheid gehad een eventuele zienswijze kenbaar te maken.   

Van alle gemeenten is een reactie ontvangen, hartelijk dank daarvoor. Alle gemeenten met 

uitzondering van gemeente Best zijn akkoord met deze begroting.        

 

Advies Commissie van advies voor financiën 

De Commissie adviseert positief over het voorstel. 

  

Greet Buter/Deurne geeft aan dat we met elkaar het MRE zijn, dat betekent ook dat de MRE een 

beetje ons als gemeente is. We hebben als regio grote opgaven en ambities en werken goed 

samen. Tegelijkertijd hebben wij als gemeenten ook de nodige uitdagingen en ervaren flinke 

financiële druk. Dat maakt ook dat de raad van Deurne het nodig heeft gevonden daar nog een 

keer een opmerking over te maken in de brief over de zienwijze. Ik blijf het herhalen. De raad  

roept u en de raden van de andere deelnemende gemeenten op te kijken naar de mogelijkheden 

tot kostenreductie van de samenwerking, dit heeft met name betrekking op de bedrijfsvoering. 

Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven dat in 2022 kostenreductie niet mogelijk is, omdat de 

grenzen van efficiency van de MRE-organisatie zijn bereikt. Deurne is wel akkoord met de 

begroting, maar vraagt wel kritisch te blijven op de kosten en besparingsmogelijkheden te 

betrekken bij alle toekomstige plannen.  
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Roland van Kessel/Cranendonck sluit zich hierbij aan.  

 

De voorzitter stelt dat het Dagelijks Bestuur niet over een nacht ijs is gegaan. De begroting is goed 

voorbereid. Met elkaar samenwerken in een verband vraagt offers ook voor de degenen die het 

moeilijk hebben met de eigen begroting. Samenwerken blijft een keuze. Dank voor de inbreng. 

Deze opmerkingen blijven we serieus nemen.  

Alle gemeenten met uitzondering van gemeente Best stemmen in met deze begroting. Dank aan 

de MRE en de portefeuillehouders voor de voorbereiding. Er is goed werk verricht.   

 

Remco Bosma/Bladel verzoekt in de toekomstige stukken bij de gemeenten, die geen zienswijze 

indienen ook te vermelden dat zij gereageerd hebben (maar besloten hebben geen zienswijze in te 

dienen). De voorzitter zegt toe dit verzoek mee te nemen. [actie: MRE]  

 

Het Algemeen Bestuur besluit de concept-Begroting 2022 Metropoolregio Eindhoven vast te 

stellen.   

10.  Voorstel vaststellen actualisatie methodiek indexering inwonerbijdragen vier grote 

regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Metropoolregio, Omgevingsdienst en 

Veiligheidsregio)   
Mathijs Kuijken licht het voorstel toe.  
In 2016 is vanuit de Kring van Gemeentesecretarissen het initiatief genomen om samen met de  
vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (Veiligheidsregio, GGD, Metropoolregio en 
Omgevingsdienst) tot afspraken te komen over onder andere de methodiek van indexering van de 
inwonerbijdrage. Met het Algemeen Bestuur is afgesproken 4-jaarlijks te actualiseren en daar 
waar nodig en/of wenselijk bij te stellen. Het betreft kleine aanpassingen. Onder andere dat we  
nu op basis van ‘het begrotingsjaar zelf’ kunnen indexeren, omdat het Centraal Planbureau deze 
kengetallen publiceert.     
 
Advies Commissie van advies voor financiën    

De commissie adviseert positief over het voorstel. De commissie adviseert ook andere factoren, 

die van invloed zijn op de hoogte van de inwonerbijdrage zichtbaar te maken. Toegezegd is dit, 

indien hier sprake van is, op te nemen in de kadernota, waarin deze uitgangspunten worden 

vastgelegd.  

  

Het Algemeen Bestuur besluit:  

De methodiek indexering inwonerbijdrage te continueren, zoals opgenomen en vastgesteld  

in de door vier Gemeenschappelijke Regelingen Veiligheidsregio, GGD, Metropoolregio en 

Omgevingsdienst gezamenlijk opgestelde beleidsnotitie Kaders P&C documenten deel I,  

aangevuld met de wijzigingen uit de Beleidsnotitie kader indexeringen.  

