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Openbare vergadering  

1. Opening en verwelkomen leden  
De voorzitter, Jeroen Dijsselbloem, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Greet Buter / Deurne en Frank Rombouts / Reusel-De Mierden worden respectievelijk vervangen 
door Marinus Biemans en Annemieke van de Ven. De gemeenten Asten en Someren zijn niet 
vertegenwoordigd.  
 

2. Vaststelling agenda voor deze vergadering 
Het overleg stelt de agenda ongewijzigd vast.  
 

3. Vaststellen notulen vergadering 6 juli 2022 overzicht Toezeggingen 

Marko van Dalen / Bergeijk geeft aan dat zijn voornaam gespeld moet worden met een ‘k’.  

Het Algemeen Bestuur besluit de notulen gewijzigd vast te stellen. 

  

Stand van zaken toezeggingen  

1- Herstelaanpak 

Actie - Schriftelijk informeren gemeenten over besteding middelen Herstelaanpak (waar zijn deze 

geland?).  

Stand van zaken - Het portefeuillehoudersoverleg economie is op basis van de afwikkeling van de 

projecten en rapportages geïnformeerd over de besteding van de middelen. Een overzicht van de 

bestedingen is ter informatie bij dit verslag gevoegd [bijlage]. Actie is afgehandeld.  

2- Accountantsdiensten 

Actie - Voorbereiden voorstel met de pro en contra’s voor regionale accountantsdienst.  

Stand van zaken - Deze actie zal nog worden opgepakt.  

  

4.  Ingekomen stukken en mededelingen     

   
Ingekomen stukken    

Brief Provincie Noord-Brabant 4 augustus 2022 over Begroting 2023   

Het Algemeen Bestuur besluit kennis te nemen van deze brief.   

 

De voorzitter dankt Mathijs Kuijken voor zijn bijdrage op thema’s financiën en bedrijfsvoering in de 

afgelopen vier jaar. Mathijs blijft betrokken als adviseur mobiliteit. In de vorige vergadering van het 

Algemeen Bestuur zijn de andere regionale bestuurders bedankt voor hun bijdrage.  

De agenda van vandaag staat in het teken van de nieuwe benoemingen, waarbij de bepalingen  

zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling 2021 leidend zijn. 

 

5.  Voorstel benoeming leden Dagelijks Bestuur  
Het voorstel is gezien de inhoud en de omvang van het takenpakket het Dagelijks Bestuur te laten 

bestaan uit vier leden: voorzitter, vicevoorzitter en twee leden. De portefeuilleverdeling zal door de 

leden onderling worden bepaald. Op basis van de werkverdeling in de afgelopen vier jaar is het 

aantal leden opnieuw afgewogen. Geconcludeerd is dat de verdeling goed bevallen is, daarom is 

gekomen tot het voorstel het Dagelijks Bestuur te laten bestaan uit vier leden.  

Drie kandidaten hebben aangegeven belangstelling te hebben voor de positie van 3e of 4e lid van 

het Dagelijks Bestuur: Judith Keijzers-Verschelling / Oirschot, Frank van der Meijden / Laarbeek en 

Anton Ederveen / Valkenswaard.  

 

Hans Ubachs / Best vraagt waarom is gekozen voor vier en niet voor vijf leden. Stelt voor deze 

afweging opnieuw te maken op basis van de portefeuilles en taken.  
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Marcel Delhez / Veldhoven geeft aan verbaasd te zijn over het feit dat de kandidaten voor de 

posities van bestuurlijk trekker gevraagd zijn om een motivatiebrief en dat bij de kandidaten voor 

het Dagelijks Bestuur niet het geval was. Indien in deze vergadering de kandidaatstelling wordt 

gemotiveerd is dat ook prima. Marcel Delhez geeft mee voor de volgende keer de spelregels voor 

de benoeming van het 3e en 4e lid van het Dagelijks Bestuur te herijken, zodat het proces 

transparanter zal zijn.   

De vicevoorzitter stelt dat de kandidaten voor de posities van voorzitter portefeuillehoudersoverleg 

niet gevraagd zijn te solliciteren, derhalve is niet om een brief gevraagd. We hebben met elkaar 

afgesproken dat de voorzitters uit het midden en door het portefeuillehoudersoverleg worden 

gekozen. De voorzitters zijn op basis van interesse democratisch gekozen. Alle leden van het 

portefeuillehoudersoverleg zijn in de gelegenheid gesteld belangstelling kenbaar te maken.  

De voorzitter stelt voor de kandidaten nu te vragen de motivatie mondeling toe te lichten. Mogelijk  

kunnen we de volgende keer een schriftelijke motivatie vragen. Omdat we elkaar kennen, is dat 

misschien niet nodig.  

