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Beste gemeenteraadsleden, 

 

Op 23 februari 2022 heeft het Algemeen Bestuur van de MRE het Ambitiedocument 2022 vastgesteld.  

Met het vaststellen van dit ambitiedocument markeren we een belangrijke vervolgstap in het proces om  

te komen tot een doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord. De opgehaalde reacties bij uw 

gemeenteraden én een aantal samenwerkingspartners worden in dit vervolgproces betrokken. Dat geld  

ook voor de uitkomsten van het rekenkameronderzoek, dat is uitgevoerd in opdracht van 7 gemeentelijke 

rekenkamers. Het is daarmee ook een overdrachtsdocument voor na de verkiezingen van 16 maart a.s. 

 

Noodzaak van samenwerking 

De noodzaak om als 21 gemeenten samen te werken is het afgelopen jaar toegenomen. De oproep vanuit 

het bedrijfsleven én andere instanties onderstrepen dat. Vanwege de sleutelpositie van ons high-tech 

ecosysteem hierin is de verwachting dat dit groeiscenario een grote impact op onze regio zal hebben, een 

echte schaalsprong. Niet alleen ASML, maar het bedrijfsleven in de hele regio, van Reusel-De Mierden tot 

Gemert-Bakel, laat mede daardoor sterke groeicijfers zien. Anderzijds zijn de opgaven in het landelijk 

gebied en de transitie daarvan cruciaal voor de kwaliteit van onze leefomgeving. 

 

Iedereen doet mee 

Uit de reacties van de gemeenten merken we op dat er een grote betrokkenheid is op de opgaven voor  

de regio Zuidoost-Brabant. Daarbij wordt onderstreept dat het eigenaarschap, daadkracht en concrete 

resultaten van belang zijn om als regio te blijven samenwerken. Uiteraard met behoud van regionaal 

draagvlak en democratische legitimatie. Het samenwerkingslandschap in de regio is divers. Duidelijke 

afspraken wat op wiens ‘bordje’ ligt en hoe deze strategisch op elkaar verbonden worden is een belangrijk 

onderdeel om mee te nemen in het proces om te komen tot de doorontwikkeling van ons 

samenwerkingsakkoord. 

 

Vervolgstappen doorontwikkeling 

Samen met uw collegeleden en raadsleden willen we toewerken naar een nieuw samenwerkingsakkoord. 

Het Ambitiedocument is daar een belangrijke tussenstap in. Evenals de door uw gemeenten ingebrachte 

Aan de gemeenteraden  

van de Metropoolregio Eindhoven 

 

-Concept- 
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reacties1. In de bijlage is daarvoor een proces op hoofdlijnen uitgetekend. In dit vervolgproces gaan we 

nadrukkelijk samen met u werken aan de doorontwikkeling van onze samenwerking, op inhoud én de wijze 

waarop we met elkaar samenwerken. De twee ontwikkellijnen van de Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant, 

de duurzame schaalsprong Brainport en de transitie van het landelijk gebied, zullen daarbij structurerend 

toegepast worden. Vanuit uw gemeenten wordt gevraagd om de inhoudelijke inbreng te leveren. In het 

proces zal ruimte gereserveerd worden om de integraliteit tussen de thema’s en de samenhang bestuurlijk 

uit te werken. Daarbij zal ook aandacht zijn om lokale belangen in relatie tot een gezamenlijk regionaal 

belang scherper te krijgen. Een integrale bestuurdersconferentie medio juli is daarvoor een belangrijke stap. 

 
Samenwerken is samen werken! 

De groei, die we als regio doormaken vraagt van ons om gezamenlijk de handen uit de mouwen te blijven 

steken en ieder vanuit zijn rol zich maximaal in te blijven spannen. We staan samen aan de lat om de 

uitvoeringskracht beter te organiseren! Daarbij maken we duidelijke afspraken wie wat doet in de 

wetenschap dat de opgaven vragen om onorthodoxe wijze van organiseren. De snelheid van de 

schaalsprong vraagt vooral om ieders kwaliteiten maximaal in te zetten. Zo werken we met elkaar niet 

alleen aan het faciliteren van de economische schaalsprong, maar ook aan het verbeteren van de kwaliteit 

van onze leefomgeving. Zo blijven we werken aan onze prachtige regio, met en voor elkaar.  

 

Met vriendelijke groet, 

 

het Dagelijks Bestuur van  

de Metropoolregio Eindhoven, 

 

de voorzitter,   de secretaris,   

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Inclusief de bevindingen en uitkomsten uit het rekenkameronderzoek “MRE&SGE, regionale opgaven” van 7 gemeenten 


