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Aan de raad
Inleiding
Op 21 maart 2018 hebben gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. Voor het Algemeen
Bestuur breekt een nieuwe zittingsperiode aan. Dit betekent dat een nieuw Algemeen Bestuur
wordt geïnstalleerd en het Dagelijks Bestuur opnieuw wordt benoemd. Daarnaast zullen een aantal
andere benoemingen plaats moeten vinden. De aanwijzing van een lid en plaatsvervangend lid
Algemeen Bestuur MRE wordt nu voorgelegd aan de gemeenteraad.
Beslispunten
1. Aanwijzen van wethouder mevr. M. de Ruiter-van Hoof als Lid Algemeen Bestuur MRE.
2. Aanwijzen van wethouder mevr. I. van Dijk als plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur
MRE.

Dit onderwerp komt aan de orde in:

Argumenten
1. Nieuwe ambitie voor de regio
Het ambitiedocument “de slagvaardige regio” is het resultaat van de 1e fase van het updateproces.
Met het ambitiedocument als uitgangspunt wordt samen met de colleges en raden de nieuwe
Agenda van MRE (met bijbehorende bestuursstructuur) opgesteld. Dat is fase 2 van de Update
(april-september). In fase 3, uiterlijk op 12 december 2018, wordt de nieuwe
samenwerkingsagenda vastgesteld. Het plan van aanpak fase 2 (conceptplanning) is bijgevoegd.
2. Nieuwe leden Algemeen Bestuur
Het Algemeen Bestuur (AB) stelt de kaders van het beleid vast dat door het Dagelijks Bestuur (DB)
wordt uitgevoerd. Het AB bestaat uit 24 leden, 1 vertegenwoordiger van iedere gemeente en de
drie leden van het DB. De leden van het AB (burgemeester, wethouder of raadslid) worden door de
gemeenteraad benoemd. Er dient een lid en een plaatsvervangend lid aangewezen te worden. De
installatie van de nieuwe leden is gepland op 6 juni 2018. Het college stelt voor om wethouder
mevr. M. de Ruiter-van Hoof aan te wijzen als lid van het Algemeen Bestuur MRE en wethouder
mevr. I. van Dijk als haar plaatsvervanger.
3. Nieuwe leden Dagelijks Bestuur
Het Dagelijks bestuur bestaat uit drie leden: J. Jorritsma (Eindhoven), E. Blanksma (Helmond) en
een derde lid uit het AB afkomstig dat door het AB is aangewezen om zitting te nemen in het DB.
Het college zal voor deze functie geen kandidaat voordragen.
4. Bestuurlijke trekkers werkplaatsen
De MRE kent op dit moment nog een zestal werkplaatsen: Economische strategie,

Bedrijventerreinen en Detailhandel, Arbeidsmarkt, Strategie Ruimte, Mobiliteit en Innovatie en
Wonen. Daarnaast is er nog een gesprekstafel Duurzaamheid. Iedere werkplaats heeft een
bestuurlijk trekker. De vacatures van bestuurlijk trekker hebben, gezien de voorbereiding van de
nieuwe Agenda van de MRE en de uitwerking van de toekomstige Governance, een tijdelijk
karakter en worden alleen opengesteld voor de thema’s die in het ambitiedocument zijn
opgenomen. Hiervoor heeft de MRE een vaste procedure. MRE heeft het college gevraagd om
kandidaten voor te dragen voor de vacatures van bestuurlijk trekker van een werkplaats. Ook voor
de commissie van advies Gulbergen en de adviescommissie Stimuleringsfonds kunnen kandidaten
reageren. Het college stelt voor om wethouder mevr. A. van Extel-van Katwijk voor te dragen als
voorzitter van de werkplaats Transitie Landelijk gebied. Voor de overige vacatures draagt het
college geen kandidaten voor.
Via het DB zal de voordracht op 4 juli a.s. worden voorgelegd aan het Regionaal Platform.
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