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Geacht Bestuur,

Wij danken u voor het concept-Werkprogramma 2021 van de Metropoolregio
Eindhoven. Wij zijn blij dat dit in een interactief proces tot stand is gekomen en
daarmee een product is van alle samenwerkende gemeenten. Wij voelen ons
daarmee mede-eigenaar van dit werkprogramma.

In eerdere werkprogramma's hebben wij ervoor gepleit steeds focus aan te blijven
brengen en slechts zaken gezamenlijk op te pakken die daadwerkelijk en
aantoonbaar meerwaarde hebben. Wat ons betreft was en is dat de opdracht die we
onszelf in de samenwerking steeds voor ogen moeten blijven houden. Het
Werkprogramma heeft per thema de focus en is concreet. Dat maakt dat we kunnen
instemmen met dit Werkprogramma.
Aandachtspunten
Wij vragen uw aandacht voor een aantal opmerkingen, Bij het thema Mobiliteit zijn
kanttekeningen te plaatsen bij de acties rondom regionale mobiliteitsagenda en
mobiliteitsprogramma en de financiering ervan. De vraag die deze acties oproepen
is, of hier wel voldoende urgentie aanwezig is en een focus voor de uitvoering en
financiering.We vinden als kleine gemeente weinig gehoor voor onze specifieke

problemen

bij het

realiseren en financieren van de regionale opgaven op ons

grondgebied in dit thema.
Een tweede aandachtspunt is de uitvoering van de RES op termijn. De huidige
begeleidingsstructuur is wat ons betreft onvoldoende om de grote opgaven die we
daar op termijn zien uit te voeren. Er zal in onze ogen voor de uitvoering meer
formatie en middelen beschikbaar moeten komen. Bij de herijking van het
Samenwerkingsakkoord vanaf 2022 vragen wij om aandacht hiervoor.
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Wij zien de samenwerking in de Metropoolregio in 2021 weer met vertrouwen
tegemoet en zullen ons daarvoor ook inzetten.

Hoogachtend,

De raad va
de griffi

W.A.

gemeente Waalre,
de voorzitter,
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dr. A.J.W. Boelhouwer
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