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Voorstel benoemen leden Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven   

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 19 oktober 2022  

AGENDAPUNT 5 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Op 16 maart 2022 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur 
breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw 
Algemeen Bestuur is geïnstalleerd en de leden van het Dagelijks Bestuur opnieuw worden benoemd. 
 
Benoeming leden Dagelijks Bestuur 
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven is bestuurlijk opdrachtnemer van de regionale 
agenda en heeft als primaire taak het bewaken van de realisatie van de agenda op het gebied van 
voortgang en integraliteit in procesmatige zin. Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur een taak in het 
borgen van de regionale lange termijn strategie.  
 
Bepalingen over de samenstelling van het Dagelijks Bestuur hebben we vastgelegd in de 
Gemeenschappelijke Regeling 2021. Daarin is bepaald, dat  
1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:  
    a. de voorzitter, zijnde de burgemeester van Eindhoven;  
    b. de vicevoorzitter, zijnde de burgemeester van Helmond;  
    c. ten minste één uit het Algemeen Bestuur afkomstig lid, dat door het Algemeen Bestuur is     
        aangewezen om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.  
2. Verdere uit het Algemeen Bestuur afkomstige leden, die door het Algemeen Bestuur kunnen worden  
    aangewezen om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.  
3. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur wordt gestreefd naar zo veel mogelijk regionale  
    spreiding (De Peel, De Kempen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de A2-gemeenten). 
 
Gezien de taken en de twee bijzondere dossiers (Landgoed Gulbergen en RHCe) opteren wij voor deze 
bestuursperiode voor een Dagelijks Bestuur dat bestaat uit vier leden. Hiermee formaliseren we de 
huidige situatie. Het Dagelijks Bestuur bestaat dan uit:  
➢ voorzitter, burgemeester van Eindhoven;   

➢ vicevoorzitter, burgemeester van Helmond;   

➢ een derde uit het Algemeen Bestuur afkomstig lid, dat door het Algemeen Bestuur is aangewezen 

om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur en  

➢ een vierde uit het Algemeen Bestuur afkomstig lid, dat door het Algemeen Bestuur is aangewezen 

om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur.  

De leden zullen in onderling overleg de portefeuilleverdeling binnen het Dagelijks Bestuur bepalen.  

De leden worden uit het midden van en door het Algemeen Bestuur benoemd met inachtname van 

het bepaalde in de Gemeenschappelijke Regeling. Wij hebben u via onze brief aan de colleges d.d.  

14 maart jl. gevraagd in onderling overleg uit uw midden kandidaten voor te dragen voor de positie van 

derde en vierde lid van het Dagelijks Bestuur. 
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Drie kandidaten hebben kenbaar gemaakt belangstelling te hebben voor de posities van derde en 

vierde lid van het Dagelijks Bestuur: 

Judith Keijzers-Verschelling / Oirschot, Frank van der Meijden / Laarbeek en Anton Ederveen / 

Valkenswaard. 

Omdat er drie kandidaten zijn voor twee posities zal in uw vergadering een stemprocedure worden 

doorlopen. Omdat hiervoor geen protocol bestaat stellen wij voor om voor de derde en vierde positie 

een afzonderlijke stemming te houden onder toezicht van twee leden uit het Algemeen Bestuur. Met 

stembriefjes kan vertrouwelijk een stem worden uitgebracht.   

 

Eindhoven, 14 oktober 2022  

 

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter, de secretaris, 

ir. J.R.V.A. Dijsselbloem.  mevrouw drs. J. Wiggers.  
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

 

gezien het besluit van de gemeenteraden van Eindhoven en Helmond tot benoeming  

van de burgemeesters tot lid van het Algemeen Bestuur Metropoolregio;  

 

gehoord de voordrachten van de deelnemende gemeenten; 

 

B E S L U I T  

 

Als derde en vierde lid van het Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Eindhoven,  19 oktober 2022  

Het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 

 


