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AGENDAPUNT 6

Aan het Algemeen Bestuur,
Begin 2019 hebben we een stevige regionale ambitie vastgesteld in het Samenwerkingsakkoord
2019-2022. In het concept-Werkprogramma 2021 is het derde jaar van ons akkoord verder uitgewerkt. .
Het werkprogramma is het jaarlijkse spoorboekje van de portefeuillehouders voor de inhoudelijke
thema's en de wijze waarop we onze samenwerking vormgeven.
Het concept-Werkprogramma 2021 is opgesteld binnen de financiële kaders van de door het
Algemeen Bestuur op 1 juli 2020 vastgestelde Programmabegroting 2021 Metropoolregio Eindhoven.
De inhoud van dit programma is in samenwerking met de betrokken portefeuillehouders en ambtenaren
bepaald. Vervolgens hebben wij de gemeenteraden gevraagd uiterlijk 2 februari 2021 een eventuele
zienswijze kenbaar te maken. In het bijgevoegde overzicht zijn de zienswijzen en onze reactie daarop
opgenomen. Wij stellen u voor het concept-Werkprogramma 2021 op basis hiervan gewijzigd vast te
stellen.
Zienswijzen deelnemende gemeenten
16 Gemeenten hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een inhoudelijke reactie op het
concept-Werkprogramma 2021 te geven. Dank daarvoor.
Het Dagelijks Bestuur constateert dat gemeenten zich in grote mate herkennen in de opgaven binnen
de thema’s van het Werkprogramma 2021. Concrete resultaten van de afgelopen jaren worden
aangehaald en er wordt tevredenheid uitgesproken over de werkwijze, zoals ook verwoord bij het thema
Samenwerking en Strategie. Eén enkele gemeente ervaart dit thema niet als een afzonderlijk thema.
De overige gemeenten benadrukken dit thema in de zienswijzen juist positief. Voorstel is dan ook
Samenwerking en Strategie als thema nadrukkelijk onderdeel te laten zijn van het werkprogramma en
daarmee ook de samenhang via Brede Welvaart als verbindend element te zien op de 4 inhoudelijke
thema’s.
Proces en inhoud
Een groot aantal gemeenten is positief over de wijze, waarop het concept-Werkprogramma 2021
tot stand is gekomen. Op de inhoud is er daarom een breed draagvlak voor dit werkprogramma.
Dit blijkt onder andere uit de volgende passage uit de zienswijze van een de gemeenten:
‘Wij zijn blij dat dit in een interactief proces tot stand is gekomen en daarmee een product is van alle
samenwerkende gemeenten. Wij voelen ons daarmee mede-eigenaar van dit werkprogramma.”
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Benodigde middelen en menskracht
Meerdere gemeenten hebben verzocht de voor het Werkprogramma 2021 benodigde middelen en
uren verder te concretiseren. Ook geven enkele gemeenten een duidelijk signaal organisatorisch
voor wat de Regionale Energiestrategie betreft tegen de grenzen aan te lopen, omdat onvoldoende
personele capaciteit beschikbaar is. Ook wij realiseren ons dat de lokale begrotingen onder druk staan.
Op basis van de ervaringen van 2019 en 2020 over de inzet van gemeenten en team Metropoolregio
Eindhoven kunnen we zeggen dat we dit Werkprogramma 2021 kunnen realiseren.
Als regionale samenwerking hebben we, net als u, de ambitie om het elke dag een beetje beter te doen.
Dit vraagt om een gezamenlijke inspanning van gemeenten en team Metropoolregio Eindhoven door
elkaar scherp te houden op de realisatie van onze ambities. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022
is met elkaar vastgesteld wat de inzet van gemeenten zou moeten zijn. Het werkprogramma is binnen
deze kaders geformuleerd. Daarbij is de kwaliteit van de inzet belangrijk. Uitwerking van de inzet vindt
plaats in de project- en procesplannen, die in de overleggen binnen de thema’s met de
portefeuillehouders worden besproken.
Regionale strategie
Naast de zienswijzen binnen het huidige werkprogramma zijn ook opmerkingen gemaakt, die
meegenomen zullen worden in het proces rondom de doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord
richting 2022 e.v. Enkele belangrijke noties daarbij zijn de betrokkenheid van de gemeenteraden
vooraan in het proces, de rol van de Raadstafel21 daarbinnen en het toegenomen belang van regionale
verbinding van bovenlokale en subregionale thema’s en agenda’s. Ook is door meerdere gemeenten de
toegevoegde waarde op regionaal niveau rondom kennisdeling en lobby richting (boven)regionale
partijen genoemd.
Daarnaast hebben wij constante aandacht voor de meerwaarde, die de samenwerking van de
vier grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en
Metropoolregio) onze regio kan opleveren.
Eindhoven, 8 februari 2021
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de waarnemend voorzitter,
de secretaris,
mevrouw P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel. mevrouw drs. J. Wiggers.
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 8 februari 2021;

BESLUIT

1. In te stemmen met de Reactienota concept-Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven.
2. In te stemmen met het gewijzigde Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven.

Eindhoven, 24 februari 2021
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

