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Voorstel Vaststellen Werkprogramma MRE 2022 

 

 

 

Vergadering Algemeen Bestuur 

d.d. 23 februari 2022 

AGENDAPUNT 5 

Aan het Algemeen Bestuur, 

 

Alweer het vierde en laatste werkprogramma van ons huidige samenwerkingsakkoord 2019-2022. Dit 

jaar werken we aan de afronding van het huidige akkoord én doorlopen we gezamenlijk het proces voor 

de doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord.  

 

Het werkprogramma 2022, wat door uw portefeuillehouders in gezamenlijkheid is opgesteld, is in de  

21 gemeenteraden besproken. 14 gemeenteraden hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om 

zienswijzen in te dienen. Uit de zienswijzen zijn ook herkenbare subregionale voorbereidingen te lezen. 

In de beantwoording van de zienswijzen is daarop aangesloten. Het werkprogramma is voor de 

portefeuillehoudersoverleggen het belangrijkste document om koers te houden voor de regionale 

opgaven binnen de vier thema’s en de samenwerking als geheel. 

 

Allereerst goed om de betrokkenheid van uw gemeenteraden terug te lezen via de ingediende 

zienswijzen als afsluiting van een gezamenlijk proces. De beantwoording daarvan is in de reactienota 

opgenomen. Begrijpelijk is dat door uw gemeenteraden ook de blik vooruit is gericht op de 

doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord. De beantwoording daarvan en het vervolgproces voor 

de doorontwikkeling treft u aan bij het beslispunt rondom het ambitiedocument. 

 

Er is constructieve feedback op de inhoudelijke dossiers in het werkprogramma. Er wordt herkend en 

erkend dat er vanuit de werkprogramma’s een opgaande lijn is terug te zien in aangebrachte focus en 

mate van concreetheid. Daar zit ook een blijvende uitdaging om met elkaar als 21 gemeenten 

voldoende scherpte te krijgen in de beoogde resultaten en het beoogde effect daarvan. Dat gaat alleen 

als we elkaar in de regio nog meer aanspreken op het maken van scherpere keuzes. Dit is ook een 

aandachtspunt voor het proces in de doorontwikkeling van het nieuwe samenwerkingsakkoord.  

 

Netwerkschaarste 

Op hoofdlijnen zijn er een aantal aanscherpingen aangebracht op basis van de zienswijzen. Inhoudelijk 

is de inzet op de netwerkschaarste binnen het thema energietransitie er daar een van.  

 

Naast de inhoudelijke concretiseringsslag wordt ook een beroep gedaan op de organisatorische impact 

van onze gezamenlijke ambities. De door de portefeuillehouders voorgestelde ambities zijn afgestemd 

op de kwalitatieve inzet vanuit de gemeentelijke organisaties en de procesinzet vanuit het ‘team’ MRE.  
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Naast de opmerkingen gericht op het werkprogramma lezen wij ook opmerkingen die als input 

nadrukkelijk meegenomen gaan worden in het proces rondom de doorontwikkeling van het 

samenwerkingsakkoord.  

 

Brede Welvaart 

Brede Welvaart staat als begrip in de schijnwerpers en lijkt ‘het’ modewoord. Het werkprogramma 2022 

zal de komende maanden worden aangevuld met een kernset van indicatoren uit de regionale monitor 

Brede Welvaart. Daarnaast wordt vanuit het perspectief Brede Welvaart gekeken naar de vier thema’s.  

 

De betrokkenheid van de gemeenteraden is daarbij een belangrijk aandachtspunt. De rol van de 

raadstafel21 zullen we daarvoor maximaal inzetten. Naast betrokkenheid van gemeenteraden wordt ook 

een toegevoegde waarde gezien op het organiseren van kennisdeling en lobby naar andere partijen.  

 

De betrokkenheid van de raadsleden en de inzet op kennisontwikkeling zullen wij nadrukkelijker blijven 

organiseren door kennis en inspiratiesessies over bovenlokale opgaven. Van deze aanpak heeft u, als 

leden van het algemeen bestuur, nu meerdere sessies mogen meemaken. Daarmee zetten we ook een 

stap in meer betrokkenheid van het algemeen bestuur.  

 

Tot slot geeft de bundeling van alle zienswijzen ook de diversiteit van onze perspectieven weer in onze 

samenwerking. En juist dat is onze kracht. De diversiteit en zowel de verschillende stedelijke als 

landelijke kenmerken samen maken onze regio uniek. De Regio, dat zijn we tenslotte samen, door 

elkaar te kennen en elkaar wat te gunnen door de verbinding aan te gaan vanuit ieders kwaliteit maken 

we de regio een stukje mooier én slagvaardiger. 
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven; 

gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 14 februari 2022; 

B E S L U I T  

1. Instemmen met de Nota van zienswijzen op het concept-Werkprogramma 2022 en  

de beantwoording (bijlage 1)  

2. Vaststellen van het Werkprogramma 2022 (bijlage 2) 

Eindhoven,  23 februari 2022 

Het Algemeen Bestuur, 

 

de voorzitter,   de secretaris,     

 

J.A. Jorritsma.   mevrouw drs. J. Wiggers. 

 