  

Maarten Houben / Nuenen c.a. dient een ordevoorstel in. Stelt voor de huidige samenstelling  

van het Dagelijks Bestuur in stand te houden tot de volgende vergadering. En in de volgende 

vergadering met een eenduidige voordracht voor de posities van 3e en 4e lid van het Dagelijks 

Bestuur te komen.  

De voorzitter geeft aan dat de leden zullen worden gekozen, conform de spelregels die we met 

elkaar hebben afgesproken. Omdat er drie kandidaten zijn voor twee posities zal er een 

stemprocedure worden gevolgd. Dit doen we zorgvuldig in twee schriftelijke rondes, waarbij 

anoniem een stem kenbaar kan worden gemaakt. De kandidaten hebben we van te voren 

aangegeven dat er drie kandidaten zijn voor twee posities en er gestemd zal worden. De 

kandidaten zagen daarin geen reden zich terug te trekken. Dit hoort bij een overzichtelijk 

democratisch proces en het voorstel is dan ook verder te gaan, zoals we dit ons hebben 

voorgenomen.  

 

Anton Ederveen / Valkenswaard merkt op dat niets in de weg staat het Dagelijks Bestuur uit  

te breiden naar vijf personen. Dit doet recht aan hetgeen bij de statutenwijziging met elkaar is 

besproken over maximale subregionale spreiding in het Dagelijks Bestuur. Hiervoor hoeven de 

statuten niet aan te worden gepast. Voorstel is recht te doen aan de subregionale spreiding. 

Volgens de reglementen staat het vrij vier, vijf of zes leden te benoemen.  

De voorzitter stelt dat als het wenselijk is vijf leden te benoemen, dit langs de lijn van de inhoud 

moet worden besloten. Als de omvang en zwaarte van het takenpakket dat nodig maakt. De 

procedure is voorzien in onze reglementen. Het gaat om een democratisch proces, waarbij het 

voorstel is vier leden voor het Dagelijks Bestuur te benoemen.   

 

Marcel Delhez / Veldhoven stelt voor indien gekozen wordt voor meer dan vier leden nu niet te 

stemmen. In het voorstel is immers uitgegaan van vier leden.  

Remco Bosma / Bladel stelt voor indien het voorstel wordt gewijzigd voor de stemming even te 

schorsen.  

De voorzitter geeft aan dat het voorstel voor vier leden gehandhaafd blijft. De spelregels zijn 

opgenomen in de reglementen. Iedere periode wordt de omvang van het Dagelijks Bestuur 

opnieuw bezien. Op basis van de inhoud van het takenpakket en de opgedane ervaring is het 

voorstel vier leden te benoemen. Voorstel is eerst te stemmen over of het Dagelijks Bestuur moet 

bestaan uit vier of vijf leden.   

 

De voorzitter schorst de vergadering  

 

Met handopsteking stemmen de leden van het Algemeen Bestuur met ruime meerderheid voor een 
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Dagelijks Bestuur van vier leden.  

Het Algemeen Bestuur besluit het Dagelijks Bestuur in de periode 2023-2026 uit vier leden te laten 

bestaan.  

 

De secretaris licht, op verzoek van de voorzitter, de stemprocedure toe. 

De voorzitter vraagt de kandidaten kort de motivatie toe te lichten.  

 

Uit het midden van het Algemeen Bestuur is een stembureau gevormd, dat bestaat uit  

Paul Verhoeven / Heeze-Leende en Hans Gaillard /  Son en Breugel.  

Vervolgens stemmen de leden in twee rondes met behulp van stembriefjes over de invulling  

van de posities van 3e en 4e lid van het Dagelijks Bestuur. Voor elke positie is er één ronde.  

38 stemmen zijn uitgebracht (gemeenten Asten en Someren zijn niet vertegenwoordigd):   

 

Ronde 1   

Judith Keijzers-Verschelling - 16  

Frank van der Meijden - 14 

Anton Ederveen - 6    

Blanco - 1    

Ongeldig - 1   

 

Ronde 2   

Frank van der Meijden - 26 

Anton Ederveen - 10  

Blanco - 2  

 

De voorzitter spreekt waardering uit voor alle kandidaten om naar voren te treden en de bereidheid 

te tonen dit werk voor de regio te doen.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

 1. Het Dagelijks Bestuur te laten bestaan uit vier leden: 1) voorzitter, 2) vicevoorzitter,  

    3) lid en 4) lid.   

2. Naast de voorzitter, Jeroen Dijsselbloem, en de vicevoorzitter, Elly Blanksma, als derde en  

    vierde lid van het Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven aan te wijzen: Judith Keijzers- 

    Verschelling en Frank van der Meijden.  

