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Geacht(e) college en gemeenteraad,
Op 21 maart jl. hebben gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Voor het Algemeen Bestuur
breekt, zoals voor de gemeenteraad een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw
Algemeen Bestuur wordt geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw wordt benoemd.
Daarnaast zullen een aantal andere benoemingen plaats moeten vinden.
Verlenging reactietermijn vertegenwoordiging bestuurlijke gremia Metropoolregio
Met het oog hierop heeft het Dagelijks Bestuur u op 12 april jl. gevraagd uw benoemingen,
kandidaatstellingen c.q. voordrachten voor 23 mei 2018 aan ons kenbaar te maken. We constateren dat
nog niet alle deelnemende gemeenten al een nieuw college heeft. Om alle gemeenten de gelegenheid te
bieden de vertegenwoordiging in de bestuurlijke gremia van de Metropoolregio te bespreken hebben wij
besloten de reactietermijn te verlengen tot 21 juni 2018.
Hiermee vervalt de eerder geplande installatievergadering van het Algemeen Bestuur op woensdag
6 juni a.s. Op woensdag 4 juli a.s. zullen wij daarom de installatie van het Algemeen Bestuur met de
eerste inhoudelijke vergadering combineren. Deze bijeenkomst vindt plaats van 17.00 tot 18.00 uur in
het Philips Stadion, Frederiklaan 10a in Eindhoven. De benoemingen in de bestuurlijke gremia van de
Metropoolregio zullen deel uitmaken van die agenda.
In de avond organiseren wij hier ook de eerste bijeenkomst voor de raads- en collegeleden, die in het teken
van kennismaken en de nieuwe samenwerkingsagenda zal staan.
Nieuwe ambitie voor de regio
In de afgelopen periode hebben we als regio in een uiterst zorgvuldig proces ‘de Update’ gewerkt aan het
Ambitiedocument ‘De Slagvaardige Regio’. Het is gelukt met raadsleden, colleges en ambtenaren te komen
tot een nieuwe ambitie voor de regio. Daar zijn wij erg trots op.

Wij gaan met elkaar slagvaardiger samenwerken om het unieke economische profiel van de regio te
versterken. De focus ligt op de thema’s economie, mobiliteit, energietransitie en de transitie van het
landelijk gebied. Met het Ambitiedocument als uitgangspunt gaan we samen met de colleges en raden
in de tweede helft van dit jaar de nieuwe samenwerkingsagenda (met bijbehorende bestuursstructuur)
opstellen.
Vertegenwoordiging gemeenten in bestuurlijke gremia Metropoolregio
Voor het Algemeen Bestuur breekt, evenals voor de gemeenteraden, een nieuwe zittingsperiode aan. Dit
betekent dat wij de vertegenwoordiging van de gemeenten in onze bestuurlijke gremia opnieuw moeten
regelen. Het betreft:
- Benoeming leden en plaatsvervangende leden Algemeen Bestuur.
- Kandidaatstelling derde lid Dagelijks Bestuur.
De gemeente, die het derde lid in het Dagelijks Bestuur afvaardigt wordt gevraagd een extra lid voor
het Algemeen Bestuur te benoemen.
- Kandidaatstelling bestuurlijke kwartiermakers 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en
4) Transitie landelijk gebied (graag met vermelding van de motivatie).
- Aanwijzing leden Raadstafel21.
- Kandidaatstelling voorzitter en lid (twee vertegenwoordigers van de overheidsgeleding) van
Adviescommissie Stimuleringsfonds.
- Voordracht leden en plaatsvervangende leden Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven.
- Voordracht leden Commissie van Advies voor Gulbergen.
Voor de taakstelling en samenstelling van deze bestuurlijke gremia verwijzen wij u naar onze brief van
12 april 2018.
Overgangsperiode naar een nieuwe samenwerkingsagenda
Benoemingen met tijdelijk karakter
In de tweede helft van dit jaar gaan wij samen met de colleges en raden op basis van het vastgestelde
Ambitiedocument de nieuwe samenwerkingsagenda voor de regio opstellen. Ook de bestuursstructuur van
de Metropoolregio is hierbij onderwerp van bespreking. Uitgangspunt is dat wij uiterlijk in maart 2019 de
nieuwe samenwerkingsagenda (incl. bestuursstructuur) door het Algemeen Bestuur vast kunnen laten
stellen.
Dit betekent dat de benoemingen in de bestuurlijke gremia van de Metropoolregio tot dat moment een
tijdelijke karakter zullen hebben. We verwachten uiterlijk medio juni 2019 de nieuwe bestuursleden (vast)
te kunnen benoemen.
Procedure benoeming bestuurlijke kwartiermakers thema’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en
Transitie landelijk gebied
De Metropoolregio heeft vanaf de start in 2015 gewerkt met werkplaatsen en overlegtafels onder leiding
van een bestuurlijk trekker. Conform bestaand beleid benoemt het Regionaal Platform de bestuurlijk
trekkers. Het eerstvolgende platform is gepland op 10 oktober 2018.
In de Selectiecommissie bestuurlijk trekkers/kwartiermakers is naast de burgemeesters Blanksma en
Verhoeven een vacature ontstaan door het vertrek van burgemeester Severijns. Als Dagelijks Bestuur
vinden wij het belangrijk op korte termijn voortvarend aan de slag te gaan met de nieuwe thema’s, die wij
gezamenlijk hebben vastgelegd in het Ambitiedocument: 1) Economie, 2) Mobiliteit, 3) Energietransitie en
4) Transitie landelijk gebied.

pagina 2 van 3

Daarom hebben wij voor deze uitzonderlijke situatie het initiatief genomen en burgemeester J. Vos van
de gemeente Eersel bereid gevonden zitting te nemen in deze commissie. We hebben hierbij gelet op een
goede subregionale vertegenwoordiging en gezien de huidige samenstelling van de commissie gezocht
naar een burgemeester voor de invulling van deze vacature. In afwachting van onze nieuwe
samenwerkingsagenda heeft ook deze benoeming een tijdelijk karakter.
Conform de huidige werkwijze zal de Selectiecommissie op basis van uw kandidaatstelling een
voordracht doen aan het Dagelijks Bestuur voor de benoeming van de vier kwartiermakers. In afwijking
van het bestaande afspraak stellen wij u nu voor deze voordrachten via een schriftelijke ronde voor te
leggen aan het Regionaal Platform (colleges), zodat de beoogde kwartiermakers nog op korte termijn de
werkzaamheden kunnen oppakken en in de gelegenheid worden gesteld deze nieuwe dossiers mede vorm
te geven.
Wij streven ernaar de brief voor deze schriftelijke ronde direct na de vergadering van het Dagelijks Bestuur
op maandag 25 juni a.s. aan uw colleges te versturen. Hierin zullen wij vragen voor het zomerreces
(7 juli a.s.) te reageren op de voorgestelde voordrachten.
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw benoemingen, kandidaatstellingen
en voordrachten met belangstelling voor 21 juni 2018 af.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

drs. J. Wiggers,
secretaris.
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