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Geachte gemeenteraad,

Twee jaar geleden zijn we gestart met een nieuwe vorm van bestuurlijke samenwerking binnen de 
Metropoolregio Eindhoven. In onze Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat het Algemeen Bestuur 
het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het Regionaal Platform per 1 
januari 2017 zal evalueren. De uitgewerkte onderzoeksvraagstelling voor deze evaluatie is op 29 juni aan 
het Regionaal Platform gepresenteerd. Het Algemeen Bestuur heeft op 29 juni ingestemd met het vrijgeven 
van de onderzoeksvraagstelling voor inspraak en reactie door de gemeenteraden. Hierbij wordt u de 
onderzoeksvraagstelling, inclusief een voorgestelde procesaanpak, voor reactie voorgelegd.

Bestuurlijke werkgroep
Om te komen tot een goed onderbouwde onderzoeksvraagstelling voor deze evaluatie is een bestuurlijke 
werkgroep ingericht. Deze bestuurlijke werkgroep bestaat uit de volgende deelnemers:

^ Ton Dijkmans - namens de Raadstafel21
^ Frans Stienen - namens de voormalige commissie Ubachs I Helmond 
^ Helm Verhees - namens de Peelgemeenten
^ Piet Machielsen - namens de Kempengemeenten (met als vervanger Frank van der Meijden)
^ Anton Ederveen - namens de A2-gemeenten 
^ Wilbert Seuren - namens de gemeente Eindhoven 
^ Hans Gaillard - namens het Stedelijk Gebied 
^ Anton van Aert - voorzitter

De bestuurlijke werkgroep heeft gesproken over inhoud, onderzoeksmethoden en proces van de evaluatie. 
In bijgevoegde notitie ‘Uitwerking onderzoeksvraagstelling' is een beschrijving gegeven van de scope van 
de evaluatie, de context, doelgroepen, instrumenten, organisatie en planning.
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Vervolg
De evaluatie zal starten per 1 januari 2017. In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat het 
Algemeen Bestuur uiterlijk 1 juli 2017 verslag zal uitbrengen, met conclusies en aanbevelingen, aan de 
colleges en raden.

Zienswijzen
Wij verzoeken uw raad om vóór 1 november 2016 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de 
uitwerking van de onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de 
Metropoolregio Eindhoven. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling in het Algemeen Bestuur 
van 14 december 2016. Inbreng vanuit de gemeenteraden vindt tevens aan de voorkant plaats, middels 
vertegenwoordiging van de Raadstafel21 in de bestuurlijke werkgroep die de evaluatie mede voorbereidt.

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter, de secretaris,

R. van Gijzel. mevrouw drs. J. Wiggers.


