
        gemeente Eindhoven 

Raadsnummer 

 

 

Raadsbesluit 

De raad van de gemeente Eindhoven; 
Gezien het rapport van de regionale rekenkamerwerkgroep waar onder de Eindhovense 
rekenkamercommissie: ‘MRE &SGE, regionale opgaven’ betreffende de samenwerkingsagenda’s van 
de MetropoolRegio Eindhoven en het Stedelijk Gebied Eindhoven;  
kennis nemend van het gebruik dat de griffie een raadsbesluit voorbereidt waarmee de 
aanbevelingen van de Rekenkamercommissie worden vastgelegd; 
kennis nemend van de reactie van het college van burgemeester en wethouders d.d. 11 januari 2022 
op het onderzoek; 
gelet op de behandeling in de meningsvormende vergadering van 18 januari 2022; 
kennis nemend van de collegebrief van 21 januari 2022; 
gelet op het aangenomen amendement A3; 
gelet op de Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming provincies, gemeenten, 
waterschappen en openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
 
 
besluit: 
 
1. het college opdracht te geven het rekenkamerrapport, inclusief de verslaglegging van de 

behandeling in de Eindhovense gemeenteraad, voor behandeling op bestuursniveau te 
agenderen in MRE en SGE 

2. het college opdracht te geven om op bestuursniveau MRE standpuntbepaling te laten 
plaatsvinden inzake de aanbeveling om in elk geval Gulbergen buiten de MRE te plaatsen of 
expliciet te besluiten dat dat niet meer nodig is. 

3. het college opdracht te geven het rekenkamerrapport, inclusief de verslaglegging van de 
behandeling in de Eindhovense gemeenteraad, in te  brengen in de processen voor de nieuwe 
samenwerkingsagenda’s. Waarbij de  insteek gericht is op het vergroten van de effectiviteit, 
slagvaardigheid en uitvoeringskracht van de samenwerkingen en het vergroten van het 
eigenaarschap bij raadsleden. En waarbij de opgaven en het belang van de samenwerkingen 
centraal staat. 

4. Om tussentijds met de andere colleges de raad over de voortgang te informeren 
5. Om na een jaar, bij de raadsbehandeling van de concept samenwerkingsovereenkomsten MRE 

en SGE , de stand van zaken van de implementatie inzichtelijk te maken. 
 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2022. 

 

M. van Dam, griffier. 


