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Voorstel Vaststellen Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2021 en  

instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan  

 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 15 december 2021 

AGENDAPUNT 6 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Vaststelling technisch gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 2021  

Het Algemeen Bestuur heeft op 30 juni 2021 besloten een aantal technische wijzigingen van  

de Gemeenschappelijke Regeling in procedure te brengen bij de deelnemende gemeenten.  

Wij hebben de colleges en raden daarbij gevraagd in te stemmen met deze wijzigingen en de 

ondertekende wijzigingsbesluiten uiterlijk 15 november 2021 te mogen ontvangen. 

Het streven is de regeling na vaststelling door de 21 deelnemende gemeenten door publicatie  

op 1 januari 2022 in werking te laten treden. 

 

Doordat de Gemeenschappelijke Regeling in overeenstemming is gebracht met het 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is het gewenst het Statuut Overlegorganen 2019 in 

overeenstemming te brengen met hetgeen in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd.  

 

Met het oog hierop heeft het Dagelijks Bestuur de deelnemende gemeenten ook voorgesteld: 

1. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling kennis te nemen  

van de voorgenomen (technische) aanpassingen van het Statuut Overlegorganen. 

2. Het Algemeen Bestuur voor te stellen, uitvoering te geven aan artikel 21, lid 2 van de 

Gemeenschappelijke Regeling 2021, door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan.  

3. Vooruitlopend op de formele instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan de huidige leden  

van Raadstafel21 aan te wijzen als lid. 

 

De besluitvorming over de Gemeenschappelijke Regeling ronden we volgens planning af met de 

volgende samenhangende voorstellen. Wij stellen u daarom voor:   

1. Het concept-Statuut Overlegorganen 2021 vast te stellen en  

2. de Raadstafel21 in te stellen als formeel overlegorgaan. 

 

Vaststellen technisch aangepast Statuut Overlegorganen 2021 

De wijze van samenwerken in de regio vraagt om een bestuurlijk arrangement, dat enerzijds snel 

aangepast kan worden aan de inhoud van de samenwerking c.q. de opgaven waar de gemeenten voor 

staan en anderzijds recht doet aan de eisen van democratische legitimatie. 

Om die reden is in de Gemeenschappelijke Regeling een hoofdstuk opgenomen over het instellen  

van overlegorganen, dat nader is uitgewerkt in het door het Algemeen Bestuur vast te stellen concept-

Statuut Overlegorganen.  

Het gaat hier uitdrukkelijk om een werkwijze en niet om besluitvorming. Besluitvorming is voorbehouden 
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aan de bestuursorganen van de gemeenten en de Metropoolregio Eindhoven, zoals vastgelegd in de 

Gemeenschappelijke Regeling. 

De belangrijkste wijziging in het Statuut Overlegorganen betreft de verankering van de Raadstafel21. 

Daartoe zijn uitgewerkt de instelling en samenstelling, taken en doelstellingen en werkwijze.  

Instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan 

Door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan (door het Algemeen Bestuur) en 

vooruitlopend daarop de huidige leden van de Raadstafel21 aan te wijzen als lid (door de raden)  

wordt voortvarend uitvoering gegeven aan de verstevigde basis onder de Raadstafel21.  

 

Personele en financiële consequenties 

Geen  

Paragraaf en punt werkprogramma 

Thema Samenwerking en strategie (8.1) 

 

VOORSTEL: 

1. Het concept-Statuut Overlegorganen 2021 vast te stellen.   

2. De Raadstafel21 in te stellen als formeel overlegorgaan. 

 

Eindhoven, 15 november 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. 15 november 2021 

B E S L U I T  

1. Het concept-Statuut Overlegorganen 2021 vast te stellen.   

2. De Raadstafel21 in te stellen als formeel overlegorgaan. 

Eindhoven,  15 december 2021 

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


