MEMO: Inbreng raadsleden Metropoolregio Eindhoven
De Raadstafel21 is één van de manieren om de betrokkenheid van raden bij de Metropoolregio
Eindhoven te vergroten. Daarnaast zijn er nog meer manieren voor raadsleden om hun mening te
geven over de verschillende dossiers van de Metropoolregio Eindhoven. Daarom heeft de
Raadstafel21 een overzicht gemaakt hoe raden hun invloed kunnen laten gelden, zowel binnen de
Metropoolregio Eindhoven als de Raadstafel21. In deze memo ook een overzicht van de momenten
waarop deze inbreng van de raden wordt verwacht in 2016.
Middelen
De gemeenteraden van de 21 regiogemeenten hebben verschillende kanalen via welke zij inbreng
kunnen leveren aan de Metropoolregio Eindhoven en de werkplaatsen. In onderstaand schema
worden deze formele en informele middelen kort toegelicht.
Middel
Zienswijzen

Vaststelling individuele
gemeenteraden

Raadstafel21

Toelichting

Voorbeelden

Formeel
In de GR is geregeld dat het bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven
ten minste 2 maanden van te voren
de begroting en de Regionale
Agenda ter zienswijze voorlegt aan
de individuele gemeenteraden.
Begroting en Regionale Agenda
worden uiteindelijk vastgesteld door
het Algemeen Bestuur.
Buiten de GR om kunnen
werkplaatsen van de
Metropoolregio Eindhoven ook om
een zienswijze vragen van de
individuele gemeenteraden.
De werkplaatsen vragen individuele
gemeenteraden om visies,
programma’s, agenda’s etc. vast te
stellen.
Informeel
Gevraagd en ongevraagd adviseren
over processen binnen
Metropoolregio Eindhoven.
Ongevraagde adviezen (middels
brief of voorstel) worden via de
directie van de Metropoolregio
aangeboden aan het Dagelijks
Bestuur. Het Dagelijks Bestuur zorgt
dat deze adviezen op de juiste plaats
landen.
Raadsleden kunnen via hun
vertegenwoordigers ook vragen
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-

Begroting
Regionale Agenda
Advies Werkplaats Wonen

-

Regionale Detailhandelsvisie
Integrale Strategie Ruimte
(najaar 2016)

Gevraagd
- Stimuleringsfonds
- Meerjarenfinanciering
Brainport Development
- Proces Werkplaats Ruimte
Ongevraagd
- Vergoedingen
raadstafelleden

Raadsledenbijeenkomst

Subregionale en lokale
raadsledenbijeenkomsten

Via eigen bestuurders

punten te agenderen voor of
informatie te delen met de
Raadstafel21.
Ten minste twee keer per jaar wordt
een Raadsledenbijeenkomst
georganiseerd voor alle raadsleden
in de regio. De raadsleden worden
daar door de werkplaatsen gevraagd
mee te denken op de inhoud.
Werkplaatsen organiseren ook
raadsbijeenkomsten op subregionaal
of lokaal schaalniveau. Hierin vragen
zij raadsleden in kleiner verband om
inhoudelijk mee te denken op
specifieke dossiers.
Raadsleden kunnen de eigen
bestuurders vertegenwoordigd in
bijvoorbeeld de werkplaatsen, het
Algemeen Bestuur of het Regionaal
Platform vragen bepaalde zaken te
agenderen op de regionale tafel.
Raden kunnen ook tussentijds hun
bestuurders bevragen over thema’s
waarmee de Metropoolregio zich
bezighoudt.1

-

Bereikbaarheidsagenda
Advies Werkplaats Wonen

-

Regionale Detailhandelsvisie
Integrale Strategie Ruimte
(voor zomer 2016)

