CONCEPT-NOTULEN
van de openbare vergadering
van het Algemeen Bestuur, gehouden
op dinsdag 20 maart 2018 om 18.00 uur
in het Van der Valk Hotel in Eindhoven
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Aanwezig:
H. Vos / Asten
A. Callewaert / Bergeijk
H. Ubachs / Best
P. Maas / Bladel
P. van Tulden / Cranendonck (plv.)
H. Mak / Deurne
L. Sjouw / Eersel
W. Seuren / Eindhoven
B. Link / Geldrop-Mierlo
P. Verhoeven / Heeze-Leende
F. Stienen / Helmond
F. van der Meijden / Laarbeek (plv., niet officieel lid)
J. Eugster / Reusel-De Mierden
A. van Bussel / Someren (plv.)
T. van den Nieuwenhuijzen / Son en Breugel
Th. Geldens / Valkenswaard
L. Demmers / Veldhoven
J. Brenninkmeijer / Waalre
E. Blanksma
Voorzitter: E. Blanksma
Secretaris: J. Wiggers
Afwezig:
H. de Wijkerslooth / Cranendonck
M. de Ruiter / Gemert-Bakel
F. van Zeeland / Laarbeek
M. Houben / Nuenen c.a.
P. Machielsen / Oirschot
D. Blok / Someren
J. Jorritsma / Eindhoven
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1.

Opening
De voorzitter, mevrouw Blanksma, opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Drie gemeenten zijn niet vertegenwoordigd. De heer Jorritsma kan niet tijdig aanwezig zijn in
verband met verkeersdrukte. Het quorum is aanwezig.

2.

