Adviesnota aan de raad
Raadsvergadering: 5 oktober 2017
Agendanummer:
Team: SPP
Zaaknr: 16916-2017
Onderwerp: Evaluatierapport MRE

Aan de raad
Inleiding
Afgelopen voorjaar is, onder begeleiding van een bestuurlijke werkgroep, door adviesbureau
Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de bestuurlijke samenwerking van de MRE. In de GR is
vastgelegd dat het AB MRE vóór 1 juli 2017 over de evaluatie verslag zal uitbrengen aan de
colleges en de raden van de gemeenten, vergezeld van conclusies en aanbevelingen. Doel van de
evaluatie is inzicht verkrijgen in het functioneren van de bestuurlijke samenwerking. Om zo
verbetering te kunnen krijgen in het realiseren van de regionale ambities. Het evaluatierapport is
besproken op 28 juni 2017 in het Algemeen Bestuur. Daar is afgesproken dat het rapport eerst zal
worden voorgelegd aan de gemeenteraden.
Beslispunten
1. Kennis nemen van het evaluatierapport MRE.
2. Instemmen met de zienswijze.
3. Zienswijze toezenden aan Dagelijks Bestuur MRE.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 september 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Werkprogramma MRE

Beoogd effect
Kennis nemen van het evaluatierapport MRE van Berenschot en de geformuleerde
aanbevelingen. De zienswijzen van de 21 raden zullen worden besproken in het Algemeen
Bestuur MRE op 1 november 2017.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten
1.Het is van belang om stil te staan bij de uitgangspunten die twee jaar geleden de basis
hebben gevormd voor de inrichting van de nieuwe bestuurlijke structuur. We hebben
samen ervoor gekozen om de samenwerking te focussen op enkele onderscheidende
thema’s die bijdragen aan het realiseren van de regionale ambities. De focus is gelegd op
economie, ruimte en mobiliteit. Daarnaast hebben we er samen voor gekozen om de
samenwerking niet meer in vaste bureaucratische structuren en processen te organiseren,
maar deze in te richten op de inhoud van het vraagstuk. Deze transitie van het SRE naar
MRE ging daarom gepaard met grote veranderingen in de taken en aard van de
samenwerking. Een bestuurlijke netwerksamenwerking op een beperkt aantal thema’s
moest nog uitgevonden worden. Om ervaring op te doen in de praktijk en op basis
daarvan tot doorontwikkeling en bijstelling te komen. Na een beperkte periode van twee
jaar zijn de eerste ervaringen opgedaan. De evaluatie van de Metropoolregio Eindhoven
kan in dat licht worden gezien.
2.Conclusies evaluatierapport
In het rapport wordt gesteld dat het bestuurlijk netwerk samen met de triple helix aan kracht
heeft gewonnen. Ook wordt de Metropoolregio door externe partners als provincie en rijk
als collectiviteit gezien om mee in gesprek te gaan. De eerste resultaten zijn geboekt: de
Bereikbaarheidsagenda, het Stimuleringsfonds, de regionale Detailhandelsvisie, de
Integrale Strategie Ruimte, de ruimtelijke kansenkaart energie, maar ook het Logistiek
Platform en de meer-jarenfinanciering Brainport. De formele verantwoording richting
gemeenten over het functioneren van de Metropoolregio is op orde. Ook wordt
geconcludeerd dat de ondersteuning vanuit de uitvoeringsorganisatie van de
Metropoolregio op orde is.
3.Daartegenover staat dat er in algemene zin weinig draagvlak is voor de samenwerking
binnen de Metropoolregio Eindhoven. In het rapport worden stevige uitspraken gedaan
betreffende het functioneren van de bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio.
Zo wordt er geconstateerd dat er, ondanks de bereikte successen, een negatieve relatie is
tussen de inspanningen die geleverd zijn en de bereikte resultaten. Doelen, ambities en
daarmee de verwachtingspatronen van de deelnemende gemeenten lopen uiteen. Ook
wordt opgemerkt dat de gekozen structuur en organisatie onvoldoende aansluiten bij de
inhoudelijke doelstellingen en ambities.
4.Geconcludeerd wordt dat er te weinig betrokkenheid is (geweest) bij (de overgang naar)
de nieuwe samenwerking binnen de Metropoolregio. De overgang van het SRE naar MRE
is wellicht te snel gegaan. Gebleken is dat de betrokken partijen (colleges, raadsleden en
externe partners) niet dezelfde doelstelling hebben met de samenwerking. Bovendien
wordt verschillend gedacht over hoe een netwerksamenwerking eruit zou moeten zien en
wordt geconstateerd dat gemeenten beperkt in staat zijn om over hun eigen belang heen te
stappen.. De regionale agenda leeft niet binnen bestuur, colleges en raden. Een
belangrijke constatering verder is dat onduidelijkheid over rollen, taken en bevoegdheden
ertoe leidt dat organen en gremia van de Metropoolregio Eindhoven afzonderlijk en als
systeem onvoldoende functioneren.

