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Voorstel Proces doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 6 oktober 2021 

AGENDAPUNT 2 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Met elkaar zijn we alweer bijna 3 jaar onderweg om ons huidige samenwerkingsakkoord te realiseren. 

De uitwerking daarvan is terug te vinden in de jaarlijkse werkprogramma’s. Om met elkaar tot een 

doorontwikkeling van het akkoord te komen na 2022 leggen wij aan u een procesvoorstel voor.  

Hierin is rekening gehouden met de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022. Vaststelling van 

het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026 zal plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen in 

december 2022 door het Algemeen Bestuur. 

 

Aanleiding actualisatie 

Het huidige samenwerkingsakkoord van de 21 gemeenten loopt t/m 2022. De huidige vier thema’s zijn 

het vertrekpunt voor de doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord. Actuele ontwikkelingen, zoals 

Brede Welvaart en de verbinding stad-land worden in de doorontwikkeling meegenomen. De activiteiten 

om te starten met de doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord zijn vastgesteld in het 

Werkprogramma 2021.  

 

‘Nieuwe’ bestuurders stellen het geactualiseerd akkoord vast 

Vaststelling van het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2023-2026 is voorzien in het 4e kwartaal van 2022, 

zodat ook de ‘nieuwe’ gemeenteraden en portefeuillehouders binnen de thema’s nog inbreng kunnen 

leveren en in de gelegenheid worden gebracht om de lokale belangen uit de nieuwe coalitieakkoorden 

bovenlokaal in te brengen in de regionale samenwerking en deze te concretiseren.  

 

Kaders voor de doorontwikkeling van het akkoord 

Begin december 2021 zal, op basis van de huidige portefeuillehoudersoverleggen en nieuwe 

ontwikkelingen, een ambitiedocument voor de doorontwikkeling worden aangeboden aan de  

gemeenteraden. Alle 21 gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om een reactie te geven  

op dit concept-ambitiedocument. Daarin wordt de continuïteit van de ingeslagen weg op de thema’s 

geborgd. Het beschrijft welke thema’s de komende vier jaar als kader zullen dienen voor de regionale 

samenwerking met 21 gemeenten. Daarnaast beschrijft dit ook de samenhang van de bovenlokale 

opgaven en wie waarvoor primair aan de lat staat. De beschrijving van de samenhang in de regio zal 

gezamenlijk met de belangrijkste spelers in de regio worden uitgewerkt (o.a. Brainport). 

 

Kennis van actuele ontwikkelingen 

De afgelopen maanden is er in de vorm van een serie masterclasses de mogelijkheid geboden aan 

raadsleden, collegeleden én ambtenaren van de 21 gemeenten tot een beeld te komen van de grote 

ontwikkelingen, die op gemeenten én regio afkomen de komende jaren. Deze input geeft de 
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mogelijkheid aan raadsleden en bestuurders om, in een lokaal gesprek, te bespreken wat zij  

daarvan belangrijk vinden om op welke schaal op te pakken. De opgaven worden ook verwerkt in het 

ambitiedocument. 

 

Samen tot een nieuw akkoord 

Onze samenwerking heeft als een van de kernwaarden eigenaarschap. Het eigenaarschap wordt 

gestimuleerd door in het proces de rollen van portefeuillehouders en raadsleden op de vier thema’s aan 

de voorzijde te betrekken. In de portefeuillehoudersoverleggen van september/oktober 2021 worden 

deze vragen geagendeerd en op de Metropoolconferentie van 6 oktober 2021 zal hier nadrukkelijk 

aandacht voor zijn. De ‘nieuwe’ bestuurders werken vanaf mei 2022 uiteindelijk het ambitiedocument  

op tot een nieuwe agenda en een nieuw akkoord. 

