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Onderwerp

Besluit

Procesvoorstel technische aanpassing
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio
Eindhoven 2021

De Gemeenschappelijk Regeling Metropoolregio Eindhoven in lijn te brengen met het
Samenwerkingswerkingsakkoord 2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019 en
de technisch aangepaste regeling in 2021 te laten vaststellen door de deelnemende
gemeenten.

Voorstel vertegenwoordiging Metropoolregio
Eindhoven in Vereniging van Contractanten
Afvalsturing Brabant

Aanwijzen als vertegenwoordiger van de Metropoolregio Eindhoven in het bestuur van
de Vereniging van Contractanten Afvalsturing Brabant Frank van der Meijden.

Voorstel samenwerking vier grote regionale
Gemeenschappelijke Regelingen (GGD,
Omgevingsdienst, Veiligheidsregio en
Metropoolregio)

1. Kennis genomen van de conclusie dat er geen toegevoegde waarde, kostenreductie
en/of efficiencywinst te behalen is in het anders organiseren van de bedrijfsvoering
van de Metropoolregio Eindhoven.
2. Kennis genomen van de conclusies van het bestuurlijk overleg en het verder
doorontwikkelen van de samenwerking tussen de 4 GR-en.
3. De raden en colleges informeren met de n.a.v. de bespreking aangepaste
concept-brief.
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Voorstel vaststellen Bestuursrapportage, peildatum
1 oktober 2020 Metropoolregio Eindhoven

-

De Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven 2020 (peildatum 1 oktober 2020)
vaststellen inclusief de bijbehorende begrotingswijziging.
De in het kader van het Herstelplan Breed Economisch Vestigingsklimaat niet
bestede middelen bij het opmaken van de jaarrekening terugstorten in de
bestemmingsreserve Herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Voorstel vaststellen Kadernota 2022
Metropoolregio Eindhoven

1. Instemmen met de Kadernota Begroting 2022 voor de Metropoolregio Eindhoven.
2. De gemeentelijke bijdrage voor Regionale opgaven, Brainport Development en het
RHCe voor 2022 indexeren met 1,77%.

Voorstel toekomst Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven

Binnen de vastgestelde begroting en meerjarencijfers, om:
- De taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de
Gemeenschappelijke Regeling voortvloeien, onverkort voortzetten.
- De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe
continueren voor de komende jaren, mits er over 2 jaar geen aanwijzingen tot
bijstelling zijn.
- De advisering aan gemeenten intensiveren (met name informatica en archivistiek).
- Met zusterinstelling(en) samenwerken ten voordele van dienstverlening aan
gemeenten, instellingen en burgers (o.m. functionaliteit en toepassingsgebieden van
het e-depot).

Voorstel dossier Landgoed Gulbergen

Instemmen met de door het Dagelijks Bestuur genomen besluiten betreffende
beëindiging erfpacht Landgoed Gulbergen met Attero.
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