
 

 

Voorstel Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 15 december 2021 

AGENDAPUNT 4 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Mededelingen 

 

1-Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2021  

In de vergadering van 30 juni 2021 heeft het Algemeen Bestuur de technische wijziging van de 

Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 vrijgegeven voor vaststelling door alle 

colleges en raden van de deelnemende gemeenten. De regeling hebben wij op 1 juli 2021 aangeboden 

aan de gemeenten met het verzoek, deze voor 15 november 2021 vast te stellen.  

 

Stand van zaken 

Inmiddels hebben 20 gemeenten de technische wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling 

vastgesteld. Het streven is de regeling na vaststelling door de 21 deelnemende gemeenten  

door publicatie op 1 januari 2022 in werking te laten treden.  

 

2-Proces voorbereiding Werkprogramma 2022 en Samenwerkingsakkoord 2023-2026  

De afgelopen maanden zijn het concept-Werkprogramma 2022 en het concept-Ambitiedocument 

voorbereid. Op 7 december 2021 hebben wij deze documenten aangeboden aan uw gemeenten.   

 

Werkprogramma 2022 

De MRE stelt ieder jaar een werkprogramma op. De gemeenteraden geven wij, zoals gebruikelijk, 

de gelegenheid een zienswijze te geven. We beseffen ons dat de raadsagenda’s in deze periode  

van het jaar (over)vol zitten. Toch hebben wij de gemeenteraden gevraagd een zienswijze  

(al dan niet in concept) voor 3 februari 2022 aan ons kenbaar te maken. 

 

Ambitiedocument  

Het Ambitiedocument is een overdrachtsdocument voor de nieuwe bestuurders en geeft richting  

aan de doorontwikkeling van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022.  

Dit document geeft u en uw gemeenteraden de gelegenheid richting mee te geven aan de inhoudelijke 

opgaven voor de komende jaren en de wijze van samenwerken. Met betrekking tot de inhoudelijke 

opgaven is het vertrekpunt de vier thema’s, mobiliteit, energietransitie, economie en transitie landelijk 

gebied. Daarnaast zijn er twee perspectieven toegevoegd van waaruit we naar deze thema’s kijken.  

Dit zijn Brede Welvaart en in dat verlengde ook de verbinding Stad-Land als ‘complete’ regio.  

We beseffen ons dat de raadsagenda’s in deze periode van het jaar (over)vol zitten. Toch hebben wij  

de gemeenteraden gevraagd een reactie (al dan niet in concept) voor 3 februari 2022 aan ons kenbaar 



 

te maken. De reacties zullen gebruikt worden om het concept-Ambitiedocument nog verder aan  

te scherpen, zodat het Algemeen Bestuur, met kennisgeving van alle reacties, in februari 2022 het 

definitieve Ambitiedocument kan vaststellen.     

 

Het concept-Ambitiedocument hebben wij ook voor kennisgeving aangeboden aan de volgende 

stakeholders: 

- Raadstafel21 MRE 

- Stichting Brainport, als partner in de samenwerking en sterke verbinding op de Brainportagenda  

- Provincie Noord-Brabant, gericht aan College van Gedeputeerde Staten met  
mevrouw E.  Lemkes als vooruitgeschoven post op samenwerking 

- Waterschappen Aa en Maas en De Dommel, vanwege het gebiedspartnerschap 

- ZLTO, als partner op de landelijke opgaven 

- 3 Gemeenschappelijke Regelingen op het niveau van Zuidoost-Brabant 

- Sprekers uit de masterclasses MRE. 
 

Vaststelling door Algemeen Bestuur 

Het Werkprogramma 2022 en Ambitiedocument leggen we op 23 februari 2022 ter vaststelling  

voor aan het Algemeen Bestuur. Vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 en het 

Werkprogramma 2023 is voorzien in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 21 december 2022.  

 

3-Rekenkameronderzoek Metropoolregio Eindhoven  

Door de rekenkamers van 7 gemeenten (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,  

Son en Breugel, Veldhoven, Waalre) is onderzoek gedaan naar de doelmatigheid en doelgerichtheid 

van de Metropoolregio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven. Het onderzoek is uitgevoerd  

door TwynstraGudde. De rekenkamers hebben het rapport op 30 november 2021 aangeboden aan  

de betrokken gemeenteraden en toegezonden aan de MRE en het SGE.   

Wij hebben u het rapport toegestuurd. Op 6 december 2021 heeft het Dagelijks Bestuur over  

het rapport gesproken. Het Dagelijks Bestuur wacht de behandeling en reacties van de betrokken  

raden af. Zij zijn als ontvangende partijen als eerste aan zet. De aanbevelingen zullen we constructief 

invlechten in de doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord en de werkwijze als regio. Voor nu 

zullen geen ‘losse’ acties op de aanbevelingen worden ondernomen. 

 

Ingekomen stukken 

 

4-Aanbieding Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2020 d.d. 15 november 2021 door  

het Dagelijks Bestuur  

Metropoolregio Eindhoven is vanuit de Archiefwet verplicht archiefbescheiden in goede, geordende en 

toegankelijke staat te brengen en te bewaren. Om te kunnen beoordelen of de MRE aan deze wet- en 

regelgeving voldoet vindt periodiek een inspectie plaats, waarin de informatiehuishouding wordt 

beoordeeld op basis van kritische prestatie indicatoren.  

 

Conclusie 

De conclusie is dat het huidige archief- en informatiebeheer op een groot aantal onderdelen voldoet of 

gedeeltelijk voldoet, echter er zijn nog wat stappen te zetten om het binnen de organisatie nagestreefde 

niveau te bereiken. Naast het borgen van de rechtmatigheid van de informatiehuishouding wil de 

Metropoolregio de archiefzorg en het archiefbeheer ook continue blijven verbeteren. De verbeterpunten, 

die uit de inspectie volgen zijn dan ook vertaald in een verbeterplan, dat onderdeel uitmaakt van het 

jaarverslag. De aanbiedingsbrief en het jaarverslag zijn ter informatie bijgevoegd.  



 

 

VOORSTEL: Kennis te nemen van de mededelingen en ingekomen stukken. 

 

Eindhoven, 15 november 2021 

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

J.A. Jorritsma. mevrouw drs. J. Wiggers. 