 

Toelichting proces doorontwikkeling samenwerkingsakkoord  

 

Beslispunt 1: Proces doorontwikkeling samenwerkingsakkoord op hoofdlijnen 

Het onderstaande proces is op hoofdlijnen weergegeven. Daarnaast is een proces op detailniveau 

uitgewerkt (bijlage), wat is afgestemd op de verschillende overleggen. Ook wordt rekening gehouden 

met parallelle processen, zoals de actualisatie van de agenda van het Stedelijk gebied Eindhoven, 

Brainport, Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant en indien van toepassing en relevant de uitkomsten  

van een gezamenlijk onderzoek van een aantal rekenkamercommissies. De vaststelling van het nieuwe 

samenwerkingsakkoord is voorzien met de nieuwe raden en colleges eind 2022.  

 

 

Tijd ‘Regulier’ proces 
Werkprogramma 2022 

Proces  
Samenwerkingsakkoord 2023-2026 

Sept. 
t/m nov. 

Opstellen concept- 
Werkprogramma 2022 

Input ophalen en opstellen  
concept-ambitiedocument 
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Zienswijzenprocedure concept-
Werkprogramma 2022 
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23 feb. 
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Werkprogramma 2022 
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Figuur 1, proces op basis van werkwijze samenwerking in relatie tot rol raadsleden (en bestuurders) 
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Okt  
t/m nov. 

Zienswijzenprocedure  
concept-Werkprogramma 2023 

Zienswijzenprocedure  
concept-Samenwerkingsakkoord 2023-2026 

Dec. Vaststelling Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en Werkprogramma 2023 

 

Beslispunt 2: Concept-ambitiedocument 6 december 2021 

In december zullen wij een concept-ambitiedocument voorleggen aan de 21 gemeenteraden voor 

reactie. Dit document heeft 2 belangrijke doelen: Het behouden van continuïteit en focus op de lange 

termijn van de samenwerking en het zorgdragen voor een goede ‘overdracht’ naar de nieuwe 

gemeenteraden na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022. Naast deze doelen geeft dit ook 

aan onze partners, zoals Brainport, Provincie, GGD, Omgevingsdienst en de Veiligheidsregio een beeld 

hoe we ons tot elkaar verhouden en wie wat oppakt binnen het regionale speelveld. 

 

Format concept-ambitiedocument bevat het volgende: 

• Beschrijft het gezamenlijk doel van de agenda en samenwerking 

• Beschrijft in welke context deze agenda zich verhoudt tot de omgeving (regio als 

samenhangend geheel) 

• Beschrijft een zo volledig mogelijk beeld van de opgaven en wat waar wordt opgepakt  

•  eschrijft op welke onderwerpen/ thema’s we als samenwerking ons de komende 4 jaar richten 

• Beschrijft de wijze waarop wordt samengewerkt, bestuurlijk én ambtelijk 

 

Eindhoven, 6 september 2021 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 6 september 2021; 

 

B E S L U I T  

 

1. Instemmen met het proces voor de doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord 

Metropoolregio Eindhoven 

2. Instemmen met het format van het concept-ambitiedocument met de regionale ambitie en 

samenhangend verhaal van de regio als overdrachtsdocument en tussenstap naar een 

nieuw samenwerkingsakkoord.  

Eindhoven,  6 oktober 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

 

de voorzitter, de secretaris, 
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 Bijlage - Detailplanning doorontwikkeling samenwerkingsakkoord  

Wanneer Actie 
<1-9-2021 Aansluiten ambtelijke voorbereidingsoverleggen voor uitzetten  

opdracht per thema 

<1-9-2021 Notitie ambitie en samenwerkingslandschap regio 

Zomervakantie (24-7 t/m 5-9)  
6-9-2021 Ambtelijk Mobiliteit, bespreken input Werkprogramma 2022 +  

1e inbreng (+voorbespreking onderzoek governance mobiliteit) 

6-9-2021 Ambtelijk Economie,  bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng 

13-9-2021 Ambtelijk bespreken uitgangspunten voorbereiding samenwerking 

14-9-2021 Ambtelijk Energietransitie, bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng (+voorbespreking onderzoek governance energietransitie) 

