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Ambitiedocument ‘De Slagvaardige regio’
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d.d. 20 maart 2018

AGENDAPUNT 2

Aan het Algemeen Bestuur,
Graag bieden wij u hierbij ter vaststelling het Ambitiedocument aan voor de bestuurlijke samenwerking
van de 21 gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven. Het Ambitiedocument - inclusief een bijlage met
toelichting op de procedure - is het resultaat van de 1e fase van het updateproces. Met het
Ambitiedocument als start stellen de nieuwe colleges en raden de nieuwe Agenda van de
Metropoolregio en bijbehorende bestuursstructuur op. Dat doen we in fase 2 van de update (april – juli).
De lokale gesprekken, de bijeenkomsten op 24 en 31 januari, gesprekken met de werkplaatstrekkers,
interviews met externen en een literatuurstudie hebben geleid tot het document dat er nu ligt.
Het concept Ambitiedocument is tussen 23 februari en 6 maart voorgelegd aan alle colleges met de
vragen of we met deze lijn op de goede weg zijn en of de ambitie wordt gedeeld die in dit document
beschreven is. Het concept Ambitiedocument is tevens onderwerp van bespreking geweest tijdens de
Raadstafel21 en het periodiek overleg van de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen. Wij zijn
verheugd dat er binnen de noozakelijkerwijs korte termijn in grote getale is gereageerd. Een overzicht
van alle binnengekomen reacties van de colleges is als bijlage opgenomen.
Reacties colleges
De reacties zijn in grote meerderheid positief. Enkele breed gedragen noties die zijn ingebracht hebben
geleid tot (kleine) wijzigingen in het nu voorliggende Ambitiedocument. Het Ambitiedocument is dan ook
niet fundamenteel gewijzigd ten opzichte van het concept dat eerder per brief van 23 februari aan de
colleges voor reactie is aangeboden. Daarnaast is uit de binnengekomen reacties een aantal breed
gedeelde vraagstukken/zorgpunten te destilleren welke naar onze mening moeten worden
geadresseerd in fase 2 van het proces.
De reacties van de gemeenten kunnen als volgt worden samengevat, met cursief onze respons:
• De algemene lijn van het ambitiedocument, met zijn focus en afbakening, wordt door vrijwel alle
gemeenten ondersteund. Met uitzondering van de gemeente Valkenswaard. Het uitgangspunt van
Valkenswaard, zoals eerder ingebracht, is juist maximale regionale samenwerking binnen de
Metropoolregio Eindhoven en daarbinnen de mogelijkheid van wisselende constellaties van
samenwerkende gemeenten, afhankelijk van het thema.
➢ In het Ambitiedocument wordt vastgehouden aan de lijn van focus en afbakening, conform de
inbreng van de grote meerderheid van de regiogemeenten.
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Er wordt door meerdere gemeenten gevraagd om voldoende ruimte te bieden aan het nieuwe
regiobestuur (na de verkiezingen) voor eventuele bijstelling of aanscherping van de focus en de
opgaven voor de regio (in fase 2 totstandkoming van de Regionale Agenda) (“niet in beton
gegoten”). Maar tegelijkertijd geen nieuwe discussie uitlokken over taken en rollen.
➢ Dit zal expliciet een plek krijgen in de uitwerking van fase 2.
Door meerdere gemeenten wordt ingebracht dat het bewaken van de strategische afstemming en
coördinatie tussen de subregio's nog een opgave is die door de Metropoolregio Eindhoven
opgepakt zou kunnen worden. Door de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen is hierop
aangevuld dat ook moet worden ingegaan op de brede taak en verantwoordelijkheid van de regio
op het gebied van ruimte en vestigingsklimaat (waaronder wonen en arbeidsmarkt e.d.). De regio
heeft immers een verbindende en coördinerende rol tussen de subregio’s, maar is ook partij /
partner naar andere overheden zoals provincie, rijk en waterschappen.
➢ Deze notie is verwerkt in het Ambitiedocument. Waarbij ervoor is gewaakt om niet de
gekozen focus los te laten.
Gevraagd wordt om in het vervolgproces beter te argumenteren waarom thema’s als wonen en
arbeidsmarkt elders worden belegd (en hoe dan).
➢ Dit zal worden opgepakt en uitgewerkt in fase 2.
Tevens wordt het belang naar voren gebracht van een goede overdracht van onderwerpen die
door de nieuwe focus bij de Metropoolregio Eindhoven bij andere partijen moeten worden belegd.
➢ In het Ambitiedocument is opgenomen dat we in fase 2 zorg dragen voor een duidelijke
overdracht, zodat bij het overdragen van thema’s aan andere organisatie niets tussen wal en
schip zal raken.
Aandacht wordt gevraagd voor de vraag of en hoe we externe partners, als ZLTO en
Waterschappen, willen aanhaken.
➢ Dit zal expliciet een plek krijgen in fase 2. Dit zal ook zo naar de partners worden
gecommuniceerd.
Gevraagd wordt om een duidelijke uitwerking van de gekozen vier thema’s. Onder andere over het
thema Transitie landelijk gebied worden vragen gesteld wat hieronder moet worden verstaan.
➢ In fase 2 wordt de slag gemaakt naar concretisering van de thema’s. De beschrijving van het
thema ‘Transitie landelijk gebied’ in het Ambitiedocument is aangepast conform de
opmerkingen van enkele colleges.
Het thema klimaatadaptatie wordt door een aantal gemeenten aangevoerd als belangrijk thema,
als brug tussen de thema’s Duurzame energie en Transitie landelijk gebied. Door één gemeente
wordt aangegeven dat het thema Ruimte wordt gemist.
➢ Omdat deze punten niet door de meerderheid van de gemeenten worden gedragen, is er in
dit Ambitiedocument voor gekozen om de focus te blijven houden op de vier thema’s
Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie landelijk gebied.
Tenslotte worden enkele suggesties gedaan ter verbetering van het Ambitiedocument. Dit heeft
met name te maken met het eigenaarschap en het meer expliciet maken en onderbouwen van ‘het
hogere doel’: het handhaven en uitbouwen van ons unieke economische profiel.
➢ Een aantal tekstuele suggesties zijn meegenomen in het Ambitiedocument.

