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J.W.M. de Bruijn, F.J.J. de Win, P. van der Stek, A.H.P. Bosmans,
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Opening/Vaststelling agenda/Mededelingen/Trekking stemnummer

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.
Bij hoofdelijke stemming wordt begonnen bij de heer R. Groenewoud.
2.
Vaststelling besluitenlijsten
I. Vaststelling van de besluitenlijst van het Rondetafelgesprek d.d. 21 januari 2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
II. Vaststelling van de besluitenlijst van de openbare raadsvergadering d.d. 21 januari
2019
De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken en mededelingen
Ingekomen stukken 3.I.a, t/m 3.I.g, en 3.V.a. t/m 3.V.d. worden voor kennisgeving
aangenomen. Ingestemd wordt met de procedure voor ingekomen stuk 3.IV.a.
4.
Benoemen waarnemend griffiers (Rv19.06)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming
en zonder beraadslaging, conform het voorstel van het presidium
 de heren P. Hertog en P. Bemelmans, plv. griffier en griffier van Cranendonck, tot
aan het zomerreces te benoemen tot waarnemend griffiers.
5.
Vaststellen VVE-beleidsplan (Rv19.04)
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming
conform het voorstel van burgemeester en wethouders
 het VVE-beleidsplan 2019-2022 vast te stellen.
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6/8.
MRE Samenwerkingsverband 2019-2022 en Werkprogramma 2019
Amendement VVD, PvOJ/GL, LHL, PvdA, CDA, D66
“De raad van de gemeente Heeze-Leende in vergadering bijeen d.d. 18 februari 2019
kennis genomen hebbend van het Samenwerkingsakkoord en Werkprogramma van de
Metropoolregio Eindhoven;
overwegende dat het Samenwerkingsakkoord bedoeld is om de Metropoolregio
Eindhoven een nieuwe toekomst te geven;
dat onze regionale samenwerking gebaat is bij een grote betrokkenheid van de 21
gemeenteraden in onze regio;
dat de Raadstafel21 zijn goede rol al bewezen heeft in de relatie tussen gemeenteraden
en Metropoolregio Eindhoven;
dat in het Samenwerkingsakkoord in §4.4 is opgenomen dat de Raadstafel21 een
ambassadeursfunctie vervult voor de regionale samenwerking;
dat het daarom vreemd is dat de Raadstafel21 geen onderdeel uitmaakt van de
governancestructuur van de Metropoolregio Eindhoven;
overweegt
dat het belangrijk is om de Raadstafel21 in de governancestructuur van de
Metropoolregio Eindhoven te borgen
besluit
aan de voorliggende zienswijze toe te voegen:
“Tenslotte is onze gemeenteraad van mening dat de positie van de Raadstafel21, waarin
onze gemeenteraad rechtstreeks vertegenwoordigd is, onvoldoende geborgd is in het
voorliggende Samenwerkingsakkoord.
De gemeenteraad is van mening dat in de governancestructuur de Raadstafel21 als een
gremium van de Metropoolregio Eindhoven dient te worden toegevoegd.
De afzonderlijke gemeenteraden hebben ook in de Metropoolregio Eindhoven hun
kaderstellende en controlerende rol. Daarvoor is de Raadstafel 21 van toegevoegde
waarde op de informatie-uitwisseling tussen de gemeenteraden en de Metropoolregio
Eindhoven.
Wij verzoeken u daarom de Raadstafel21 op te nemen in het Samenwerkingsakkoord, op
een manier die recht doet aan zijn positie en rol.”
en gaat over tot de orde van de dag”.
Amendement aangenomen,17 stemmen voor, 0 stemmen tegen. Stemming per fractie.
De raad van de gemeente Heeze-Leende besluit unaniem, zonder hoofdelijke stemming,
conform het geamendeerde voorstel van burgemeester en wethouders

1. in te stemmen met het samenwerkingsakkoord 2019-2022 MRE met dien
verstande dat verzocht wordt de Raadstafel21 als gremium op te nemen in
de governancestructuur
2. in te stemmen met het werkprogramma 2019 MRE
3. bijgevoegde conceptbrief vast te stellen als formele zienswijze van de
gemeenteraad
7.
Rondvraag
Van de rondvraag wordt gebruikt gemaakt door de fracties PvOJ/GL, LHL, en VVD.
9.
Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om ± 20.55 uur.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad d.d. 1 april 2019
,de voorzitter
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,de griffier
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