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Geachte leden,  
 
De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur is gepland op woensdag 6 oktober 2021.  
Voor deze vergadering zijn er geen urgente agendapunten, die het rechtvaardigen het Algemeen Bestuur 
bijeen te roepen. Daarom heeft het Dagelijks Bestuur u gevraagd voor 1 oktober 2021 kenbaar te maken  
of u akkoord bent met een schriftelijke consultatie over de voorliggende stukken: 
 
- Concept-notulen d.d. 30 juni 2021 
- Overzicht Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur 
- Procesvoorstel doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 
- Voorstel benoemingen Metropoolregio Eindhoven   

 
Op dit voorstel hebben wij positieve reacties ontvangen. Deze reacties geven geen aanleiding deze 
vergadering uit te schrijven. Wel zijn enkele vragen over de stukken en de procedure gesteld, die wij  
met deze brief beantwoorden.  
 
Procedure 
De concept-notulen, het overzicht met de toezeggingen en het voorstel over de benoemingen zullen wij  
u in de vergadering van 15 december 2021 ter bekrachtiging voorleggen. Hiermee zijn de continuïteit van 
de werkzaamheden en de rechtsgeldige besluitvorming gewaarborgd. 
In het voorstel over de benoemingen is aangegeven dat de gemeenteraad van Helmond op 28 september 
a.s. een besluit zou nemen over de voordracht van het lid van de Bestuurscommissie RHCe. De raad heeft 
de heer Andrew Harijgens voorgedragen als lid van de Bestuurscommissie RHCe voor de gemeente 
Helmond. Evenals bij de andere benoemingen zullen wij u in de vergadering van 15 december 2021 
voorstellen hierover met terugwerkende kracht te besluiten.    
 
Procesvoorstel doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven  
Naar aanleiding van dit voorstel zijn de volgende vragen aan ons gesteld: 
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Wat gebeurt er met Brede Welvaart? 
Brede Welvaart is een van de belangrijkste perspectieven voor de doorontwikkeling van het 
Samenwerkingsakkoord en de regionale samenwerking. Het is een bril waardoor we naar de regionale 
opgaven kijken en zal als perspectief in het proces en in de doorontwikkeling worden meegenomen.  
Het perspectief Brede Welvaart helpt binnen onze vier thema’s naar de kwaliteit van leven en kwaliteit  
van de leefomgeving, en de interactie tussen die twee te kijken en tot integrale afweging te komen.  
Wij beseffen dat het gesprek over Brede Welvaart en de betekenis daarvan voor het nieuwe 
samenwerkingsakkoord nog moet plaatsvinden. Het voorliggende proces geeft daartoe alle gelegenheid. 
Wij doen graag het voorstel in de setting van het Algemeen Bestuur hierover met elkaar van gedachten  
te wisselen. 

Waarom is ervoor gekozen om het nieuwe akkoord door de oude raden te laten behandelen? Het ligt 
meer voor de hand - ook uit oogpunt van betrokkenheid - de nieuwe raden daarin te betrekken. 
Het gehele proces van de doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord bestrijkt zowel de periode van 
de (huidige) oude raden als de nieuwe gemeenteraden. De uitwerking en vaststelling van het akkoord zal 
dan ook plaatsvinden na de gemeenteraadsverkiezingen door de gemeenteraden en het Algemeen Bestuur 
eind 2022. De oude gemeenteraden geven wel richting mee op basis van de ervaringen en opgedane 
inzichten van de afgelopen jaren en de aangeboden masterclasses. Dit is het  ambitie- / overdrachts-
document (en niet het nieuwe akkoord). In het proces is voorzien dat na de gemeenteraadsverkiezingen  
de raden betrokken worden bij het opstellen van het nieuwe akkoord. Daarmee werken we ook met de 
nieuwe gemeenteraden aan het eigenaarschap en betrokkenheid. 
De nieuwe gemeenteraden krijgen daarnaast via de zienswijzeprocedure de gelegenheid zich formeel  
uit te spreken over het Samenwerkingsakkoord. Daarna vindt vaststelling plaats door het nieuwe  
Algemeen Bestuur eind 2022.  
 
Samenwerkingsakkoord en financiering 
Zoals gebruikelijk wordt aan het Samenwerkingsakkoord een begroting gekoppeld. In het proces van het 
nieuwe samenwerkingsakkoord zullen we daar ook aandacht aan besteden, zodat de raden ook hierover 
tijdig en goed geïnformeerd zijn.  

Landgoed Gulbergen 
Op 16 september jl. hebben wij u aangegeven dat de behandeling van het dossier Landgoed Gulbergen 
door onvoorziene omstandigheden, ziekte van de projectleider, vertraagd is. In aansluiting hierop laten wij  
u weten dat de behandeling van dit dossier in oktober a.s. weer wordt opgepakt.  

Hoogachtend, 

 

namens het Dagelijks Bestuur  

van de Metropoolregio Eindhoven,  

 

Jannet Wiggers,  

secretaris.  

 

 

 

 