  

11.  Voorstel technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 

2021   
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.   

In het Samenwerkingsakkoord is opgenomen tot en met 2020 ervaring op te doen met de 

vernieuwde governance en op basis daarvan in 2021 een aangepaste Gemeenschappelijke  

Regeling vast te stellen. Het gaat om een technische wijziging. Indien de Wet gemeenschappelijke 

regelingen wordt gewijzigd, zullen deze wijzigingen op een later moment uitgewerkt worden voor de 

Metropoolregio Eindhoven.   
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Het Algemeen Bestuur besluit:   

1. Aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten voor te stellen in te stemmen met   

het treffen van de (technische) gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio   

Eindhoven, zoals bij het voorstel gevoegd.  

2. Anticiperend op de inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling kennis 

te nemen van het concept-voorstel voor de (technische) aanpassing van het Statuut     

Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.  

3. Anticiperend op de inwerkingtreding van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling aan de      

raden voor te stellen het Algemeen Bestuur uit te nodigen tot instelling van de Raadstafel21 

als overlegorgaan.  

4. Daartoe in te stemmen met de aanbiedingsbrief met daarin vervat de uniforme dicta   

voor besluitvorming in de colleges en raden en met als bijlagen de concept gewijzigde  

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (met toelichting), het “was-wordt     

overzicht” en het concept gewijzigde Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.  

  

12.  Voorstel stand van zaken en procesvoorstel bestuurlijke positionering Regionaal 

Historisch Centrum Eindhoven     
Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur 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. Het voorstel is hier volgend jaar 

in Q1 en Q2 en met externe ogen naar te laten kijken. De Bestuurscommissie RHCe heeft zich 

positief uitgesproken over dit voorstel.  

  

Maarten Houben stelt dat Nuenen c.a. een groot voorstander is voor het doen van datgene  

dat in het begin is afgesproken. Dat geldt ook voor de voorziening Gulbergen, dat tijdelijk is 

ondergebracht bij de Metropoolregio Eindhoven om die vervolgens te gaan ontvlechten. Welk 

bureau er ook wordt gekozen, die kan niet tot een andere conclusie komen.  

 

De voorzitter stelt voor de conclusie af te wachten.    

 

Het Algemeen Bestuur besluit:   

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.  

  

13.  Rondvraag en sluiting  
De leden maken van de rondvraag geen gebruik.    

  

 Uitspraak vonnis Attero 

De voorzitter geeft aan dat bekend is geworden dat de procedure tegen Attero over de 

minderlevering van restafval over de periode 2015-januari 2017 in het voordeel is uitgevallen van 

de Brabantse Gewesten, waaronder Metropoolregio Eindhoven. Dit houdt in dat wij op basis van 

het vonnis van vandaag de eerder aan Attero betaalde vergoeding kunnen terugvorderen. De 

uitspraak houdt tevens in dat een verdeling tussen gemeenten van de eerder door Metropoolregio 

Eindhoven aan Attero betaalde vergoeding niet meer van toepassing is. We moeten er nog wel 

rekening mee houden dat Attero in cassatie kan gaan.  
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 Aanstaande vrijdag zal in overleg met de Vereniging van Contractanten worden bezien welke 

strategie nodig is om zo mogelijk dit geld terug te halen en de achterban te informeren. Het 

Algemeen Bestuur zal hierover zo snel mogelijk worden geïnformeerd. Dat geldt ook voor de  

raden en colleges. Wellicht hebben zij nog weerstandsvermogen en reserveposities ingebouwd  

om mogelijke terugbetalingen te bestendigen in de toekomst.   

 

Volgende vergadering 

Op 6 oktober 2021 om 17.00 uur zal de volgende vergadering van het Algemeen Bestuur 

plaatsvinden.  

 

De voorzitter dankt de leden voor de fysieke aanwezigheid en inbreng en sluit de vergadering.  

 

 

Besloten vergadering  
De voorzitter opent de vergadering.  

 

Stand van zaken Landgoed Gulbergen  
De voorzitter informeert het Algemeen Bestuur over de ontwikkelingen rond Landgoed Gulbergen.  

 

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

 ### 

 

 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