Voorstel proces Update Metropoolregio Eindhoven: Vaststellen Ambitiedocument
‘De Slagvaardige Regio’
De Stuurgroep Update Metropoolregio Eindhoven legt het Algemeen Bestuur het Ambitiedocument
‘De Slagvaardige Regio’ ter vaststelling voor. De Update Metropoolregio Eindhoven is een belangrijk
proces, dat tot de vaststelling van de nieuwe samenwerkingsagenda uiterlijk in maart 2019 zal duren.
De heer Brenninkmeijer/Waalre geeft aan dat de zienswijze van gemeente Waalre niet bij de
stukken is gevoegd. De zienswijze is wel overgenomen.
De voorzitter zegt toe de zienswijze aan de stukken toe te voegen.
De heer Van den Nieuwenhuijzen/Son en Breugel geeft in overweging de volgende zin op pagina 2
te schrappen of aan te passen: ‘Als de subregio’s unaniem besluiten dat een deelonderwerp
vanwege het belang voor de totale economie toch bij Metropoolregio Eindhoven thuis hoort, kan
het daar op de agenda worden gezet.’ Duidelijk moet zijn dat we adaptiever gaan werken en beter
en sneller met elkaar gaan schakelen.
Voorzitter: Het gaat hierbij over de agendering, niet over de inhoud. Het woord ‘unaniem’ wordt
op deze plek geschrapt.
Thema’s Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt / rollen
Mevrouw Callewaert/Bergeijk geeft aan blij te zijn dat er gefocust wordt, maar het jammer te vinden
dat het thema Ruimte niet meer een overkoepelend thema van de Metropoolregio zal zijn. Mevrouw
Callewaert vraagt hieraan in het vervolgproces aandacht te besteden.
Voorzitter: In de laatste vergadering van het Dagelijks Bestuur is hierover met de bestuurlijk trekker
van de Werkplaats Strategie Ruimte van gedachten gewisseld. Afgesproken is dat dit punt in fase 2
terugkomt in de verdere uitwerking.
De heer Stienen/Helmond hoopt dat in de 2e fase de werkplaatsen, die tot dit moment goed
gefunctioneerd hebben de mogelijkheid krijgen een doorstart te maken binnen de Metropoolregio of
de taken goed over te dragen.
Taken zullen worden overgedragen aan andere organisaties. In de 2e fase zal worden nagedacht
over hoe de terugkoppeling plaatsvindt van wat er in die andere organisaties gebeurt naar het
Algemeen Bestuur toe. Als het in andere organisaties gebeurt en u heeft als 21 gemeenten geen
overzicht, dan kan het weglopen (voorbeeld wonen voor starters en senioren). Als dit alleen in
subregio’s wordt afgekaart, dan weten we van elkaar niet wat we aan het bouwen zijn. Er moet
een platform zijn waar het bij elkaar komt. Waarom bouwt u? Bouwt u voldoende?
De heer Verhoeven/Heeze-Leende: De A2-gemeenten stemmen in met het Ambitiedocument.
Het is van belang de stip op de horizon te delen. Deze gemeenten hopen dat de Metropoolregio
zich in de toekomst kan doorontwikkelen tot het platform van de regionale samenwerking ZuidoostBrabant. De Metropoolregio is een groeimodel, waarbij we bij succes op steeds meer thema’s gaan
samenwerken. Daarvoor dient de Metropoolregio zich wel eerst te bewijzen met een smalle regionale
agenda. Waarbij er ook binnen de Metropoolregio meer waardering en relevantie kan ontstaan.
Voor de A2-gemeenten zijn de volgende punten van belang voor de verdere uitwerking in fase 2.
De thema’s van de huidige werkplaatsen, die niet in het Ambitiedocument zijn opgenomen
(Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt) kunnen wat
de A2-gemeenten betreft in fase 2 alsnog onder de thema’s worden gebracht en alsnog onderdeel
uit gaan maken van de nieuwe samenwerkingsagenda. Of kunnen in de subregio’s worden
opgepakt, indien er in meerderheid geen draagvlak is om dit op het niveau van de 21 gemeenten
te gaan doen.
De heer Verhoeven benadrukt dat het van belang is dat de Metropoolregio kan dienen als
platform voor afstemming tussen de subregio’s voor thema’s, die niet terugkomen in de
samenwerkingsagenda. Op deze manier kan er binnen de Metropoolregio kleinschalig tussen
de gemeenten worden samengewerkt. De heer Verhoeven stelt voor deze werkwijze in fase 2 te
concretiseren en te verankeren in de governancestructuur.
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De heer Link/Geldrop-Mierlo: Het is nu duidelijk wat van de subregio is en wat van de
Metropoolregio. Op deze manier is het ook uit te leggen aan de gemeenteraad. Voorkomen moet
worden dat op twee borden wordt geschaakt. In fase 2 moeten we de kruisbestuivingen goed
ordentelijk regelen.
Mevrouw Demmers/Veldhoven stelt dat de kracht van het Ambitiedocument de visie op
het totale gebied Zuidoost-Brabant is, waarbij we een deel van de uitvoering in de subregio’s
wegleggen. Het is goed dat Wonen in de subregio’s plaatsvindt. Via een platformconstructie
moeten we gezamenlijk vanuit de visie goed nadenken over Wonen en daar ook een soort
coördinerende rol wegleggen. Dit geldt ook voor de arbeidsmarktproblematiek. Deze vraagstukken
kunnen we in de subregio’s oplossen. We moeten oplossen vanuit de visie op het totaal en spreek
elkaar daar dan ook op aan als het anders moet.
Maak het niet te technocratisch. Af en toe is het ook wel lekker om in de Metropoolregio met elkaar
te durven dromen over het gebied waarvan we houden en we iets mee kunnen. Dat is de basis van
het besturen in de subregio’s.
Voorzitter: Deze signalen zijn gedeeld in de Stuurgroep Update. Het gaat hierbij over de
verschillende rollen, die de Metropoolregio kan innemen: afstemmen, coördineren, het zijn van
een paraplu, verbinden. Met die rollen kan gewisseld worden.
Er mogen geen thema’s tussen wal en schip vallen. Zeker majeure onderwerpen niet,
die alle lokale overheden aangaan. Je mag hierin het overzicht niet verliezen. We gaan hiermee
in de 2e fase zeer serieus mee om.
Mevrouw Eugster/Reusel-De Mierden doet de suggestie het voorzitterschap van het Dagelijks
Bestuur te laten rouleren en dit niet alleen tot de grote steden te beperken.
De heer Van der Meijden/Laarbeek benadrukt dat de externe partners een goede rol moeten krijgen.
Dit gaat in fase 2 inhoud en vorm krijgen.
Thema Transitie Landelijk Gebied
De heer Van der Meijden/Laarbeek geeft aan dat dit proces is aangegrepen om goed na te denken
en de krachten te bundelen van raad en college. Dit gaf een prettige dynamiek. Gesteld is dat de
gemeente ook gaat brengen. Het proces is in korte tijd goed verlopen en er is een positieve
grondhouding ontstaan.
Transitie Landelijk Gebied is benoemd en is een uitdaging voor de komende periode. De heer
Van der Meijden pleit ervoor dit ook echt in het landelijk gebied te laten landen. Aan de subregio’s
moet een oproep worden gedaan om het voortouw te nemen. Juist daar waar de transitie belangrijk
is in de buitengebieden.
De heer Mak/Deurne verzoekt de Transitie Landelijk Gebied vooral van onderaf op te laten komen.
Daar beginnen en geen agenda van bovenaf opleggen.
De heer Seuren/Eindhoven stelt dat stad en platteland steeds meer in elkaar overlopen. Hier liggen
veel mogelijkheden. Dit vraagt om een bottom-up aanpak.
Mevrouw Eugster/Reusel-De Mierden roept op het thema Transitie Landelijk Gebied niet te
verengen. Met de vensters open moeten we aan de slag gaan. We moeten ook niet stil laten vallen
waar we al mee bezig zijn.
De heer Stienen/Helmond onderschrijft dat Transitie Landelijk Gebied een breder maatschappelijk
onderwerp is, waarin we samen moeten optrekken.
Mevrouw Demmers/Veldhoven: Transitie Landelijk Gebied kan alleen samen met het stedelijk
gebied. Dan alleen is het mogelijk een transitiebeweging in te gaan. We moeten het vanuit het totaal
bekijken, anders lopen we risico’s.
Voorzitter: In een aantal subregio’s wordt al gewerkt aan het thema Transitie Landelijk Gebied.
Het gaat daarbij om veel meer dan alleen varkensstallen. Stad en platteland moeten deze opgaven
gezamenlijk oppakken.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Vaststellen Ambitiedocument ‘De Slagvaardige Regio’.
2. Het Ambitiedocument aan te bieden aan colleges en raden van de 21 gemeenten, als
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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.
Voorzitter: De begeleidende brief voor de raden en colleges passen we nog aan, zodat deze minder
technocratisch is en meer vanuit het hart en gevoel. Dank aan Jannet Wiggers, de medewerkers van
de Metropoolregio en de deelnemende gemeenten voor de inzet ten behoeve van de totstandkoming
van het Ambitiedocument.
3.

