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AGENDAPUNT

Onderwerp

Planning werkprogramma 2021

Samenvatting adviesnota
Jaarlijks wordt door en voor de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven een werkprogramma
opgesteld. Dit is een meer concrete uitwerking van het vastgestelde samenwerkingsakkoord 20192022.
De beoogde planning gaat uit van een inhoudelijke start van het proces na de zomervakantie en
beoogde vaststelling in februari 2021.
In het werkprogramma blijft focus op de 4 inhoudelijke thema’s. Daarnaast zal er voldoende adaptief
worden omgegaan met de ontwikkelingen die op de regio als geheel afkomen.

“Ons” werkprogramma, van en door de 21 samenwerkende gemeenten in de Metropoolregio
Eindhoven.
Inhoudelijke regionale samenwerking
De inhoudelijke basis zijn de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en transitie landelijk gebied, die
in samenspraak met alle 21 gemeenten tot stand zijn gekomen. Daarnaast hebben het
Samenwerkingsakkoord en de jaarlijkse werkprogramma’s een verbinding met agenda’s van Rijk en
provincie en zijn ze uitgelijnd op de Brainport actieagenda. Het Samenwerkingsakkoord en het
werkprogramma geven een heldere focus voor de samenwerking van de 21 gemeenten. Het belang van
focus betekent niet dat de samenwerking als Metropoolregio Eindhoven niet adaptief moet blijven naar de
toekomst. Op dit moment is duidelijk dat de gevolgen van het coronavirus en de maatschappelijke en
economische effecten daarvan groot zullen zijn. Alle maatregelen die nu genomen worden zijn primair
gericht op de korte termijn. Bij het opstellen van het werkprogramma 2021 zal waar mogelijk ook rekening
gehouden worden met noodzakelijke maatregelen welke in het belang zijn van de samenwerking van de
21 gemeenten. Daarmee blijven we adaptief op de (nieuwe) opgaven welke op ons als regio afkomen. Het
werkprogramma 2021 zal tevens het laatste volwaardige werkprogramma zijn. We koersen vooralsnog op
een nieuw akkoord begin 2022.
Toelichting planning
Begin januari zijn een tweetal proces-scenario’s voor het werkprogramma 2021 voorgelegd aan de
21 bestuursambtenaren. Daarbij is een scenario voorgesteld om in december 2020 het werkprogramma
2021 vast te laten stellen door het algemeen bestuur en een scenario waarbij de vaststelling van het
nieuwe werkprogramma 2021 in februari 2021 zal plaatsvinden. Vanwege de uitgebreidere mogelijkheid om
raden te kunnen betrekken bij het werkprogramma 2021 (metropoolconferentie oktober en
zienswijzeprocedure) gaat de voorkeur van de bestuursambtenaren uit naar vaststelling in februari 2021.
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Het proces voor tot stand komen van het werkprogramma 2021 is ook ingericht op vaststelling in februari
2021 door het algemeen bestuur.
Bij het opstellen van het nieuwe werkprogramma ligt de nadruk op een breed draagvlak door alle
samenwerkende gemeenten. Zoals afgesproken in het Samenwerkingsakkoord wordt de inhoud van het
werkprogramma opgesteld door de 21 gemeenten.
Ieder heeft hierbij zijn rol:
• Wethouders geven input in poho’s en houden raden/commissies betrokken.
• Bestuursambtenaren worden vooraf betrokken bij het proces en de planning, zodat zij rekening kunnen
houden met zienswijzetermijnen en in de eigen organisatie input kunnen coördineren en afstemmen.
• Vakambtenaren leveren samen met de portefeuillehouders input voor het Werkprogramma 2021.
• Gemeentesecretarissen zijn betrokken bij capaciteit gemeenten.
• Commissie financiën en Raadstafel21 worden meegenomen in het proces.
• Raadsleden en collegeleden kunnen op het geheel in samenhang en ten behoeve van integraliteit input
leveren tijdens de metropoolconferentie in oktober 2020.
Met deze werkwijze wordt invulling gegeven aan hetgeen is afgesproken in het Samenwerkingsakkoord
2019-2022.

Voorbereiding Werkprogramma 2021

Vaststelling februari 2021

Inventarisatie opgaven en actualiteiten

Q2 2020 (juni-juli) (ambtelijk + bestuurlijk)

Start voorbereiding Werkprogramma 2021

Q3 2020 (september) (ambtelijk + bestuurlijk)
Metropoolconferentie 7 oktober 2020

Dagelijks Bestuur (vrijgave)
Zienswijzeprocedure

Dagelijks Bestuur (zienswijzen,
evt. aanpassing werkprogramma)

9 november 2020
di. 10 november 2020 t/m di. 2 februari 2021
(12 weken, incl. Kerstvakantie)

8 februari 2021
Voorjaarsvakantie 13 t/m 21 februari 2021

Algemeen Bestuur

24 februari 2021

In bovenstaande planning is rekening gehouden met de zienswijzenprocedure:
• Voor de zomervakantie vindt een eerste inventarisatie plaats van voortgang werkprogramma 2020,
actualiteiten en benodigde adaptiviteit programma en inventarisatie gezamenlijke opgaven en
aansluiting andere agenda’s.
• Na de zomervakantie volgt een verdere uitwerking eerst via de lijn van de portefeuillehoudersoverleggen
en daarna de verdere integraliteit en samenhang.
• De Metropoolconferentie op 7 oktober wordt nadrukkelijk ingezet voor samenhang, integraliteit en om
verdere focus en kaders mee te geven voor het werkprogramma 2021.
• Bovenstaande planning betekent dat medio november 2020 er een concept-werkprogramma gereed is
om voor zienswijzen aan de 21 gemeenteraden te verzenden.
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Personele consequenties
Geen
Financiële consequenties
Geen
Paragraaf en punt werkprogramma
Bestuurlijke samenwerking
VOORSTEL:
Kennisnemen van planning op hoofdlijnen voor werkprogramma 2021.
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