Planning 2016
In het schema op pagina 4 een overzicht van de onderwerpen waarop van de gemeenteraden
inbreng wordt verwacht. Toegelicht staat ook op welke manier en wanneer die inbreng vorm krijgt.
Dit overzicht geldt voor 2016. Het is een dynamisch overzicht dat vaker zal worden aangepast en
waarvan de griffiers en de Raadstafel21 op de hoogte worden gehouden.
Advies tijdsplanning voor werkplaatsen en bestuur
Het is belangrijk voor werkplaatsen en het bestuur van de Metropoolregio Eindhoven om rekening te
houden met de doorlooptijden als zij wat ter zienswijze of ter vaststelling voorleggen aan de
gemeenteraden. Het kost namelijk tijd om iets te agenderen en klaar te maken voor de raad. In
sommige gemeenten komt de raad ook minder vaak bij elkaar dan in andere gemeenten. Daarom is
in de Gemeenschappelijke Regeling van de Metropoolregio Eindhoven afgesproken om
gemeenteraden ten minste 2 maanden (vaak zelfs 3 maanden) daarvoor de tijd te geven. De
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Iedere bestuurder heeft sowieso de plicht zijn/haar raad ook ongevraagd, tijdig en volledig te informeren over
zaken die tot het takenveld en de bevoegdheden van de raad behoren. Zij moeten alle informatie verschaffen
die de raad voor de uitoefening van zijn taken nodig heeft. Zij moeten openheid van zaken geven, zodat de
raad zijn werk (zowel kaderstellend als controlerend) goed kan doen. Dit betekent dat zij de afweging moeten
maken wat voor de raad interessante en noodzakelijke informatie is. De actieve informatieplicht is in de
Gemeentewet opgenomen in de artikelen 169, tweede lid en 180, tweede lid.
Hieruit vloeit voort dat een gedelegeerd bestuurder in een GR ook over zaken die binnen de GR spelen, is
onderworpen aan diezelfde actieve informatieplicht. Het is aan de raad om te beoordelen of de bestuurder zich
ook voldoende houdt aan deze plicht.
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Metropoolregio Eindhoven zou –indien mogelijk- gemeenten daarom moeten helpen met het
opstellen van een concept raadsvoorstel dat gemeenten alleen maar hoeven aan te passen op de
lokale situatie.
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Onderwerp

Vaststelling

Wie?

Hoe?

Wanneer?

Jaarverslag 2015, peildatum 31 december 2015
Bestuursrapportage 2016- 1, peildatum 1 juni 2016
Bestuursrapportage 2016-2, peildatum 1 september 2016
Begroting 2017

AB 29 juni 2016
AB 29 juni 2016
AB 14 december 2016
AB 29 juni 2016

Begrotingswijzigingen, die invloed hebben op de inwonersbijdrage
Werkprogramma 2017

AB
AB februari 2017

Gemeenteraden
Raadstafel21
Raadstafel21
Gemeenteraden
Gemeenteraden
Gemeenteraden
Raadstafel21

Ter informatie
Ter informatie
Ter informatie
Zienswijze
Ter informatie
Zienswijze
Input proces

30 juni 2016
Mei 2016
November 2016
15 maart – 1 juni 2016
30 juni 2016
Nog niet bekend
2e helft 2016

AB 29 juni 2016

Raadstafel21
Gemeenteraden

Input proces
Zienswijze
begrotingswijziging

23 maart 2016
15 maart – 1 juni 2016

Gemeenteraden (subregio)
RRO-Provincie (regionaal)

Gemeenteraden

Vaststelling
en instemming
met vaststelling Regionale
programmering door RRO
(30-11)

2e Helft 2016

Gemeenteraden

Raadstafel21
Raadsbijeenkomst Metropoolregio
Subregionaal gemeenteraden
Gemeenteraden

Input proces
Input inhoud
Input inhoud
Vaststelling

23 maart 2016
6 april 2016
Voor zomer 2016
2e Helft 2016

Gemeenteraden

Raadstafel21
Raadsbijeenkomst Metropoolregio
Gemeenteraden

Input proces
Input inhoud
Vaststelling

17 februari 2016
6 april 2016
3e kwartaal 2016

Raadstafel21
Raadstafel21
Gemeenteraden
Gemeenteraden

Input proces
Input proces
Input inhoud
Input inhoud

25 mei 2016
23 november 2016
2016 / 2017
Medio 2017

Raadstafel21(vervolgproces nog niet bekend)

Input proces

23 maart 2016

Raadstafel21

Input proces

Voor 29 juni 2016

Gemeenteradensleden

Input inhoud

6 april, 5 oktober 2016

Twee raadsleden/ gemeente

Input proces

23 mrt, 25 mei, 28 sept,
23 nov 2016

Planning en control

Economische strategie en investeringsfondsen
Meerjarenplan en financiering Brainport Development 2017-2020

Bedrijventerreinen en detailhandel
Subregionale Bedrijventerreinenprogrammering en
Regionale Bedrijventerreinenprogrammering

Strategie ruimte
Strategie ruimte

Mobiliteit en innovatie
Bereikbaarheidsagenda Zuidoost-Brabant

Wonen
Voorstel vervolgproces advies Werkplaats Wonen
Procesvoorstel Regionale Agenda Wonen
Onderzoek specifieke kwaliteiten gemeenten
Evaluatie (+ eventueel vervolg) pilot Regionale Woonadviesraad

Sociaal domein
Hernieuwde samenwerking sociaal domein

Regionaal netwerk
Vraagstelling evaluatie functioneren Metropoolregio en
samenwerkingsrelatie met het Regionaal Platform
Raadsledenbijeenkomst Metropoolregio
Overleg Raadstafel 21

AB voor 1 januari 2017

versie 10 mei 2016
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