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Behandeling voorstellen Algemeen Bestuur
Behandeling adviezen Commissie van advies voor financiën
Behandeling ontwerp-Begroting Metropoolregio (voor 15 maart)
Behandeling voorlopige Jaarrekening Metropoolregio (voor 15 april)
Installatie en eerste inhoudelijke vergadering Algemeen Bestuur
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Samenwerkingsakkoord 2019-2022
In de regionale samenwerking Metropoolregio Eindhoven staan de thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie
en Transitie Landelijk Gebied centraal. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022, het jaarlijkse werkprogramma
en het Statuut Overlegorganen 2019 is vastgelegd welke opgaven het betreft en hoe wij met elkaar
samenwerken. De deelnemende gemeenten zijn van de inhoud. De regionale ondersteuningsorganisatie
Metropoolregio Eindhoven richt zich op het proces.
Metropoolconferentie
De Metropoolregio Eindhoven organiseert minimaal twee keer per jaar een Metropoolconferentie voor
de college- en raadsleden (in het voor- en najaar). Deze bijeenkomsten staan in het teken van voor- en
achteruitkijken, kennisdelen en elkaar ontmoeten.
Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur is bestuurlijk opdrachtgever voor het Dagelijks Bestuur via de vaststelling van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en de jaarlijkse werkprogramma’s. Het Algemeen Bestuur besluit op basis
van voorstellen, die door het Dagelijks Bestuur worden voorbereid. Ook is het Algemeen Bestuur strategisch
gesprekspartner van het Dagelijks Bestuur als het gaat over nieuwe thema’s en binnen bestaande thema’s nieuw
op te pakken opgaven.
Het Algemeen Bestuur bestaat uit 24 leden; één vertegenwoordiger van iedere gemeente en de drie leden van
het Dagelijks Bestuur. De leden (burgemeester, wethouder of raadslid) zijn door de gemeenteraad benoemd.
Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks Bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en heeft als
primaire taak het bewaken van de realisatie van het akkoord op het gebied van voortgang en integraliteit in
procesmatige zin.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit drie leden: de heer J. Jorritsma (voorzitter), mevrouw E. Blanksma
(vicevoorzitter) en de heer F. van der Meijden. Adviseurs van het Dagelijks Bestuur zijn de heer M. Kuijken
(Bedrijfsvoering), de heer S. Steenbakkers (Economie), vacature (Mobiliteit), de heer F. Kuppens
(Energietransitie) en de heer F. d’Haens (Transitie Landelijk Gebied). De leden worden aangewezen uit het
Algemeen Bestuur. De inhoudelijke adviseurs zijn tevens voorzitter van het portefeuillehoudersoverleg.
Commissie van advies voor financiën
De Commissie van advies voor financiën adviseert over de financiële aspecten, waarvoor het Algemeen Bestuur
eindverantwoordelijk is. Leden van deze commissie zijn de gemeentelijke portefeuillehouders.
NB: Data zijn principedata.
1. Vergaderingen vinden alleen plaats indien er genoeg bespreekpunten zijn.
2. Extra vergaderingen kunnen in onderling overleg ingelast worden als voorbereiding van besluitvorming dat vereist .

Vakanties 2022
Kerstvakantie
Carnaval
Voorjaarsvakantie
Pasen
Koningsdag
Meivakantie
Bevrijdingsdag
Hemelvaart
Pinksteren
Zomervakantie
Herfstvakantie
Kerstvakantie

25-12-2021 t/m 09-01-2022
27-02-2022 t/m 01-03-2022
26-02-2022 t/m 06-03-2022 *
17-04-2022 t/m 18-04-2022
27-04-2022
30-04-2022 t/m 08-05-2022
05-05-2022
26-05-2022
05-06-2022 t/m 06-06-2022
23-07-2022 t/m 04-09-2022
22-10-2022 t/m 30-10-2022 *
24-12-2022 t/m 08-01-2023

Raadsverkiezingen
VNG-congres

16 maart 2022
28 en 29 juni 2022

* Het Ministerie van OCW geeft voor de Voorjaarsvakantie en Herfstvakantie adviesdata. De scholen mogen hiervan afwijken.
Metropoolregio Eindhoven, S. van der Velden (040 – 25 94 624)

2

