Metropoolregio Eindhoven
Vergadering Dagelijks Bestuur d.d. 11 mei 2020
Agendapunt

: 9

Onderwerp

: Concept-agenda vergadering Algemeen Bestuur woensdag 1 juli 2020

Probleemstelling

: Op woensdag 1 juli 2020 is de laatste vergadering van het
Algemeen Bestuur voor het zomerreces gepland. Met het oog op
de Coronamaatregelen en het feit dat besluitvorming over enkele
voorstellen geen uitstel duldt, gaat de Metropoolregio er vooralsnog
vanuit dat deze vergadering digitaal doorgang zal vinden.

Voorstel

:

Besluit

:

Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met de concept-agenda voor de vergadering van
het Algemeen Bestuur op woensdag 1 juli 2020. Aandachtspunt
daarbij is of de bespreking van de stand van zaken dossier
Landgoed Gulbergen gewenst is en gezien het vertrouwelijke
karakter wenselijk is in een digitale setting.
2. Onder voorbehoud van de gunstige bijstelling van de Coronamaatregelen vooralsnog in te stemmen met het houden van
een digitale vergadering.
3. Voor het praktisch inregelen van deze digitale vergadering gebruik
te maken van de ervaringen en faciliteiten van de gemeente
Eindhoven. In uw vergadering van 22 juni 2020 zullen wij u
vervolgens informeren over de praktische details.
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Adviesnota vergadering
Dagelijks Bestuur d.d.

AGENDAPUNT

Onderwerp
Samenvatting adviesnota
Op woensdag 1 juli 2020 is de laatste vergadering van het
Algemeen Bestuur voor het zomerreces gepland. Met het oog op
de Coronamaatregelen en het feit dat besluitvorming over enkele voorstellen geen uitstel duldt, gaat
de Metropoolregio er vooralsnog vanuit dat deze vergadering digitaal doorgang zal vinden.

De AGENDA voor deze vergadering is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen agenda van de vergadering
3. Vaststellen notulen schriftelijke consultatie 18 maart 2019 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen (v.k.a.):
- Brieven Provincie over Interbestuurlijk Toezicht
- Antwoordbrief aan Reusel-De Mierden n.a.v. annotaties
Kadernota 2021
- Stand van zaken opdracht samenwerking vier grote regionale
Gemeenschappelijke Regelingen
- Planning voorbereiding Werkprogramma 2021
5. Voorstel Herstelaanpak in het kader van de Coronacrisis
6. Voorstel vaststellen Jaarrekening 2019 Metropoolregio
7. Voorstel vaststellen beleidsmatige Bestuursrapportage, peildatum
1 juni 2020 Metropoolregio
8. Voorstel vaststellen Begroting 2021 Metropoolregio
9. Voorstel vaststellen Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024
10.Rondvraag en sluiting
Personele consequenties
Financiële consequenties
Paragraaf en punt werkprogramma
-
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VOORSTEL:
Voorgesteld wordt:
1. In te stemmen met de concept-agenda voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag 1
juli 2020. Aandachtspunt daarbij is of de bespreking van de stand van zaken dossier Landgoed Gulbergen
gewenst is en gezien het vertrouwelijke karakter wenselijk is in een digitale setting.
2. Onder voorbehoud van de gunstige bijstelling van de Coronamaatregelen vooralsnog in te stemmen met
het houden van een digitale vergadering.
3. Voor het praktisch inregelen van deze digitale vergadering gebruik te maken van de ervaringen en
faciliteiten van de gemeente Eindhoven. In uw vergadering van 22 juni 2020 zullen wij u vervolgens
informeren over de praktische details.
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