5.Aanbevelingen vervolgproces
De kritiekpunten kunnen worden gezien als aanknopingspunten om een nieuwe impuls te
geven aan de regionale samenwerking. Op basis van de voorgaande conclusies adviseert
Berenschot:
1. Een fundamentele herijking (koersbepaling) van de samenwerking op inhoud en vorm.
2. Het doorvoeren van enkele ‘quick wins’: aanbevelingen voor verbetering van de huidige
samenwerking.
Voor de herijking is het advies van Berenschot, een proces dat gericht moet zijn op het
gesprek en de dialoog met en tussen de gemeenten over de inhoudelijke doelstellingen en
ambities van de Metropoolregio Eindhoven. Om zo opnieuw koers te bepalen op de
inhoudelijke thema’s, het doel van de samenwerking en mogelijke differentiatie in
schaalniveau en snelheid. Vervolgens zal gesproken moeten worden over de vorm van de
samenwerking en het besluitvormingsproces.
6. In het eindrapport is tevens een overzicht gegeven van enkele ‘quick wins’. Het
merendeel van deze aanbevelingen zijn van meer fundamentele aard, die niet los kunnen
worden gezien van het herijkingstraject. Deze willen wij dan ook in dat kader meenemen.
Met dit herijkingstraject zullen we starten nadat we de reacties van de raden hebben
ontvangen. Dit traject zal op basis van de reacties van de raden verder worden uitgelijnd,
inclusief de uitwerking van een stappenplan. Dit zal aan de orde komen in het Algemeen
Bestuur van 1 november a.s. Het streven is om uiterlijk in december 2018 met elkaar een
nieuwe Regionale Agenda te kunnen vaststellen over de koers én de vorm van de
intergemeentelijke samenwerking op het niveau van de Metropoolregio Eindhoven. Wij
vinden het belangrijk dat deze herijking van de samenwerking gezamenlijk wordt doorlopen
en dat het een gezamenlijke verantwoordelijkheid is om hieraan vorm en inhoud te geven.
7. Er wordt door het DB MRE een urgentie ervaren, omdat zoals het rapport stelt, de
samenwerking anders verder afbrokkelt. Tempo is van groot belang, maar tegelijkertijd
wordt het belang van een zorgvuldige inbreng van de 21 gemeenten in het verbeterproces
ingezien.

Kanttekeningen
n.v.t.

Vervallen “oude” regelgeving
n.v.t.

Uitvoering
Het DB van de Metropool Regio Eindhoven schriftelijk in kennis stellen van uw besluit..
Daarna ziet de planning er als volgt uit:
1 november 2017
Vergadering Algemeen Bestuur:
- Bespreken reacties raden
- Vaststellen stappenplan herijkingsproces
Verdere uitwerking en start realisatie stappenplan herijkingsproces
13 december 2017
Vergadering Algemeen Bestuur
- Voortgang proces
21 februari 2018
Vergadering Algemeen Bestuur
- Voortgang proces 21 maart 2018 Verkiezingen
Mei - oktober 2018
Vervolg uitwerking Regionale Agenda met de nieuwe raden
12 december 2018
Algemeen Bestuur:
Vaststelling nieuwe Regionale Agenda
Bijlagen
1. Eindrapport evaluatie MRE.
2. Aanbiedingsbrief.

Ter inzage gelegde stukken
n.v.t.

Gemert, 22 augustus 2017
het college van burgemeester en wethouders,
de burgemeester,
de loco secretaris,

M. van Veen

A. van de Voort