 

6.  Voorstel benoeming adviseurs Dagelijks Bestuur  

Het Algemeen Bestuur besluit:  

Stijn Steenbakkers, Mathijs Kuijken, Stef Luijten en Fons d’Haens respectievelijk voor de thema’s 

economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied te benoemen als adviseurs van 

het Dagelijks Bestuur. 

  

7.  Voorstel benoeming (plv.) leden Bestuurscommissie RHCe   
 

Het Algemeen Bestuur besluit: 

Als leden en plaatsvervangende leden van de Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum 

Eindhoven te benoemen:  

 

a) A2-gemeenten - Jan de Bruijn   (lid) 

    …………………………………..  (plaatsvervangend lid) 

 

 b) Peelgemeenten - Anke van Extel-van Katwijk (lid)  

   Willem van Doorn   (plaatsvervangend lid)      
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c) Kempengemeenten - Remco Bosma   (lid) 

    León Kox   (plaatsvervangend lid)   

  

 

d) Gemeente Eindhoven - Mieke Verhees   (lid) 

    Maes van Lanschot  (plaatsvervangend lid)   

    

e) Gemeente Helmond - Marita van Lierop  (lid)  

    Martijn de Kort   (plaatsvervangend lid)  

 

f) Randgemeenten - Jan Boersma   (lid) 

    Kees Vortman    (plaatsvervangend lid) 

 

8.  Voorstel benoeming leden Adviescommissie Gulbergen   
 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

Als leden van de Adviescommissie Gulbergen (conform de Verordening vaste commissie van 

advies voor Gulbergen) te benoemen:  

 

a) Gemeente Eindhoven - Rik Thijs 

 

 b) Gemeente Helmond  - Gaby van den Waardenburg 

  

 c) Gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,  - Hans Gaillard    

    Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk   

 

 d) Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek - Leon van de Moosdijk   

    en Someren gezamenlijk   

 

 e) Gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, - Cees van de Ven  

    Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en    

    Valkenswaard gezamenlijk    

 

 f) Gemeente Nuenen c.a. - Bertje van Stiphout  

 

 g) Gemeente Geldrop-Mierlo -   Hans van de Laar   

 

 Hans Gaillard / Son en Breugel vraagt aandacht voor het feit dat gemeenten Nuenen c.a. en  

     Geldrop-Mierlo apart zijn benoemd, maar ook bij het cluster van gemeenten onder c).  

     Noot secretaris: deze indeling is conform hetgeen is vastgelegd in de Verordening vaste commissie  

     van advies voor Gulbergen.   

 

9. Voorstel benoemingen Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant   
 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

Als vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven in de Vereniging van Contractanten 

Afvalsturing Brabant 
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aan te wijzen als lid van het bestuur: een lid van het Algemeen Bestuur, tevens lid van  

het Dagelijks Bestuur 

en als lid van de algemene vergadering: Fons d’Haens  

 

10. Voorstel benoemingen Vergadering van Aangeslotenen Stichting Bizob  
 

Het Algemeen Bestuur besluit:  

Als vertegenwoordiging van de Metropoolregio Eindhoven in de vergadering van aangeslotenen 

van Stichting Bizob aan te wijzen een lid van het Algemeen Bestuur, tevens lid van het Dagelijks 

Bestuur.  

 

11.Rondvraag en sluiting 

 

Volgende vergadering  

De volgende vergadering van het Algemeen Bestuur vindt plaats op wo. 21 december 2022 van  

17.00 tot 18.30 uur in gemeentehuis Geldrop-Mierlo.   

 

De voorzitter sluit de openbare vergadering.  

 

Openbaar informatief gedeelte  

 

Nadere kennismaking met de bestuurlijk trekkers  

 

Stijn Steenbakkers / economie stelt zich voor en geeft een toelichting op de thema’s voor de komende 

periode.   

Op verzoek geeft Stijn Steenbakkers een update van de Regiodeal. De Regiodeal is onderdeel van de 

brede strategische agenda. Het portefeuillehoudersoverleg economie is hierin meegenomen. Voor de 

eerste indiening komt het in zijn geheel nog een keer langs bij het portefeuillehoudersoverleg. Het ziet 

er goed uit, de inzet is goed. Er zijn twee grote regionale projecten ingediend, die zullen worden 

opgenomen.  

Remco Bosma / Bladel vraagt aandacht voor twee projecten uit de Kempen (museum en zwembad).  

Marcel Delhez / Veldhoven vraagt hoe de lokale aanhaking wordt geborgd, behalve via de 

portefeuillehouders. Door de verkiezingen zijn er veel wisselingen geweest. Het is van belang de 

nieuwe colleges aan te haken.  

