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Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,
Afgelopen voorjaar is door adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de
bestuurlijke samenwerking in de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio
Eindhoven (GR-MRE). Doel van de evaluatie is inzicht verkrijgen in het functioneren van
de bestuurlijke samenwerking. We zijn geschrokken van de uitkomsten van deze
evaluatie. Er is een breed gedeeld gevoel van ontevredenheid over het huidige
functioneren van het samenwerkingsverband MRE.
In de GR is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur MRE vóór 1 juli 2017 over de
evaluatie verslag zal uitbrengen aan de colleges en de raden van de gemeenten. Op 28
juni 2017 is het rapport besproken in het Algemeen Bestuur. Hierbij treft u aan de
zienswijze van de gemeenteraad van Gemert-Bakel op het evaluatierapport MRE.
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Van SRE naar MRE
Twee jaar geleden bij de overgang van SRE naar MRE is de focus gelegd op de
thema’s economie, ruimte en mobiliteit. Meer sturen op inhoud en minder
bureaucratische processen. We staan nog steeds achter deze uitgangspunten. We
ervaren dat het bestuurlijk netwerk, samen met “de partijen van buiten” aan kracht heeft
gewonnen. Het MRE wordt door externe partners als provincie en Rijk gezien als
collectiviteit om mee in gesprek te gaan en de eerste resultaten zijn geboekt. Er zijn
echter ook verbeterpunten genoemd in het onderzoeksrapport.
Onze reactie
- We herkennen dat er over het algemeen weinig draagvlak is voor de
samenwerking binnen MRE: de regionale agenda leeft niet.
- We herkennen dat er een negatieve relatie is tussen de inspanningen die zijn
gepleegd en de resultaten die zijn geboekt.
- Doelen, ambities en verwachtingspatronen van de deelnemende gemeenten
lopen uiteen. De gekozen structuur en organisatie sluit hier onvoldoende bij aan.
- We herkennen dat de betrokken partijen (colleges, raadsleden en externe
partners) niet dezelfde doelstelling hebben met de samenwerking. Er wordt
verschillend gedacht over hoe een netwerkorganisatie er uit zou moeten zien.
- De plattelandsgemeenten, waaronder Gemert-Bakel, zien hun belang
onvoldoende vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur.
- Er is onduidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden, hierdoor functioneren
de organen afzonderlijk en als systeem onvoldoende.
Vervolgproces
We herkennen hetgeen is beschreven in het onderzoek door bureau Berenschot:
Een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm is
nodig. Gelet op de uitkomst van de evaluatie hebben we een aantal vragen:
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-

Wat zijn de ambities voor de toekomst en op welke wijze willen we gaan
samenwerken?
Wat is de meerwaarde van de Raadstafel 21 als het alleen gaat om informeren?
Op welke wijze kan meer op sub-regionaal schaalniveau samengewerkt gaan
worden?
Wat is de meerwaarde van het Regionaal platform als er geen besluiten
genomen kunnen worden?
Hoe kan meer eigenaarschap bereikt worden bij de 21 deelnemende
gemeenten?

Gesteld wordt dat op de korte termijn al enkele verbeteringen uitgevoerd kunnen gaan
worden. Ze worden hieronder genoemd en we kunnen ze onderschrijven.
Herijking samenwerking
Allereerst dienen de colleges en raden uit te gaan van eenzelfde doelstelling en ambitie.
De volgende stappen dienen te worden gezet. Het formuleren van de strategische
hoofdopgaven voor de toekomst. En het ontwikkelen van een gedragen uitvoeringsplan
en uitvoeringsstructuur. De trekkersrol voor een in te zetten nieuwe koers dient
neergelegd te worden bij een uitgebreid Dagelijks Bestuur. Niet bij een extern aan te
trekken zwaargewicht zoals wordt geadviseerd door bureau Berenschot.
Op dit moment zijn vooral de stedelijke gebieden vertegenwoordigd in het Dagelijks
Bestuur. Beter is een aanvulling met bestuurlijke vertegenwoordigers uit de sub-regio’s
Peel, Kempen en A2 gemeenten. Dan is een aanvulling met leden uit het stedelijk
gebied minder nodig, omdat dit gebied al vertegenwoordigd is en de sub-regio’s nog
niet. Bovendien is het merendeel van de 21 gemeenten gelegen in de sub-regio’s en
niet in het stedelijk gebied (12 van de 21) terwijl, zo blijkt uit het onderzoeksrapport, de
nadruk op het stedelijk gebied wordt gelegd.
Direct door te voeren verbeterpunten
Op pagina 43-44 van het eindrapport wordt een overzicht gegeven van quick wins voor
de verbetering van MRE in de huidige vorm. We adviseren om de verbetervoorstellen
door het nieuwe uitgebreide Dagelijks Bestuur te laten uitwerken en voor te leggen aan
het Algemeen Bestuur. Op deze manier kan het Algemeen Bestuur ook eerder in het
besluitvormingsproces betrokken worden.
We hebben met zorg kennis genomen van het evaluatierapport van de bestuurlijke
samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. We rekenen er op dat de inbreng van
Gemert-Bakel op zorgvuldige wijze wordt meegenomen bij de behandeling van de
verbetervoorstellen.
Met vriendelijke groet,
namens het gemeentebestuur en de gemeenteraad van Gemert-Bakel,
de burgemeester,
de griffier

