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1. Opening 
De voorzitter, Elly Blanksma, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.  
Jos van Bree / Geldrop-Mierlo, Gaby van den Waardenburg / Helmond en Marcel Delhez / 
Veldhoven worden respectievelijk vervangen door Marc Jeucken, Andrew Harijgens en  
Ad van den Oever. De gemeenten Reusel-De Mierden en Someren zijn niet vertegenwoordigd.  
 

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

3. Vaststellen notulen vergadering 15 december 2021 en overzicht Toezeggingen 

Het Algemeen Bestuur besluit de notulen van de openbare vergadering ongewijzigd vast te stellen. 

  

Stand van zaken Toezeggingen  

Alle toezeggingen zijn afgehandeld.  

  

4.  Ingekomen stukken en mededelingen     

   
Ingekomen stukken    

 

Raadsbesluit Eindhoven over rekenkamerrapport 

De gemeenten, die betrokken zijn bij het rekenkameronderzoek hebben het rapport besproken 

en daarop een reactie gegeven bij het kenbaar maken van de zienswijze en/of reactie op 

respectievelijk het concept-Werkprogramma 2022 en concept-Ambitiedocument. Van de 

gemeenteraad Eindhoven is een separate reactie ontvangen. Op verzoek van de raad is dit 

raadsbesluit aan het Algemeen Bestuur toegestuurd.  

Monique List / Eindhoven licht toe dat de raad het belang van regionale samenwerking heeft 

benadrukt. Behoefte is aan concreetheid. De raad is betrokken en wil graag meegenomen worden.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit de reactie van de gemeenteraad van Eindhoven conform de andere 

reacties op het rekenkamerrapport, zoals kenbaar gemaakt op het concept-Werkprogramma 2022 

en concept-Ambitiedocument te betrekken in het proces van de doorontwikkeling van het 

samenwerkingsakkoord.   

5.  Vaststellen Werkprogramma 2022   
MRE stelt jaarlijks een werkprogramma op. Dit is het vierde en laatste werkprogramma van het 

Samenwerkingsakkoord 2019-2022. De portefeuillehouders hebben het Werkprogramma 2022 

samen opgesteld. Met dit programma houdt het portefeuillehoudersoverleg koers bij de regionale 

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

De gemeenteraden hebben de gelegenheid gehad een zienswijze kenbaar te maken.  

 

Greet Buter / Deurne – Niet alle punten uit de zienwijzen zijn meegenomen in het  

Werkprogramma 2022.  

Anton Ederveen / Valkenswaard – De commissie heeft aangegeven dat de samenwerking 

inhoudelijker mag zijn. Dat wordt meer teruggezien in de samenwerking van SGE, dan in de MRE.  

Is er een mogelijkheid tot aanscherping?  

 

Het Algemeen besluit: 

1. In te stemmen met de Nota van zienswijzen en de beantwoording 
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2. Vast te stellen het Werkprogramma 2022  

 

6.  Vaststellen Ambitiedocument; balans in groei vanuit economische kwaliteit voor onze 

gezonde leefomgeving   

Met het vaststellen van dit Ambitiedocument markeren we een belangrijke vervolgstap in het 

proces om te komen tot een doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord. Het betreft  

een overdrachtsdocument om met de nieuwe raden en colleges te komen tot een nieuw 

samenwerkingsakkoord voor 2023 -2026. De gemeenten worden nadrukkelijk in dit proces 

betrokken. 

De bij de gemeenteraden én een aantal samenwerkingspartners opgehaalde reacties worden in  

dit vervolgproces betrokken. Dat geldt ook voor de uitkomsten van het rekenkameronderzoek, dat 

is uitgevoerd in opdracht van 7 gemeentelijke rekenkamers.  

 

Hans Ubachs / Best – Veel reacties uit de zienwijzen zijn niet verwerkt in het Ambitiedocument. 

Stelt naar aanleiding van het rekenkamerrapport voor het gesprek aan te gaan over de koers.  

Steven Kraaijeveld / Eersel – De stikstofproblematiek vraagt extra aandacht. Verzoekt dit thema  

op te nemen in het Ambitiedocument. 

Marc Jeucken / Geldrop-Mierlo – Verzoekt de raad nauw bij dit proces te betrekken. Eén 

regioconferentie is niet voldoende. Verzoekt het proces hierop bij te stellen.  

Jan Boelhouwer / Waalre – Roept naar aanleiding van de bijeenkomst over ASML op nu wat te 

doen. Immers the proof of the pudding is in the eating.   

Monique List / Eindhoven – Vraagt aandacht voor de betrokkenheid van de raden. Roept op de 

effectiviteit te vergroten.  

Greet Buter / Deurne – Geeft aan dat het Ambitiedocument er goed uitziet. De betrokkenheid kan 

worden vergroot als de thema’s smarter geformuleerd zijn. Mist in de aanbiedingsbrief aandacht 

voor het landelijk gebied en leefomgeving; verzoekt om een bredere formulering.  

Stef Luijten / Bergeijk – Verzoekt de resultaten meer cijfermatig te onderbouwen. Wat komt ervoor 

terug? 

