Voorstel

inzake benoeming leden Commissie van advies voor Gulbergen
Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 4 juli 2018

AGENDAPUNT 8

Aan het Algemeen Bestuur,
Op 21 maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur
breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw
Algemeen Bestuur word geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw wordt benoemd.
Daarnaast zullen een aantal andere benoemingen plaats moeten vinden.
Benoemingen met tijdelijk karakter
In de afgelopen periode hebben we als regio gewerkt aan het Ambitiedocument ‘De Slagvaardige
Regio’, dat op 20 maart 2018 door uw bestuur is vastgesteld.
In de tweede helft van 2018 gaan wij samen met de colleges en raden op basis van het vastgestelde
Ambitiedocument de nieuwe samenwerkingsagenda voor de regio opstellen. Ook de bestuursstructuur
van de Metropoolregio is hierbij onderwerp van bespreking. Uitgangspunt is dat wij uiterlijk in maart
2019 de nieuwe samenwerkingsagenda (incl. bestuursstructuur) door uw bestuur vast kunnen laten
stellen.
Dit betekent dat de benoeming van de leden van de Commissie van advies voor Gulbergen tot
dat moment een tijdelijk karakter zal hebben. We verwachten uiterlijk medio juni 2019 de nieuwe
bestuursleden (vast) te kunnen benoemen.
Commissie van advies voor Gulbergen
De Metropoolregio Eindhoven heeft de deelnemende gemeenten op 12 april 2018 schriftelijk gevraagd
nieuwe leden voor te dragen voor de Commissie van advies voor Gulbergen.
De Adviescommissie Gulbergen is eind 2003 geformeerd. De verplichtingen van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven ten aanzien van Gulbergen zijn overgegaan naar de
Metropoolregio Eindhoven.
Het Algemeen Bestuur heeft daarom op 22 april 2015 besloten binnen de Metropoolregio Eindhoven de
Adviescommissie Gulbergen als vaste commissie van advies aan het Dagelijks Bestuur te handhaven.
De Commissie van advies voor Gulbergen heeft de taak het Dagelijks Bestuur gevraagd en ongevraagd
van advies te dienen over:
a. Het beheer en de inzet van de Voorziening Gulbergen.
b. De eindafwerking en nazorg van de voormalige stortplaats Gulbergen.
c. De toetsing van de plannen voor de ontwikkeling en governance van Landgoed Gulbergen.
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En is samengesteld uit aangewezen bestuurlijke vertegenwoordigers van:
a) Gemeente Eindhoven,
b) Gemeente Helmond,
c) Gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a., Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk,
d) Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren gezamenlijk,
e) Gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden
en Valkenswaard gezamenlijk,
f) Gemeente Nuenen c.a. en
g) Gemeente Geldrop-Mierlo.
De voorzitter is conform de Gemeenschappelijk Regeling afkomstig uit het Dagelijks Bestuur.
De Metropoolregio Eindhoven heeft van de deelnemende gemeenten de volgende voordrachten
ontvangen:
a) Gemeente Eindhoven

-

Jan van der Meer

b) Gemeente Helmond

-

……………………………….

c) Gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,
Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk

-

……………………………….

d) Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek
en Someren gezamenlijk

-

………………………………

e) Gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel,
Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en
Valkenswaard gezamenlijk

-

………………………………

g) Gemeente Nuenen c.a.

-

Ralf Stultiëns

h) Gemeente Geldrop-Mierlo

-

Berry Link

Eindhoven, 25 juni 2018
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.
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de secretaris,
drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien de voordrachten van de deelnemende gemeenten;

BESLUIT

Als leden van de Commissie van advies voor Gulbergen te benoemen:
a) Gemeente Eindhoven

-

Jan van der Meer

b) Gemeente Helmond

-

………………………….……

c) Gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a.,
Son en Breugel, Veldhoven en Waalre gezamenlijk

-

……………………………….

d) Gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek
en Someren gezamenlijk

-

………………………………

e) Gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel,
Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De Mierden en
Valkenswaard gezamenlijk

-

………………………………

f) Gemeente Nuenen c.a.

-

Ralf Stultiëns

g) Gemeente Geldrop-Mierlo

-

Berry Link

Eindhoven, 4 juli 2018
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