Hans Gaillard / Son en Breugel verzoekt de raden niet alleen mee te nemen, maar ook in positie te 

laten zijn. 

Marko van Dalen / Bergeijk geeft aan dat naast de portefeuillehouders ook de ambtenaren 

aangehaakt moeten worden. De ambtelijke organisaties van de Kempengemeenten zijn niet 

aangehaakt.  

 

Stijn Steenbakkers – Vanaf januari is een uitvraag gedaan voor proposities. Twee projecten zijn voor 

de eerste tranche prominent naar voren gekomen. Voor 15 november a.s. moet er een propositie 

liggen. Een aantal fiches is doorlopen en met elkaar besproken in het portefeuillehoudersoverleg. 

In deze periode moet veel gebeuren en snelheid moet worden gemaakt. Er zijn meerdere tranches.  

De proposities, die worden ingediend worden ambtelijk opgepakt. Stijn Steenbakkers vraagt indien  

er aandachtspunten zijn even contact met hem op te nemen, zodat overleg mogelijk is.  

Aanhaken en in positie brengen is van belang. De lokale aanhaking is primair gebeurd via het 

portefeuillehoudersoverleg, daarbij is gevraagd zaken in de colleges te bespreken en de raden hierbij 
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te betrekken. Stijn Steenbakkers zal de MRE-organisatie aandacht vragen voor bredere communicatie 

naast de inzet die er al meerdere malen is geweest.    

 

Mathijs Kuijken / mobiliteit, Stef Luijten / energietransitie en Fons d’Haens / transitie landelijk gebied 

stellen zich voor en geven een toelichting op de thema’s voor de komende periode.   

 

De voorzitter dankt de bestuurlijk trekkers, dat zij deze kar gaan trekken want het meeste werk moet 

daar gebeuren.   

 

Stand van zaken voorbereiding Samenwerkingsakkoord 2023-2026  

Ton Pulles, procesmanager MRE, licht de voortgang toe. Op 2 november 2022 vindt een bijeenkomst 

voor de colleges plaats, waarin keuzes zullen worden gemaakt en de doelen van het samenwerkings-

akkoord verder zullen worden aangescherpt. In november zal het Algemeen Bestuur worden gevraagd 

het akkoord vrij te geven, zodat de gemeenten ruim de tijd hebben zienswijzen kenbaar te maken. 

Vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 2023-2026 is voorzien in de vergadering van het 

Algemeen Bestuur van 1 maart 2023. De concrete activiteiten voor 2023 zullen worden opgenomen in 

het Werkprogramma 2023, dat de gemeenten later zullen ontvangen.   

 

Hans Gaillard / Son en Breugel geeft aan het een helder verhaal te vinden en blij te zijn met de ruimte 

die gegeven wordt om te komen met een zienswijze. Het college waardeert het positief dat brede 

welvaart als thema is benoemd. Vraag is echter hoe het sociale domein (welzijn, gezondheid etc.) 

goed wordt georganiseerd in dit proces. Dit is al eerder aan de orde geweest in de regio.  

Hans Gaillard verwacht hier discussie over. 

 

Stand van zaken versnellingsopgave 

De vicevoorzitter geeft aan dat op 12 juli jl. iedereen is bijgepraat over de versnellingsopgave in de 

regio. Er moet veel gedaan worden en dat kan niet wachten. Het Dagelijks Bestuur trekt dit proces. 

Elly Blanksma zit in dit proces voor. Een stuurgroep is ingericht. Binnen een half jaar hoopt zij een 

integraal beeld te hebben van hoe wij recht kunnen doen aan de ontwikkelingen in onze regio.  

Dit gebeurt in samenspraak met het bestuur van Brainport. Het Algemeen Bestuur zal op de hoogte 

worden gehouden van de ontwikkelingen.  

 

Marcel Delhez / Veldhoven vraagt hoe het Dagelijks Bestuur dit traject afstemt met het besturen van 

de gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven.  

Dit is een opgave van de 21. We moeten als 1 regio acteren en doublures zoveel mogelijk voorkomen. 

Daarom zal worden afgestemd met alle 21 gemeenten, stelt Elly Blanksma.   

 

Het Algemeen Bestuur neemt deze informatie voor kennisgeving aan.  

 

De voorzitter dankt iedereen voor de inbreng en sluit het openbare informatieve gedeelte,  

 

Besloten vergadering 

Frank van der Meijden leidt de presentatie kort in. De adviescommissie en stuurgroep zijn bijgepraat.  

Ans Leloux, projectleider MRE, licht de stand van zaken toe.     

 
Eindhoven, 21 december 2022 

 

het Algemeen Bestuur, 

de voorzitter, de secretaris, 


