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Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 6 oktober 2016
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr: 16349-2016
Ondenruerp: Onderzoeksvragen evaluatie MRE

Aan de raad
!nleiding
ln de gemeenschappelijke regeling MRE is bepaald dat er in 2017 een evaluatie van de nieuwe
manier van samenwerking plaatsvindt. lnmiddels is er een opdracht geformuleerd. Deze is op 8 juli
2016 door het Algemeen Bestuur van de MRE vrijgegeven voor inspraak. U krijgt de gelegenheid
om tot uiterlijk 1 november 2016 een zienswijze te geven
Beslispunten
1

.

ln te stemmen met de zienswijze op de onderzoeksvraagstelling evaluatie
bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven.

Dit onderwerp komt aan de orde in: commissie AFV op 14 september 2016.

Dit onderwerp is aan de orde geweest in: college 30 augustus 2016

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
De raad heeft in februari 2015 ingestemd met de nieuwe gemeenschappelijke regeling
MRE.

Beoogd effect
Met het toezenden van de onderzoeksvragen wordt beoogd dat er draagvlak ontstaat bij de
21 deelnemende gemeenten over de opzet van de evaluatie.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Argumenten
1 Begin 2015 is het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) omgevormd naar het

samenwerkingsverband Metropoolregio Eindhoven (MRE). Hierbijwerd afscheid genomen
van een traditionele manier van samenwerken met een dagelijks bestuur, een algemeen
bestuur en portefeuillehouders-overleggen. De nieuwe samenwerking kreeg vorm in de
vorm van een netwerksamenwerking. Hiermee werd de samenwerking veel flexibeler dan
voorheen en kan worden ingespeeld op actuele behoeften en ondenryerpen.
ln de gemeenschappelijke regeling MRE is bepaald dat er in 2017 een evaluatie van de
nieuwe manier van samenwerking plaatsvindt. Primair is de evaluatie bedoeld om de
bestuurlijke samenwerking te evalueren aan de hand van de vraag 'Draagt de nieuwe
samenwerkingsstructuur bij aan het realiseren van de regionale ambities? Voldoen de
uitgangspunten van de Metropoolregio Eindhoven nog aan de behoeften van de gemeenten? Met andere woorden: zijn we tevreden over de bestuurlijke samenwerking en is
de samenwerking effectief?
De voorbereiding van de evaluatie is gestart. Er is een bestuurlijke werkgroep die de
centrale vraagstelling formuleert. Het Algemeen Bestuur van de MRE stelt deze in
december 2016 vast. Wethouder Verhees neemt vanuit Deurne namens de Peelgemeenten deel aan de werkgroep die de evaluatie voorbereidt. De deelnemers aan de voorbereiding zijn tevens de beoogde deelnemers aan de bestuurlijke werkgroep die de evaluatie
uitvoert. Dit vraagt om een goede voorbereiding en terugkoppeling naar de gemeenten die
vertegenwoordigd worden.

2 De vraagstelling voor de evaluatie is compleet, de bestuurlijke en ambtelijke
opmerkingen zijn op een juiste manier in de opdracht venrverkt.
Zoals beschreven is de opdrachtformulering door een bestuurlijke werkgroep voorbereid.
Parallel aan de werkgroep is een groep bestuursambtenaren gevraagd om mee te denken.
Alle opmerkingen die gemaakt zijn, zijn op een correcte wijze in de opdrachtformulering
venverkt.
3 De invalshoeken zijn:
a. Wat is er bereikt?
b. Hoe functioneert MRE als samenwerkingsverband? ls dit (nog steeds) het juiste
bestuurlijke arrangement voor de uitdagingen waar de regio voor staat?
ln de MRE-evaluatie komt in ieder geval aan bod:
- Voldoet de samenwerking aan het initiële uitgangspunt van de MRE? Met andere
woorden: voeren we samen uit wat vooraf is afgesproken?
- Moeten de afspraken die bij de start zijn gemaakt, wellicht worden aangepast?
- Zijn de doelstellingen van de samenwerking voldoende helder geformuleerd?
- Wat is er in de afgelopen bestuursperiode gepresteerd en gerealiseerd?
- Hoe de kan de rol en betrokkenheid van raadsleden bij de MRE-samenwerking beter
worden ingevuld?
- Hoe wordt er van buitenaf tegen de samenwerking aangekeken? Hoe 'triple helix'
(samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen) is de samenwerking?
- ls er sprake van voldoende draagvlak bij betrokkenen en is de democratische legitimatie

Bijlagen
1 . Aanbiedingsbrief MRE.
2. Conceptopdracht evaluatie MRE
3. Conceptzienswijze.
4. Vergaderschema 2017 MRE.
Ter inzage gelegde stukken

Gemert, 30 augustus 2016
het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester,( Íoco
de secretaris,

,/-

)

voldoende op niveau?
Het verdient aanbeveling om aandacht te hebben voor de regionale taken en
uitgangspunten voor samenwerking. Eerder is door uw raad opgemerkt dat de ambities
voor regionale samenwerking nog abstract zijn. Op sub-regionaal niveau wordt nu gewerkt
aan concretisering in de uitvoering. Van belang is om regionaal en sub-regionaal niveau
beide te betrekken in de evaluatie. Dit vraagt om een zorgvuldige evaluatie en waardering
en weging van de opgehaalde informatie. De volledige opdrachtformulering is als bijlage
bijgevoegd.

Kanttekeningen
De rol van gemeenten, gemeenteraden en colleges in het evaluatieproces kan nog meer
worden uitgewerkt. Het verdient aanbeveling om gemeenten (de voornaamste partners in
MRE) de meest prominente rol te geven in de evaluatie. Hoe deze rol er precies uit komt te
zien kan in de opdracht nog duidelijker worden omschreven. Het verdient aanbeveling om
hierover expliciete afspraken te maken.
De gemeenten zijn uiteindelijk de voornaamste financier van de samenwerking. Hierbij is
het van belang dat duidelijk wordt of het ophalen van de informatie bij de gemeenten op
individueel niveau plaats vindt of gebeurt op sub-regionaal niveau.
Daarnaast dient de onafhankelijkheid van het onderzoek geborgd te zijn. Op dit moment is
de evaluatie vooral opgezet vanuit een bestuurlijke werkgroep uit eigen geleding van de
MRE. Van belang is dat het extern bureau dat de ondersteuning verzorgt de ruimte krijgt
om autonoom te opereren en adviseren. Het is wenselijk om hierover afspraken vast te
leggen.

Vervallen "oude" regelgeving
Niet van toepassing.

Uitvoering
Op basis van de ingediende zienswijzen wordt de opdracht voor de evaluatie mogelijk nog
op onderdelen aangepast. ln december 2016 stelt het Algemeen Bestuur van de MRE de
definitieve opdracht vast. De evaluatie start in januari 2017. Uiterlijk 1 juli 2017 brengt het
Algemeen Bestuur verslag uit (met conclusies en aanbevelingen) aan de colleges en raden
in de regio.

