Plan van aanpak fase 2
Update Metropoolregio Eindhoven
8 mei 2018

Aanleiding Update samenwerking
• Evaluatie na twee jaar samenwerking in de
Metropoolregio Eindhoven
• Bureau Berenschot heeft in 2017 de evaluatie
uitgevoerd.
• Aanbeveling Berenschot: fundamentele herijking van
de Regionale Agenda en daaropvolgend de
governance.
• De 21 gemeenten hebben deze aanbevelingen als
vertrekpunt overgenomen.

Fase 1 Update: ambitiedocument
In het ambitiedocument zijn 4 inhoudelijke thema’s en
1 procesthema benoemd:

1. Economie
2. Mobiliteit
3. Energietransitie
4. Transitie landelijk gebied
5. Governance en samenwerking

Het ambitiedocument vormt samen met de evaluatie
het uitgangspunt voor de Samenwerkingsagenda
Metropoolregio Eindhoven.

Fase 2: Opstellen en concretiseren
Samenwerkingsagenda Metropoolregio
Eindhoven
In fase 2 gaat het om drie sporen:
1. Voorbereiding Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven.
De uitwerking van de vijf opgaven uit het ambitiedocument.
2. Overdracht taken. De uitwerking van een voorstel voor het elders
beleggen van de thema’s die niet terugkomen op de agenda.
3. Organiseren van de (subregionale) landingsplaatsen door de
subregio’s, zodat taken die overgedragen gaan worden ook
ontvangen kunnen worden.

Uitgangspunten fase 2 Update
• Evaluatie en ambitiedocument zijn basis voor fase 2
• Proces moet zorgen voor resultaat met draagvlak en
eigenaarschap bij raadsleden, colleges, externe partners
• Rekening houden met collegevorming en inwerkperiode
nieuwe raadsleden en bestuurders tot 1 juli 2018
• Balans tussen betrokkenheid en tijdsinvestering alle partijen
• Balans tussen tempo, kwaliteit en realisatiemogelijkheden
• Samenwerkingsagenda wordt voorbereid door:
• Schrijfteam met thematische werkgroepen met daarin
ambtelijke deskundigen gemeenten en Metropoolregio
• Stuurgroep
• Bijeenkomsten met raden en colleges worden gebruikt voor
het fine tunen en toetsen van de uitgewerkte koers.

Fase 2: Proces op hoofdlijnen (1)
Ambtelijk voorbereidend proces:
1 mei – 1 juli:
Samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten wordt de
Samenwerkingsagenda voorbereid. Thematische werkgroepen halen input op bij de 21
gemeenten en een Schrijfteam zorgt voor het samenvoegen van de bouwstenen tot de
Samenwerkingsagenda.
Bestuurlijk proces met colleges en raden:
1 mei – 1 juli:
Inwerkperiode gemeenten. Kennisnemen van het ambitiedocument. Colleges informeren
gemeenteraadsleden over het ambitiedocument en het vervolgproces. Vertegenwoordigers
Stuurgroep Update zijn beschikbaar voor vragen.
4 juli, 19.00 -22.00 uur
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio.
Doel: Informeren over en bespreken van de eerste ‘bouwstenen voor de nieuwe
samenwerkingsagenda’, bestaande uit vier inhoudelijke thema’s en de governance. Na
deze bijeenkomst ontvangt u deze bouwstenen ter voorbereiding op het gesprek in uw
gemeente tussen 7 september en 28 september.
27 augustus – 7 september
Subregionale bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd door de subregio, gefaciliteerd
door de Metropoolregio. Bedrijven vertellen over het economisch profiel van de
Metropoolregio. Vanuit het perspectief van de subregio. Doel: Kennisoverdracht en
voorbereiding op lokaal gesprek.

Fase 2: Proces op hoofdlijnen (2)
Vervolg bestuurlijk proces met colleges en raden
7 september – 28 september:
Gesprek per gemeente met college en raad. Vooraf ontvangt u de ‘bouwstenen voor de
nieuwe samenwerkingsagenda’. Doel: bespreken inhoud van de Samenwerkingsagenda.
Ter voorbereiding van het regionale gesprek. Uitkomsten gesprek sturen naar de
Stuurgroep, uiterlijk 1 oktober, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van het
eerste concept van de samenwerkingsagenda en de voorbereiding van de bijeenkomst op
31 oktober.
31 oktober (nog plannen)
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden georganiseerd door de Metropoolregio.
Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar reflecteren op het eerste concept van de
nieuwe samenwerkingsagenda.

