Voorstel

Ingekomen stukken en mededelingen

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 13 december 2017

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,

Bestuurlijke samenwerking
Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven voor Centrale
Leerlingregistratie
Toelichting
De gemeenten hebben ingestemd met de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Eindhoven. Aanleiding voor deze wijziging was het voornemen van de colleges van de
deelnemende gemeenten om de taken op het gebied van de leerplicht en voortijdig schoolverlaten over
te dragen aan de GGD Brabant-Zuidoost.
Uw bestuur hebben wij in de vergadering van 21 juni 2017 geïnformeerd over dit traject. Het Algemeen
Bestuur van de GGD Brabant-Zuidoost is op 11 oktober 2017 akkoord gegaan met de overdracht van de
bestuurlijke verantwoordelijkheid voor bestrijden schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten naar het
bestuur van de GGD.
Net zoals dat bij de GGD het geval is, dient daartoe de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio
Eindhoven te worden gewijzigd.
VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.
Brief van bureau Seinstra Van de Laar, organisatieadviseurs voor de publieke sector,
d.d. 6 november 2017 inzake gesprekken bestuurlijke toekomst Kempengemeenten
Toelichting
Sinds geruime tijd oriënteren de vijf Kempengemeenten (Reusel-De Mierden, Bladel, Oirschot, Bergeijk
en Eersel) zich op hun toekomst.
In dit traject zullen gesprekken gevoerd worden met vertegenwoordigers van de Kempengemeenten,
buurgemeenten en samenwerkingspartners om beelden op te halen van de bestuurlijke toekomst en de
onderlinge samenwerkingsrelaties. In dit kader is ook de Metropoolregio Eindhoven gevraagd hierover
het gesprek aan te gaan. Hierbij wordt gedacht aan een gesprek met de voorzitter en secretaris of een
ruimere afvaardiging van uw bestuur.
De Metropoolregio Eindhoven heeft als gedragslijn dat zij zich niet uitspreekt over zaken, die
gaan over bestuurlijke vraagstukken van de deelnemende gemeenten of subregio’s. In die lijn
kan de Metropoolregio Eindhoven geen gehoor geven aan de vraag van De Kempen.

Wel kan het gesprek met de secretaris plaatsvinden over alleen de feitelijke situatie m.b.t. de
samenwerking. Dit is vaker gebeurd.
VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.

Wonen
Concept-Opdracht Werkplaats Wonen 2017-2019 (bijgevoegd)
Toelichting
De concept-opdracht 2017-2019 voor en van de Werkplaats Wonen is de afgelopen maanden langs de
gemeentebesturen van de deelnemende gemeenten gegaan. Er is uitgebreid gereageerd en in algemene
zin is er instemming met het voornemen van de Werkplaats Wonen om verder te gaan in de adviserende
rol, die wordt voorgesteld. Wel heeft op sommige plaatsen aanscherping en/of aanvulling van de opdracht
plaatsgevonden.
De concept-opdracht ligt op 13 december a.s. ter vaststelling voor bij het Regionaal Platform, zodat er
commitment is over de opdracht en wat de 21 gemeenten kunnen verwachten van de Werkplaats Wonen.
VOORSTEL: Voor kennisgeving aannemen.
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