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Geachte leden,  

Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op 

woensdag 6 juli 2022 van 17 tot 18.30 uur. Deze bijeenkomst vindt plaats in Stadhuis Eindhoven 

(Raadzaal).    

 

Deze bijeenkomst bestaat uit drie delen: de openbare vergadering, besloten gedeelte en informatief 

gedeelte. De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:  

 

Openbare vergadering  

1. Opening 

2. Verwelkomen leden en afscheid nemen van evt. vertrekkende leden  

3. Vaststellen agenda van deze vergadering 

4. Vaststellen openbare notulen vergadering 23 februari 2022 en overzicht Toezeggingen 

5. Ingekomen stukken en mededelingen  

6. Voorstellen benoemingen Metropoolregio Eindhoven 2022 (worden nagezonden)  

7. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2021 

8. Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum 1 juni 2022 (wordt nagezonden)  

9. Voorstel vaststellen Begroting 2023  

10. Voorstel gunnen accountantsdiensten 2022-2025 

11. Voorstel governance Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 

12. Rondvraag en sluiting   

Besloten gedeelte 

B1. Opening 

B2. Vaststellen besloten notulen vergadering 23 februari 2022  

B3. Voortgang proces Landgoed Gulbergen (mondeling)  

B4. Sluiting  

Aan de leden van het Algemeen Bestuur 

Metropoolregio Eindhoven  
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Informatief gedeelte: thema schaalsprong 

Na een korte toelichting, gaat u in groepjes uiteen voor een gesprek over het samenwerkingsakkoord 

én welke rol (de leden van) het Algemeen Bestuur hebben/heeft met betrekking tot de strategische agenda  

van de regio en de samenwerking. 

 

De openbare stukken voor deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de Metropoolregio 

Eindhoven en kunt u via deze link raadplegen: Klik hier 

De voorstellen behorend bij punt 6 en 8 van uw agenda en de adviezen van de Commissie van advies  

voor financiën ontvangt u direct na de vergadering van het Dagelijks Bestuur van 20 juni a.s.  

 

Aansluitend is er gelegenheid voor een informeel samenzijn.  

 

Kandidaatstelling leden Dagelijks Bestuur 

Volledigheidshalve wijs ik u op de kandidaatstelling voor het 3e en 4e lid van het Dagelijks Bestuur.  

Ik verzoek u vriendelijk indien u belangstelling heeft voor deze posities, dit aan het Dagelijks Bestuur  

vóór 1 juli 2022 kenbaar te maken, via het emailadres: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl 

 

Afmelden 

Als u verhinderd bent, kunt u dit doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94 527 

h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl). Ik verzoek u daarbij aan te geven of uw plaatsvervanger  

wel aanwezig zal zijn.  

 

Met vriendelijke groet,  

 

Jannet Wiggers, 

secretaris.   

 

Metropoolregio Eindhoven 

Raiffeisenstraat 18 / Postbus 985 

5611 CH Eindhoven / 5600 AZ Eindhoven 

www.metropoolregioeindhoven.nl  

T: 040 25 94 624 

E: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl                 
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