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Geacht Algemeen Bestuur van de MRE,
Op 13 november 2020 hebben wij het concept van het werkprogramma 2021 van de
Metropoolregio Eindhoven ontvangen. Wij kunnen vóór 2 februari 2021 een eventuele
zienswijze op dit werkprogramma bij u indienen. Van deze gelegenheid maken wij graag
gebruik. In deze brief hebben wij onze reactie op het werkprogramma 2021 opgenomen.
Geen zienswijze op concept werkprogramma 2021 MRE
Gemert-Bakel stemt in met het concept werkprogramma 2021 MRE. Een kopie van ons
besluit vindt u als bijlage bij deze brief.
Wij zien dat de ingezette koers van 2020 wordt voortgezet en het programma zich richt
op het behalen van resultaten. Dat we samen sterker staan zien we terug in de praktijk,
nu de coronacrisis de uitdaging om onze ambities waar te maken nog groter heeft
gemaakt.
Wel geven we nog de volgende aandachtspunten mee:
Postadres
Postbus 10.000
5420 DA Gemert

-

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. Hoe vindt afstemming plaats en op welke manier wordt dit
meegenomen?

-

Agenda’s en stukken graag eerder aanleveren zodat deze in de subregio’s en
gemeenten beter voorbereid kan worden voordat input geleverd wordt aan de
diverse portefeuillehoudersoverleggen MRE.
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Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met mevrouw Elice Steijaert. Mail naar
gemeente@gemert-bakel.nl onder vermelding van ons kenmerk van deze brief of bel
naar ons algemene nummer (0492) 378 500.
Hoogachtend,
de raad van de gemeente Gemert-Bakel,
de griffier,
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de voorzitter,
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