Aan de leden van het Algemeen Bestuur
I.a.a. de Bestuursambtenaren

Geachte leden,
Graag nodig ik u, namens de voorzitter, uit voor de vergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag
27 maart 2019 van 17.00 tot 18.0 uur in het kantoor van de Metropoolregio Eindhoven,
Raiffeisenstraat 18 (1e verdieping, Projectruimte).
De AGENDA is als volgt:
1. Opening
2. Vaststellen agenda van de vergadering
3. Vaststellen notulen d.d. 12 december 2019 en overzicht Toezeggingen
4. Ingekomen stukken en mededelingen
5. Voorstel vaststellen concept-Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
6. Voorstel vaststellen concept-Statuut Overlegorganen 2019 Metropoolregio Eindhoven
7. Voorstel benoemen leden en adviseurs Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven
8. Voorstel vaststellen concept-Werkprogramma 2019 Metropoolregio Eindhoven
9. Rondvraag en sluiting
De stukken voor deze vergadering zijn beschikbaar op de website van de Metropoolregio en zijn
raadpleegbaar met behulp van deze link (klik hier).
Afmelden
Als u verhinderd bent, kunt u dit bij voorkeur voor 27 maart a.s. doorgeven aan Helmi Leijen (040 – 25 94
527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).
Verkeersituatie
Wegwerkzaamheden in de directe omgeving van het kantoor van de Metropoolregio hebben als gevolg
dat ons kantoor niet altijd via de gebruikelijke weg bereikbaar is. Omdat deze situatie in de komende
periode regelmatig wijzigt laten wij u in de week van 27 maart a.s. weten wat de actuele stand van zaken
is.
Bijeenkomst colleges en raden in de avond / eerste Metropoolconferentie
Op woensdag 27 maart a.s. organiseren wij ook de eerste Metropoolregioconferentie voor college- en
raadsleden. Deze bijeenkomst vindt in het kantoor van de Metropoolregio Eindhoven plaats en begint om
19.15 uur. Indien u ook wilt deelnemen aan deze bijeenkomst, dan bieden wij u de gelegenheid vanaf
18.00 uur in ons kantoor gebruik te maken van een buffet. Wij vragen u dit dan even door te geven aan
Helmi Leijen (040 – 25 94 527 / h.leijen@metropoolregioeindhoven.nl).
Voor deze bijeenkomst kunt u zich aanmelden via de link, die is opgenomen in de eerder toegezonden
uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
drs. J. Wiggers,s
secretaris.

T: 040 25 94 624
E: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl

