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Aan de raad
Inleiding
Op 13 november 2021 hebben wij van de Metropoolregio Eindhoven (MRE) het concept
werkprogramma 2021gekregen. Het Dagelijks Bestuur van het MRE verzoekt de gemeenteraden
om vóór 2 februari 2021 een eventuele zienswijze in te dienen.
Doel van het MRE werkprogramma is inzicht te geven in de concrete acties en de te bereiken
resultaten bij de beleidsopgaven van het samenwerkingsakkoord 2019-2022. Het is tevens een
uitwerking van de eerder vastgestelde MRE begroting 2021.
In het samenwerkingsakkoord 2019-2022 is vastgelegd dat besluitvorming in het Algemeen
Bestuur over het werkprogramma plaats vindt op basis van de voorhangprocedure. Hiermee
worden raden betrokken bij dit programma, dat een nadere uitwerking is van het akkoord en de
begroting. Volgens de bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling MRE worden de raden bij
een voorhangprocedure in de gelegenheid gesteld wensen en bedenkingen ter kennis te brengen
van het Algemeen Bestuur. Naast de gelegenheid tot het geven van zienswijzen worden de raden
ook betrokken via overleg met de Raadstafel 21 en de Metropoolconferentie.
Beslispunten
1. Geen zienswijzen op het Werkprogramma 2021 MRE in te dienen zoals opgenomen in
de door het college aan de raad voorgelegde brief

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 12 januari 2021
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
1. Ambitiedocument “de slagvaardige regio” en bouwstenennotitie MRE, besluit raad d.d. 26
september 2018.
2. Instemming Gemert-Bakel op werkprogramma 2020 en begroting MRE 2020, besluit
raad d.d. 12 december 2019

Beoogd effect
Er voor zorgen dat de belangen van Gemert-Bakel goed terugkomen in de thema’s van het
werkprogramma MRE door te reageren op het concept-werkprogramma 2021. Daarmee wordt
inspraak geleverd op de regionale koers binnen de MRE en geeft Gemert-Bakel invulling aan
haar betrokkenheid bij de regionale samenwerking.

Duurzaamheid
Het onderwerp duurzaamheid is integraal meegenomen in het werkprogramma.
Argumenten
1.1 Het concept werkprogramma 2021 sluit aan bij de opgaven van Gemert-Bakel en is een
voortzetting van het werkprogramma 2020
Te benoemen zijn de opgaven die we hebben in het kader van de transitie landelijk gebied (o.a.
versterken economische structuur landelijk gebied en verbinding stad-land), de opgaven om
onze economie te herstellen en te verstevigen (o.a. herstelaanpak economie, stimuleringsfonds),
de bereikbaarheidsopgave (vervolg MIRT-onderzoek, mobiliteitsagenda- en programma), en de
energietransitie (opleveren en doorontwikkelen RES). Dit zijn opgaven die we niet alleen in
Gemert-Bakel hebben maar in de hele regio. In 2020 zijn daar al flinke stappen in gezet. Door
uitvoering van het werkprogramma 2021 worden deze stappen voortgezet en weer verder
gebracht naar de gewenste resultaten
1.2 Het concept werkprogramma is gezamenlijk tot stand gekomen
Het concept werkprogramma is vanuit de vier portefeuillehoudersoverleggen MRE tot stand
gekomen. De inhoud is daarnaast besproken bij de Raadstafel21 en de metropoolconferentie.
De input die daaruit gekomen is, is verwerkt in het concept werkprogramma. Daarmee is het een
product van de 21 gemeenten.
Kanttekeningen
1.1 Er zijn een aantal aandachtspunten te benoemen over de uitvoering van het werkprogramma
Er is helder weergegeven wat de inhoud en activiteiten zijn onder de verschillende thema’s. Ook
wordt genoemd dat er een sterke verbinding is tussen de verschillende onderwerpen. Er mist
echter nog een uitwerking hoe de verbinding tussen de verschillende thema’s wordt
vormgegeven in proces en planvorming. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor de
aanlevering van stukken zodat deze in de subregio’s en gemeenten goed voorbereid kan
worden voordat input geleverd wordt aan de diverse portefeuillehoudersoverleggen MRE.
1.2 Het werkprogramma is ambitieus
Het werkprogramma straalt, net als in 2020, ambitie uit. Om die ambities waar te maken is
resultaatgerichtheid van belang. In de praktijk zal blijken of de ambities gehaald gaan worden.
Vervallen “oude” regelgeving
--

Financiën
Het voorgestelde besluit kan binnen de begroting 2021 worden uitgevoerd.
De financiële consequenties voor 2021 zijn verwerkt in de begroting. Deze gelden als kader voor
de MRE. De inwonerbijdrage voor 2021 blijft gelijk, daarin zitten geen wijzigingen.

Juridische zaken
De wet gemeenschappelijke regelingen vormt in combinatie met de gemeenschappelijke regeling
MRE het juridische kader voor de samenwerking.
Communicatie
De zienswijze is openbaar. Ze wordt niet actief gecommuniceerd naar bewoners. Het
werkprogramma 2021 wordt na vaststelling in het Algemeen Bestuur gecommuniceerd door het
MRE.
Uitvoering
Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze toegestuurd aan het algemeen bestuur
van de MRE. Het werkprogramma 2021 wordt behandeld in het Algemeen Bestuur MRE (ABMRE) van 24 februari 2021.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief werkprogramma 2021 MRE
2. concept werkprogramma 2020 MRE
3. concept raadsbesluit
4. concept brief zienswijze
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