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Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven  
Dit overzicht is zodanig ingericht dat in de kolom ‘actie door’ wordt aangegeven wie (Dagelijks Bestuur, 
portefeuillehouder, secretaris) met afdoening is belast en wat de beoogde afdoeningstermijn is. Zodra 
toezeggingen zijn afgedaan, zal dit in de betreffende kolom worden vermeld. U heeft de mogelijkheid 
dienaangaande nog te reageren. In het daarop volgende overzicht – bij de dan volgende vergadering 
van het Algemeen Bestuur – zullen deze toezeggingen niet meer terugkomen.  

  
ACTIE DOOR  

 

 
VOORTGANG 

 
18 december 2019  
Efficiency Gemeenschappelijke Regelingen 
Onderzoeken of het mogelijk is in onderling 
overleg meer efficiency bij de vier grote 
regionale Gemeenschappelijke Regelingen 
(Veiligheidsregio, Omgevingsdienst, GGD  
en Metropoolregio) te bewerkstellingen 
(bijvoorbeeld op het gebied van bedrijfsvoering). 
Dit met het oog op de beheersbaarheid van de 
kosten.  
 

 
 
4GR / 
Dagelijks 
Bestuur 

 
 
Het Algemeen Bestuur  
heeft in vergadering  
16 december 2020 kennis- 
genomen van de conclusies. 
Dit thema blijft op de agenda. 
 
In april 2021 presenteren de 
4GR zich gezamenlijk aan de 
gemeenteraden. In het najaar 
2021 informeren de 4GR de 
raden over de langetermijn- 
ontwikkelingen.   
[Afgehandeld] 
 

 
1 juli 2020 
Actualisatie Gemeenschappelijke Regeling 
Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur 
het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en 
Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. 
Echter de Gemeenschappelijke Regeling is nog 
niet aangepast, omdat is afgesproken tot en met 
2020 ervaring op te doen met de nieuwe manier 
van werken en we op basis daarvan in 2021 een 
geactualiseerde Gemeenschappelijke Regeling 
vaststellen.  
 

 
 
Dagelijks 
Bestuur 
 

 
 
Het Algemeen Bestuur  
heeft in vergadering  
16 december 2020 ingestemd 
met het procesvoorstel voor de 
technische aanpassing GR.  
Een ambtelijke begeleidings- 
groep van bestuursambtenaren 
adviseert het Dagelijks 
Bestuur. 
Uitgangspunt is dat het 
Algemeen Bestuur de 
aangepaste regeling in de 
vergadering van 30 juni 2021 
vrijgeeft voor vaststelling door 
de gemeenten, zodat de 
regeling eind 2021 in werking 
kan treden.  
[Afgehandeld] 
 

 
16 december 2020 
Toekomst RHCe 
Toegezegd is de zienswijzen van de gemeenten 
serieus te nemen en daarop schriftelijk in te 
gaan.  
 

 
RHCe / 
Bestuurscie.  
RHCe  

 
De gemeenten hebben een 
schriftelijke reactie ontvangen. 
[Afgehandeld] 
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