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Geachte leden,  

Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 

woensdag 15 december 2021 van 17.00 tot 18.00 uur.  

 

Fysiek of digitaal? 

Opnieuw loopt het aantal besmettingen met het Coronavirus op en hebben we te maken met maatregelen 

om de situatie ten goede te keren. Op dit moment verwachten we dat de kans groot is, dat we ook in 

december maatregelen tegen de verspreiding van het virus in acht moeten nemen. Wij denken dat gezien 

de agenda van uw vergadering het mogelijk is digitaal te vergaderen. Daarom stellen wij u voor op  

15 december 2021 niet fysiek, maar digitaal bijeen te komen. De link om deel te nemen sturen wij u toe  

in de agenda-afspraak.   

 

De AGENDA voor uw vergadering is als volgt:  

1. Opening 

2. Vaststellen agenda van deze vergadering 

3. Vaststellen notulen vergadering 30 juni 2021, reacties schriftelijk consultatie 6 oktober 2021 en 

overzicht Toezeggingen  

4. Ingekomen stukken en mededelingen [wordt nagezonden] 

-Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling 2021 

-Proces voorbereiding Werkprogramma 2022 en doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord 2023-2026  

-Jaarverslag Archief- en Informatiebeheer 2020 

5. Bekrachtigen benoemingen 2021 (in vervolg op schriftelijke consultatie 6 oktober 2021)  

6. Vaststellen Statuut Overlegorganen 2021 en instellen Raadstafel21 als formeel overlegorgaan   

7. Vaststellen Reglement van orde vergaderingen Algemeen Bestuur 2021  
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8. Vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 oktober 2021  

9. Actualiseren financiële verordeningen en beleidsregels 

10. Instemmen toetreding Stichting Bureau inkoop en aanbestedingen Zuidoost-Brabant (St. Bizob),  

per 1 januari 2022 

11. Vaststellen Kadernota Begroting 2023 

12. Rondvraag en sluiting 

 

De stukken voor deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de Metropoolregio Eindhoven en 

kunt u via deze link raadplegen. 

Afmelden 

Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / 

h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). 

 

Extra bijeenkomst Algemeen Bestuur januari 2022 

Zoals eerder aangegeven organiseren wij een extra informele bijeenkomst voor het Algemeen Bestuur in 

januari 2022 om met elkaar te spreken over het Ambitiedocument en Brede Welvaart. Met uw secretariaat 

zijn wij op zoek naar een geschikte datum.  

 

Hoogachtend,  

 

drs. J. Wiggers, 

secretaris.   

Metropoolregio Eindhoven 

Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985 

5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven 

www.metropoolregioeindhoven.nl  

T: 040 25 94 624 

E: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl                 
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