Roland van Kessel / Cranendonck – Stelt voor meer de nabijheid van de raden te zoeken. 

Anton Ederveen / Valkenswaard – Stelt voor de raden te betrekken (evenals bij het 

werkprogramma). Eén conferentie is te weinig. Neem de tijd om de subregio’s te betrekken  

(in de diepte).  

 

De voorzitter stelt dat de nieuwe raden voor een belangrijke uitdaging staan. De afstand is met  

het oog op eigenaarschap nog groot. Met de Raadstafel21 zal worden bezien hoe de raden goed 

kunnen worden betrokken.  

Dit is een startmoment, waarbij het regionale debat met onder andere de raden zal worden 

gevoerd, geeft Jannet Wiggers aan. Er is veel variatie in de ontvangen reacties; de oproep is 

helder. Eén conferentie is niet genoeg. Met de Raadstafel21, griffiers en bestuursambtenaren zal 

worden bezien hoe dit proces passend kan worden gemaakt. Ook de wethouders en de leden van 

het Algemeen Bestuur hebben hierbij een rol. Het streven is het Algemeen Bestuur in de eerste 

vergadering na de verkiezingen (juli) te informeren over de definitieve invulling van het proces. 

[actie: MRE]  

 

De aanbiedingsbrief bij het Ambitiedocument wordt op een drietal punten aangepast [actie: MRE]: 

- breder formuleren landelijk gebied 

- aandacht opgaven, zoals stikstof 

- betrokkenheid gemeenteraden 
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 Het Algemeen Bestuur besluit:  

1.  Kennis te nemen van de reacties, zoals gebundeld in de reactienota.  
2.  Vast te stellen het Ambitiedocument “Economische schaalsprong in balans met een 
 gezonde leefomgeving”.  
3.  Vast te stellen de aangepaste aanbiedingsbrief aan de gemeenteraden.  
4.  In te stemmen met het procesvoorstel op hoofdlijnen voor de doorontwikkeling van het  

  samenwerkingsakkoord.    

  

7.  Vaststellen Controleprotocol 2022-2025          
Eind 2021 hebben we de Controleverordening 2022 vastgesteld.  

In het Controleprotocol zijn richtlijnen opgenomen ter voorbereiding en ondersteuning van de 

uitvoering van de rechtmatigheidscontrole en accountantscontrole van de jaarrekening voor  

2022 tot en met 2025.  

 

Commissie van advies voor financiën 

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit het Controleprotocol 2022-2025 vast te stellen. 

 

8.  Vaststellen Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2022-2025   
Op basis van de Controleverordening moet de accountantsdienstverlening één maal per 4 jaar  

worden aanbesteed. Het contract met de huidige accountant loopt tot en met boekjaar 2021.  

We moeten opnieuw aanbesteden voor de periode 2022-2025. 

 

Commissie van advies voor financiën 

De commissie heeft positief geadviseerd over het voorstel.  

 

Het Algemeen Bestuur besluit het Aanbestedingsdocument Accountantsdiensten 2022-2025 vast 

te stellen.  

 

9.  Rondvraag en sluiting 

 Maarten Houben/Nuenen c.a. – Vraagt wanneer de raden en colleges schriftelijk worden 

geïnformeerd over de besteding van de gelden uit de Herstelaanpak. Jannet Wiggers gaat dit 

intern na [actie: MRE]. 

 

Informele afsluiting 

Het Algemeen Bestuur is in deze bestuursperiode voor het laatst in deze samenstelling bijeen.  

Met elkaar sluiten we deze periode af. Uitgenodigd zijn de bestuurlijk trekkers, de voorzitter van  

de Adviesgroep Stimuleringsfonds en de voorzitter van de Raadstafel21.  

 

De voorzitter dankt: 

- de (vice)voorzitters economie (Stijn Steenbakkers en Remco Bosma), energietransitie  

(Frans Kuppens, Rik Thijs en Stef Luijten), transitie landelijk gebied (Fons d’Haens en  

Marinus Biemans), mobiliteit (Mathijs Kuijken en Jan van Burgsteden);  

- de portefeuillehouders Landgoed Gulbergen / RHCe (Frank van der Meijden) en financiën / 

bedrijfsvoering (Mathijs Kuijken) uit het Dagelijks Bestuur; 

- de voorzitter Adviesgroep Stimuleringsfonds (Piet Machielsen) en de voorzitter Raadstafel21  

(Ton van Happen)  

voor de prettige samenwerking en de inbreng in en inspanningen voor de regionale samenwerking.  
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 Allen hebben een beeldje ontvangen met een gedicht van Merel Morre over samen werken.    

 

Vergaderdata Algemeen Bestuur in 2022  

De vergaderingen van het Algemeen zijn in 2022 gepland op:  

6 juli, 19 oktober en 21 december 2022. 

 

De voorzitter dankt iedereen voor de aanwezigheid en inbreng. Veel succes met de 

gemeenteraadsverkiezingen. Hopelijk treffen we elkaar weer vlug!  

 

Eindhoven,  6 juli 2022 

 

het Algemeen Bestuur, 

 

de voorzitter, de secretaris, 


