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Geachte leden,  

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

woensdag 19 oktober 2022 van 17 tot 18.30 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in gemeentehuis 

Veldhoven, Meiveld 1 te Veldhoven (Raadzaal) en bestaat uit drie delen: de openbare en besloten 

vergadering en een openbaar informatief gedeelte.  

 

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:  

 

Openbare vergadering [17.00 – 17.45 uur] 

1.    Opening en kennismaking met de voorzitter  

2.    Vaststellen agenda van deze vergadering 

3.    Vaststellen notulen vergadering 6 juli 2022 en overzicht Toezeggingen 

4.    Ingekomen stukken en mededelingen [wordt nagezonden]   

5.    Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur [wordt nagezonden] 

6.    Voorstel benoeming adviseurs Dagelijks Bestuur 

7.    Voorstel benoeming (plv.) leden Bestuurscommissie RHCe  

8.    Voorstel benoeming leden Adviescommissie Gulbergen  

9.    Voorstel benoemingen Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant 

10.  Voorstel benoeming Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bizob  

11.  Rondvraag en sluiting   

Openbaar informatief gedeelte [17.45 – 18.15 uur] 

Bijpraten over de stand van zaken van de voorbereiding van het Samenwerkingsakkoord MRE 2023-2026. 

De bestuurlijk trekkers van de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied zijn  

gevraagd aanwezig te zijn voor een nadere kennismaking. 

 

Besloten vergadering [18.15 – 18.30 uur] 

Stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen  

 

Aan de leden van het Algemeen Bestuur 
Metropoolregio Eindhoven 

 
en bestuurlijk trekkers  
Stijn Steenbakkers / economie,  
Mathijs Kuijken / mobiliteit,  
Stef Luijten / energietransitie,  
Fons d’Haens / transitie landelijk gebied   
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De stukken voor deze vergadering treft u hierbij aan. De Ingekomen stukken en mededelingen  

[punt 4] en het Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur [punt 5] sturen wij u toe in een nazending.    

 

Afmelden 

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

h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger wel  

aanwezig zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jannet 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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