Voorstel proces Update Metropoolregio Eindhoven: Vaststellen Plan van aanpak
fase 2
Mevrouw Demmers/Veldhoven vraagt aandacht voor de planning, die overigens wel past binnen
wat is afgesproken. In april, mei en juni zijn er collegeonderhandelingen en zijn er voor de raden
introductieprogramma’s. Het proces is goed, maar het is jammer als de kwaliteit daaronder lijdt.
Het zou beter geweest zijn als we dit een jaar ervoor of erna hadden gedaan, zodat we niet het
verwijd krijgen dat we een goed zorgvuldig proces onderuit halen door het op deze manier uit te
voeren.
Mevrouw Eugster/Reusel-De Mierden en de heer Van der Meijden/Laarbeek pleiten ervoor vast
te houden aan het vastgestelde proces. Er is veel gedaan en goed gedaan. Druk helpt, hoewel
dit niet altijd geoorloofd is. De flow moet worden vastgehouden.
De heer Van den Nieuwenhuijsen/Son en Breugel vraagt daarnaast expliciet aandacht voor het
op een zorgvuldige manier betrekken van de colleges in dit proces.
De heer Vos/Asten en de heer Mak/Deurne vragen gezien de breedte van het proces iedereen hierin
mee te nemen. Het gaat niet alleen over de Transitie Landelijk Gebied, maar ook over de Transitie
Stedelijk Gebied. Het is daarom van belang dat de ambtelijke uitwerkgroepen, die samengesteld zijn
uit vertegenwoordigers van de gemeenten en de Metropoolregio en waarin eventueel input van
externe partners wordt meegenomen breder in een zorgvuldig proces de kans krijgen om de juiste
agendapunten te benoemen.
Voorzitter: Het proces is nodig om informatie te halen. Dit tempo moeten we vasthouden. Mocht
blijken dat het ten koste gaat van de zorgvuldigheid, dan moeten we daarop terugkomen en op
de rem trappen.
De ambtelijke uitwerkgroepen voor de Update zullen breder worden samengesteld, zodat iedereen
de ruimte krijgt om bij te dragen.
Het Algemeen Bestuur besluit:
1. Akkoord te gaan met het Plan van aanpak Update Metropoolregio Eindhoven, fase 2.
2. Het Plan van aanpak Metropoolregio Eindhoven, fase 2 mee te sturen met het
Ambitiedocument.

4.

Rondvraag en sluiting
Dit is de laatste vergadering van het Algemeen Bestuur in deze samenstelling.
De heer Maas/Bladel stelt dat we elkaar kunnen feliciteren met de Regio-Envelop. Het proces dat
we nu doorlopen geeft een extra dimensie aan de invulling van de envelop. Hier ligt een uitdaging.
De heer Maas complimenteert iedereen, die hieraan meegewerkt heeft (met name in het
lobbycircuit).
De voorzitter stelt voor de Brainportdirectie en -bestuur namens het Algemeen Bestuur te feliciteren
met dit succes. We zien het als een uitgestoken hand om in gezamenlijkheid en met een
gezamenlijke verantwoordelijkheid aan de slag te gaan.
De voorzitter dankt de leden van het Algemeen Bestuur voor de bijdrage aan de regionale
samenwerking in de afgelopen jaren en sluit de vergadering.
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