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Metropoolregio Eindhoven 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 17 februari 2020  

Agendapunt :

  

A7 

Onderwerp :

  

Ingekomen stukken en mededelingen  

Probleemstelling :

  

 

Voorstel :

  

Zie vermelding afzonderlijke ingekomen stukken en mededelingen  

Besluit :  

 

 
 

wel openbaar 
 

Ondernemingsraad  Commissie van Advies Dagelijks Bestuur 

2e behandeling 

Algemeen Bestuur 

Naam auteur: 

S. van der Velden  
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Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCe 

 

 

 

 
Beschrijving bijlage(n): Geen bijlagen 
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Adviesnota vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 17 februari 2020 

AGENDAPUNT 

Onderwerp Ingekomen stukken en mededelingen  

 

 

Regionale samenwerking 

 

Bezoek EU-parlementariërs aan regio op 20 maart 2020 

Op 20 maart 2020 organiseert de Metropoolregio Eindhoven een bezoek van EU-parlementsleden aan  

de Metropoolregio Eindhoven.  

 

Toelichting 

De reden voor het organiseren van de bijeenkomst is het bijeenbrengen van EU-parlementariërs en lokale 

wethouders en raadsleden, om te bezien op welke wijze er samenwerking aangegaan kan worden en om 

de lobbylijnen te verkorten. Het initiatief hiervoor is genomen door het Portefeuillehoudersoverleg Transitie 

Landelijk Gebied. 

Europa is een belangrijke speler als het gaat om regionale ontwikkelingen. In de Metropoolregio staan we 

voor uitdagingen, die ook op Europese schaal spelen. Hoe werkt ‘Brussel’? Welke ‘Brusselse’ thema’s zijn 

voor ons interessant? Wat hebben wij als regio ‘Brussel’ te bieden? Wat kunnen we van elkaar leren? Waar 

vinden we elkaar? De bijeenkomst is bedoeld om regionale bestuurders meer inzicht te geven in wat de 

parlementariërs voor hen kunnen betekenen en welke wegen bestuurders kunnen bewandelen om meer 

slagkracht te krijgen. Tegelijkertijd willen we de Europarlementariërs een beeld geven van de opgaven 

waarvoor we in de Metropoolregio Eindhoven staan. 

Voor deze bijeenkomst zijn de portefeuillehouders Transitie Landelijk Gebied en Economie uitgenodigd, 

evenals het Dagelijks Bestuur, leden van de Raadstafel 21 en bestuurders uit het Bestuurlijk Overleg 

Transitie Landelijk Gebied. 

VOORSTEL: Vertegenwoordiging Dagelijks Bestuur bij deze bijeenkomst bespreken 

 

Proposal Prompted Rationality: Roadmaps to a New Public Policy for Promoting Autonomous 

Choice and Societal Benefits (BEACON) van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek  

De Metropoolregio Eindhoven heeft met een letter of support / letter of commitment kenbaar gemaakt   

het voorstel Prompted Rationality: Roadmaps to a New Public Policy for Promoting Autonomous Choice 

and Societal Benefits van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek te ondersteunen.   

 

Het onderzoeksconsortium geeft in een emailbericht van 3 februari 2020 aan erg blij te zijn dat niet  

minder dan 21 kennisinstellingen, adviesorganen, gemeenten en bedrijven een brief hebben gestuurd,  

die samen met het voorstel zijn ingediend. Steun van maatschappelijke en commerciële partners, zoals  

de Metropoolregio Eindhoven geeft het onderzoeksconsortium en de Nederlandse Organisatie voor 
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Wetenschappelijk Onderzoek vertrouwen in de relevantie van het voorstel.  

 

Het voorstel is op 30 januari 2020 ingediend bij de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk 

Onderzoek en gaat nu de beoordelingsronde in, die enige maanden in beslag zal nemen. Het 

onderzoeksconsortium houdt u op de hoogte van de voortgang van het beoordelingsproces.  

VOORSTEL: Informatie voor kennisgeving aannemen. 