5 november – 19 november
Ter voorbereiding op het Algemeen Bestuur wordt de samenwerkingsagenda voor de
laatste keer voorgelegd aan de colleges.
LET OP, bespreking in het college van 13 november.
12 december
AB stelt Concept-Samenwerkingsagenda Metropoolregio Eindhoven vast
Januari – februari 2019
Zienswijze procedure

Fase 2: Samenstelling Werkgroep Update
•

Werkgroep Update: Regie op het totaalproces en ondersteuning Stuurgroep
Update
Vertegenwoordiger

Wie

Metropoolregio/voorzitter

Jannet Wiggers

Berenschot/extern adviseur

Ronald van der Mark

Metropoolregio/secretaris

Linda van Gerwen

Metropoolregio/communicatie

J-L Withaar

Metropoolregio/ondersteuning

Helmi Leijen

Vertegenwoordiger A2 gemeenten

Paul Hertog

Vertegenwoordiger De Kempen

Ton Pulles

Vertegenwoordiger De Peel

Niki Vintcent

Vertegenwoordigers Stedelijk Gebied

Marjan van den Hoogenhoff
Wim Geboers

Gemeente Helmond

Natasja Wijnen

Gemeente Eindhoven

Lucien Panken

Fase 2: Samenstelling Schrijfteam Update
•

Schrijfteam haalt input op bij de thematische werkgroepen en zorgt voor een
eerste opzet en uitwerking van de Samenwerkingsagenda Metropoolregio
Eindhoven tbv. lokale gesprekken en regionale bijeenkomst in oktober.
Vertegenwoordiger

Wie

Metropoolregio/procesbegeleider
schrijfteam

Joan van Dijk

Metropoolregio

Thomas Voncken

Vertegenwoordiger A2 gemeenten

Paul Hertog

Vertegenwoordiger De Kempen

Ton Pulles

Vertegenwoordiger De Peel

Niki Vintcent

Vertegenwoordiger Stedelijk Gebied

Marjan van den Hoogenhoff

Gemeente Helmond

Natasja Wijnen

Gemeente Eindhoven

Lucien Panken

Fase 2: Thematische werkgroepen Update
• Halen input op bij gemeenten en leveren input aan, aan het schrijfteam voor de eerste opzet en uitwerking van de
Samenwerkingsagenda Metropoolregio

Thema/onderwerp

Metropoolregio

Gemeenten/subregio’s

Economie

Thomas Voncken (procesbegeleider)
Marcel Deryckere

Rob de Haas, Valkenswaard
Bas Hessing, Eindhoven
Didier Barrois, Brainport Development
Jolanda van Rooy, Gemert-Bakel
Natasja Wijnen, Helmond
Guus Stappaerts, Bladel

Mobiliteit

Joan van Dijk (procesbegeleider)
Nelleke Knipscheer

Kernteam bereikbaarheidsagenda (met daarin
subregionale vertegenwoordigers)

Energietransitie

Barbara Marcus (procesbegeleider)
Ab Oosting

Vinden nu subregionale gesprekken plaats,
subregio’s komen nog met
vertegenwoordigers

Transitie landelijk gebied

Thomas Voncken (procesbegeleider)
Chantal van den Eijnden
Pieter Goossens

Rob Jacobs, Deurne
Joris Kantelberg, Cranendonck
Jori Meulendijk, Asten
John Timmers, Gemert-Bakel
Martien van Heugten, Laarbeek
Harm Mertens, Stedelijk gebied
Martijn Groenenstijn, Oirschot
Willem van Hal, Helmond
De Kempen, Eersel

Governance en samenwerking

Jannet Wiggers
Linda van Gerwen

Ronald van der Mark, Berenschot
Ton Pulles, Bergeijk
Lucien Panken, Eindhoven
Luc Nuyts, Helmond
Jori Meulendijks, Asten
- Ambtelijke vertegenwoordiger A2-gemeenten

Fase 2: Aanpak overdracht en
landingsplaatsen
• Overdracht taken
De werkgroep ‘overdracht taken’ heeft een voorstel gemaakt voor de aanpak van de
overdracht op basis van de overdrachtsdossiers die de werkplaatstrekkers hebben
gemaakt. Daarin staat beschreven hoe de opdrachten van de werkplaatsen Wonen,
Strategie Ruimte, Bedrijventerreinen en detailhandel en Arbeidsmarkt overgedragen
kunnen worden aan andere partij(en).
Op 28 mei komt het overdrachtsdossier ter besluitvorming in de Stuurgroep.
De werkgroep bestaat uit:
Metropoolregio

Gemeenten

Joan van Dijk
Sietske van der Velden

Marjan van den Hoogenhoff, Veldhoven
Wim Geboers, Geldrop Mierlo
Niki Vintcent, Deurne

• Organiseren van de subregionale landingsplaats
Tegelijkertijd hebben de subregio’s de mogelijkheid zich te organiseren, zodat taken die
overgedragen gaan worden ook ontvangen kunnen worden.

