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Voorstel tot het indienen van een zienswijze op het
Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven.

Grondslag raadsbeslu ít

In het Samenwerkingsakkoord 2OI9-2O22 MRE is
vastgelegd dat de raad een zienswijze wordt gevraagd op
de jaarli kse Werkprogramma's die hieruit voortvloeien.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het concept-Werkprogramma
Metropoolregio Eindhoven

2. In te stemmen met bijbehorende
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Onderwerp
Zienswijze Concept-Werkprogramma 2O2L Metropoolregio Eindhoven

Voorstel

1. Kennis te nemen van het concept-Werkprogram

ma 2O2I van de

Metropoolreg io Eindhoven;

2. In te stemmen met bijbehorende

zienswijze.

Inleiding
Begin 2019 is het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 van de Metropoolregio Eindhoven
vastgesteld. Op basis hiervan is dit Werkprogramma 2027 opgesteld. Dit werkprogramma
is opgesteld in samenwerking met en afstemming tussen ambtenaren en bestuurders van
deelnemende gemeenten.

Beoogd resultaat
Een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan op de thema's Economie, Mobiliteit, Transitie
Landelijk Gebied en Energietransitie, dat voor alle betrokkenen duidelijk maakt welke
acties, voortvloeiend uit het reeds vastgestelde (meerjarige) Samenwerkingsakkoord van
de Metropoolregio Eindhoven, in 2O2L uitgevoerd moeten worden.

Argumenten

1.1

Het Samenwerkingsakkoord 2079-2022 en het Werkprogramma 2079 en 2020
zÍjn de basis voor het Werkprogramma 2021.
Dat betekent dat niet op nul is begonnen, maar het nieuwe werkprogramma is opgesteld
op basis van het akkoord en de Werkprogramma's 2019 en 2020 en de ervaringen die
daarmee zijn opgedaan. Een aantal werkzaamheden zijn al eerder opgestart en krijgen in
2021 een vervolg, denk onder andere aan de Regionale Energiestrategie en de
Omgevingsagenda Zuid Nederland. Dit werkprogramma 2021 geeft op hoofdlijnen de
acties weer op onze regionale opgaven. In lijn met eerdere werkprogramma's is ook in dit
werkprogramma niets inhoudelijks opgenomen over het Regionaal Historisch Centrum
Eindhoven (RHCe),

1.2

Samenwerking loont en we behalen resultaten.
De ambitie van onze regio als samenhangend geheel en de thema's zijn uitdagend en
complex. We wisten al dat door'schouder aan schouder' samen te werken, we de
uitdagingen van onze regio het beste op konden pakken. De coronacrisis heeft ons dit
nog eens duidelijk gemaakt. Alleen samen kunnen we blijven werken aan het realiseren
van de ambitie van onze regio, onder alle omstandigheden. Dat doen we ook nu weer,
zoals we dat in Brabant en binnen onze regio gewend zijn, door de handen uit de
mouwen te steken en vooral werkenderwijs. Een goed voorbeeld daarvan is het besluit
om middelen beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke herstelaanpak tegen de
gevolgen van het coronavirus, de herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

1.3

Aan het werkprogramma 2020 is een begroting toegevoegd, met daarin de
financiële vertaling, het werkkapitaal, het benodigde aantal fte's en de dekking.
Het kader waarbinnen we de opgaven organiseren is het samenwerkingsakkoord 20192022. Niet alleen inhoudelijk maar ook in financiële zin. Door de inhoudelijk
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portefeuillehouders zijn de ambities in dit werkprogramma opgeschreven. Daarbij is
rekening gehouden met de benodigde ambtelijke capaciteit zowel vanuit de gemeenten
als het team van medewerkers van de organisatie Metropoolregio Eindhoven.

1.4

Het Werkprogramma is opgesteld door de gemeenten zelf.

De inhoud van het concept-Werkprogramma 2O2L is tot stand gekomen door input op te
halen via de bestuurlijk portefeuillehouders op de 4 verschillende thema's, die weer
ondersteund werden door de vakambtenaren, Hierdoor is dit werkprogramma een
product van de 21 gemeenten geworden. Ook dit jaar is het werkprogr.amma inhoudelijk
en op leesbaarheid verder verbeterd op basis van de ervaringen ermee en de reacties
erop.

Kanttekeningen
Bij hetthema Mobiliteit zijn kanttekeningen te plaatsen bij de acties rondom

1.1

regionale mobiliteitsagenda en mobiliteítsprogramma en de financiering ervan.
De vraag die deze acties oproepen is of hier wel voldoende urgentie aanwezig is en een
focus voor de uitvoering en financiering, We vinden als Waalre weinig gehoor voor onze
specifieke problemen bij het realiseren en financieren van de regionale opgaven op
Waalres grondgebied in dit thema. Als voorbeeld noemen we de aanleg van de HOV lijn.
Hierover wordt in de zienswijze een opmerking gemaakt.

1.2

Uitvoering van de RES heeft op termijn andere manier van uitvoering nodig.
De uitvoering van de RES gaat op termijn meer formatie en middelen vergen dan nu
opgenomen in het Werkprogramma 2021. Bij de herijking van het
Samenwerkingsakkoord vanaf 2022 vragen wij om aandacht hiervoor.
Ook hierover wordt in de zienswijze een opmerking gemaakt.

Kosten en dekking
De inwonerbijdrage blijft voor 2021 gelijk (behoudens de correcties op basis van de
indexering zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie Kaders P&C voor regionale opgaven en
het Regionaal Historisch Centrum met 2,680lo) en is vastgesteld op basis van het aantal
inwoners:

- Regionale opgaven (de 4 inhoudelijke thema's
Economie, Mobiliteit, Energietransitie en
Transitie Landelijk Gebied):
- Brainport Development:

- Stimuleringsfonds:
- Regionaal Historisch Centrum:
Dat is in totaal € 245.296.

€ 69.198
€ 42.946
€ 67.342
€ 7L.Bt7

Dit bedrag is in onze eigen begroting opgenomen. Het werkprogramma is in financiële zin
gelijk aan de programmabegroting.
De inzet van de reserve energietransitie om de het werkprogramma sluitend te krijgen is
gepland. Eind 2019 zijn de middelen RES ontvangen van het Rijk en in een
bestemmingsreserve gestort. Deze middelen worden de komende jaren ingezet om de
bijbehorende werkzaamheden uit te voeren.
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Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing

Communicatie
Na instemming door de raad met de zienswijze zal deze verstuurd worden aan het
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio

Kernboodschap
De raad dient een zienswijze in op het Werkprogramma 2021 van de
Metropoolregio Eind hoven.

Vervolgprocedure en planning
Na behandeling van dit voorstel in de raad van

19 januari 2021 wordt de conceptzienswijze verstuurd aan het Dagelijks Bestuur van de MRE. Uiterlijk 2 februari dienen de
zienswijzen binnen te zijn bij het Algemeen Bestuur MRE.

Alle zienswijzen zullen vervolgens door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio
gebundeld worden en van een reactie worden voorzien. Deze nota van zienswijzen zal
betrokken worden bij de definitieve behandeling en vaststelling van het werkprogramma
Dit vindt plaats op 24 februari 2027.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
- Concept-Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven
- concept-Zienswijze
Bijlagen ter informatie
- Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2021 Metropoolregio Eindhoven
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