15-9-2021 Poho Economie, bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng 

16-9-2021 Ambtelijk Transitie Landelijk Gebied, bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng 

29-9-2021 Poho Mobiliteit, bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng (+rapport onderzoek governance mobiliteit) 

29-9-2021 Poho Energietransitie, bespreken input Werkprogramma 2022 +  
1e inbreng  (+ rapport onderzoek governance energietransitie) 

30-9-2021 Poho Transitie Landelijk Gebied, bespreken input Werkprogramma 2022 + 
1e inbreng  

6-10-2021 Metropoolconferentie, Verankeren hoofdlijnen regionale opgaven,  
ophalen contouren uitgangspunten wijze van samenwerking, terugblik 
Werkprogramma 2021, vooruitblik Werkprogramma 2022 

ntb 
Mobiliteit -> bespreken hoofdlijnen opgaven +  
themahoofdstuk concept-Werkprogramma 2022 

ntb 
Transitie Landelijk Gebied -> bespreken hoofdlijnen opgaven +  
themahoofdstuk concept-Werkprogramma 2022 

3-11-2021 
Economie -> bespreken hoofdlijnen opgaven +  
themahoofdstuk concept-Werkprogramma 2022 

10-11-2021 
Energietransitie -> bespreken hoofdlijnen opgaven +  
themahoofdstuk concept-Werkprogramma 2022 

15-11-2021 Samenvoegen output  

30-11-2021 Ambtelijk aanleveren concept-voorstel uitgangspunten 

6-12-2021 DB bespreken uitgangspunten samenwerking 

6-12-2021 Start zienswijzeprocedure concept-Werkprogramma 2022 
Start reactieperiode ambitiedocument kaders Samenwerkingsakkoord 2023-2026 

15-12-2021 Vaststelling Kadernota 2023 AB + ter kennisgeving aan raden  

<1-2-2022 
Optie extra regionaal afstemmingsmoment integraal op niveau 
portefeuillehoudersoverleggen? 

14-2-2022 Werksessie breed DB + vrijgave voor AB 

23-2-2022 Vaststelling ambitiedocument kaders Samenwerkingsakkoord 2023-2026 
AB: 
- thema's 
- uitgangspunten wijze van samenwerking 

23-2-2022 Vaststelling Werkprogramma 2022 door AB 

<1-6-2022 Ambtelijke voorbereiding verkenningen thematische werkgroepen. Verkenning 
capaciteitsvraag -> gemeentesecretarissen 



 

100526-2162\TP\HLE\-6 

 

8-6-2022 Metropoolconferentie: Kennismaking nieuwe raden met wijze samenwerking  
en thema's. Ophalen opgaven binnen thema's. 

<1-7-2022 Uitwerking opgaven Metropoolconferentie output ambtelijk 

<1-7-2022 Ambtelijke voorbereiding portefeuillehoudersoverleggen 

11-7-2022 DB-breed optie extra sessie samenwerkingswijze 

<15-7-2022 1e portefeuillehoudersoverleggen 'nieuwe' colleges 

<15-7-2022 Uitwerking opgaven thema's (Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en 
Werkprogramma 2023) via portefeuillehoudersoverleggen 

Zomervakantie (23-7 t/m 4-9) 

<5-9-2022 Ambtelijke voorbereiding portefeuillehoudersoverleggen 

<20-9-2022 Bespreking inhoudelijke opgaven portefeuillehoudersoverleggen 

26-9-2022 Behandeling DB (breed) + vrijgave zienswijzen  
(Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en Werkprogramma 2023) 

5-10-2022 Metropoolconferentie: Dialoog opgaven, toelichting  
concept-Samenwerkingsakkoord 2023-2026  

<12-12-2022 Zienswijzenprocedure gemeenteraden (Samenwerkingsakkoord 2023-2026  
en Werkprogramma 2023) 

21-12-2022 Vaststelling Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en Werkprogramma 2023  
door AB 

 


