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Metropoolregio Eindhoven 

Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 17 februari 2020  

Agendapunt :

  

B4 

Onderwerp :

  

Metropoolconferentie 25 maart 2020 

Probleemstelling :

  

Op woensdag 25 maart a.s. vindt de Metropoolconferentie plaats. 

Bijgevoegd treft u een 1e opzet van het programma aan. 

Voorstel :

  

Kennis nemen van de 1e opzet voor de Metropoolconferentie  

op 25 maart 2020 

Besluit :  
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Ondernemingsraad  Commissie van Advies Dagelijks Bestuur 

2e behandeling 

Algemeen Bestuur 

Naam auteur: 
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Voorlichting door : Metropoolregio Eindhoven, RHCe 
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Adviesnota vergadering 

Dagelijks Bestuur d.d. 17 februari 2020 

AGENDAPUNT 

Onderwerp Metropoolconferentie 25 maart 2020 

Samenvatting 

Op 25 maart 2020 vindt de eerstvolgende Metropoolconferentie plaats. Onderstaand treft u het 

concept-programma aan en een voorstel voor een locatie. 

 
 

Op woensdag 25 maart 2020 vindt de eerstvolgende Metropoolconferentie plaats. Deze 

voorjaarsconferentie staat in het teken van “verantwoording afleggen”, oftewel terugkijken naar de 

gerealiseerde resultaten van 2019. Daarnaast wordt er ook vooruitgekeken naar 2020 en is er de 

gelegenheid om, in informele setting, met elkaar ervaringen uit te wisselen. 

 

De Metropoolconferentie is vooral bedoeld om raden en colleges mee te nemen in de ontwikkelingen van 

het werkprogramma van onze regio. Daarom hebben we de Raadstafel21 gevraagd om mee te denken 

over aansprekende onderwerpen vanuit het werkprogramma. Tijdens het 1e werkoverleg was er dan ook 

een afvaardiging van de Raadstafel21 en een ambtenaar vanuit de regio aanwezig.   

 

De opkomst voor de Metropoolconferentie is groeiende, daarom wordt er momenteel gekeken naar een 

aantal inspirerende locaties waar ongeveer 150 mensen zowel plenair als in deelsessies terecht kunnen. 

Een van deze locaties is het HUP te Mierlo. Het HUP is het vroegere Carlton de Brug. Deze is vorig jaar 

compleet verbouwd en heeft nu een fris, sportief nieuw uiterlijk gekregen: 
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Het conceptprogramma voor 25 maart ziet er als volgt uit: 

 

19.15 uur Opening door de voorzitter, dhr. Jorritsma 

19.20 uur Benoemen van de resultaten 2019 door lid Dagelijks Bestuur 

19.30 uur Presentatie door Prof. Dr. Ing. Geert R Teisman: 

hoe organiseer je slagkracht als overheid/regio/gemeente? En 

hoe kunnen we dit uitdiepen voor het proces van de 

verschillende thema’s? (innovatie & integratie) 

20.00 uur Deelsessie 1 (alle thema’s afzonderlijk) 

20.45 uur Pauze 

21.00 uur Deelsessie 2 (alle thema’s afzonderlijk) 

21.45 uur Plenaire terugkoppeling deelsessies 

22.00 uur Einde 

 

De deelsessies worden begeleid door de voorzitters van de bijbehorende thema’s. De onderwerpen voor 

de deelsessies zijn als volgt: 

• Economie: Inhoudelijke toelichting Brainport i.r.t..  Meerjarenfinanciering (toelichting door dhr. Van 

Nunen) 

• Mobiliteit: Bereikbaarheidsagenda en de voortgang van de uitgave van 55 miljoen 

• Transitie Landelijk Gebied: Vraagstuk stad-land / verbinding 

• Energietransitie: hoe organiseer je slagkracht als overheid/regio/gemeente en hoe kunnen we dit 

uitdiepen voor het proces van de Regionale Energiestrategie?  

Toelichting door prof. dr. Ing. Geert Teisman 

 

De invulling van de deelsessies wordt nog besproken met de voorzitters. 

Personele consequenties 

- 

Financiële consequenties 

- 

Paragraaf en punt werkprogramma 

- 

VOORSTEL: 

Kennis nemen van de 1e opzet voor de Metropoolconferentie op 25 maart 2020. 