Toelichting op het proces Update Metropoolregio Eindhoven
Het proces om te komen tot een nieuwe samenwerkingsagenda vindt zijn oorsprong in het
evaluatierapport dat Bureau Berenschot in juli 2017 opleverde over de bestuurlijke samenwerking
binnen de Metropoolregio. In het Ambitiedocument worden de in het rapport genoemde aanbevelingen
geaddresseerd en wordt een aanzet gegeven tot een structurele oplossing. Dat dat niet alleen nodig
maar ook mogelijk is, blijkt uit de reacties van de gemeenteraden op de evaluatie en de vele lokale
gesprekken die er tot nu toe over gevoerd zijn. De wil tot regionale samenwerking wordt breed gedeeld,
net als de wens om de uitvoering ervan te verbeteren. Het gaat daarbij zowel om de inhoud als om de
structuur en de manier van samenwerken. Het gevoel van urgentie om de aanbevelingen op te volgen is
eveneens merkbaar.
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Op 13 december heeft het Algemeen Bestuur het plan van aanpak voor de Update Metropoolregio
Eindhoven vastgesteld. Kern daarbij vormde het besef dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid
van de 21 gemeenten is om het proces om de samenwerking vorm en inhoud te geven.
Het proces is in 3 fasen onderverdeeld:
● Fase 1 (1 januari – 21 maart): opleveren ambitiedocument
In deze fase hebben wij input opgehaald bij colleges, raden en externe partijen. Deze input heeft
geresulteerd in bijgaand Ambitiedocument, dat de basis vormt voor de vervolgstappen. Met de
vaststelling en vrijgave van het ambitiedocument door uw bestuur is fase 1 is afgerond.
● Fase 2 (21 maart – 30 september): opstellen en concretiseren Regionale Agenda
De Stuurgroep gaat met de nieuwe gemeenteraden en colleges aan de slag met de nadere
uitwerking van het ambitiedocument. Daaruit volgen een nadere concretisering van het
Ambitiedocument in de vorm van een agenda voor de komende jaren, evenals het gewenste
samenwerkingsmodel (governance) dat daarbij past. In deze fase wordt ook de exacte
besluitvormingsprocedure bepaald. Aan het einde van deze fase biedt het Algemeen Bestuur de
concept Regionale Agenda ter besluitvorming aan de gemeenten aan.
Hier wordt verwezen naar het separaat voorstel betreffende de uitwerking van fase 2.
● Fase 3 (1 oktober – 12 december): besluitvorming Regionale Agenda
Uiterlijk 12 december 2018 is de nieuwe Regionale Agenda vastgesteld.
Voorstel
Gehoord alle reacties van de colleges, en specifiek ook van de bestuurlijk trekkers van de werkplaatsen,
vinden wij dat voorliggend Ambitiedocument een goede basis vormt om – uiteraard samen met de
nieuwe raden en colleges – de nieuwe Regionale Agenda te gaan bouwen. Wij stellen dan ook voor:
1. Het Ambitiedocument ‘De Slagvaardige regio’ vast te stellen.
2. Het Ambitiedocument middels bijgaande brief aan te bieden aan de colleges en raden van de
21 gemeenten, als startdocument voor het traject naar de nieuwe Regionale Agenda.
3. De Stuurgroep Update op te dragen de breed gedeelde vraagpunten/zorgpunten zoals
verwoord in deze adviesnota nadrukkelijk te adresseren in fase 2 van het updateproces.

Eindhoven, 12 maart 2018
De Stuurgroep Update van de Metropoolregio Eindhoven
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.
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de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van de Stuurgroep Update d.d. 12 maart 2018;
BESLUIT
1. Tot het vaststellen van het Ambitiedocument ‘De slagvaardige regio’.
2. Het Ambitiedocument aan te bieden aan de colleges en raden van de 21 gemeenten, als
startdocument voor het traject naar de nieuwe Regionale Agenda.
3. De Stuurgroep Update op te dragen de breed gedeelde vraagpunten/zorgpunten zoals
verwoord in deze adviesnota nadrukkelijk te adresseren in fase 2 van het Updateproces.

Eindhoven, 20 maart 2018
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

