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Adviesnota raad
Indienen zienswijze concept-onderzoeksvraagstelling 
evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio 
Eindhoven

Samenvatting

Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015 heeft de nieuwe bestuurlijke samenwerking in de Zuidoost-Brabant vorm 
gekregen. In de regeling is opgenomen dat het algemeen bestuur per 1 januari 2017 
het functioneren van de Metropoolregio en de samenwerkingsrelatie met het regionaal 
platform zal evalueren.
De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de deelnemende 
gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun zienswijze kenbaar 
te maken.

Beslispunten

1. In te stemmen met de conceptonderzoeksvraagstelling voor de evaluatie
bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven en een zienswijze kenbaar te 
maken wat betreft de scope van de evaluatie over de samenwerking op het sociaal 
domein (voor jeugd, beschermd wonen en innovatie).

Inleiding

Met de vaststelling van de Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015 is de transformatie van de regionale samenwerking naar een bestuurlijke 
netwerkorganisatie vorm gegeven.

De transformatie van de samenwerking is ingezet omdat samenwerken nodig is, maar 
wel op een moderne manier. De samenleving verandert snel en de ontwikkelingen 
volgen elkaar snel op. De bestuurlijke samenwerking moet daarom flexibel zijn, en 
geen logge, maar een flexibele structuur hebben. De samenwerking werkt beter in een 
netwerk waarin ook de triple helix partners een duidelijke rol krijgen. Hierdoor werken 
gelijkgestemden op een gelijkwaardige manier aan een onderwerp.
De gesprekspartners richten zich op een gezamenlijk doel en brengen ieder vanuit hun 
eigen deskundigheid kennis en vaardigheden in.

De 21 gemeenten werken alleen regionaal samen op de thema's: economie, ruimte en 
mobiliteit. Specifiek betekent het dat de gemeenten over deze onderwerpen:
^ een gezamenlijke strategie en agenda opstellen, met doelen voor de regionale 

inzet;
^ samenhang en afstemming organiseren tussen alle betrokken regionale partijen;
^ gezamenlijk optrekken naar hogere overheden.
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Deze werkwijze betekent tevens dat steeds meer taken worden belegd op het sub 
regionale of lokale niveau, daar waar ook operationele kracht kan worden ontwikkeld.

In de gemeenschappelijke regeling is opgenomen om deze nieuwe vorm van 
bestuurlijke samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven in 2017 te evalueren. 
De concept-onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie is aan de 
deelnemende gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen hun 
zienswijze kenbaar te maken.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet;
Wet gemeenschappelijke regelingen;
Gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015;
Veldhovense raadsagenda voor een sterke regio, raadsbesluit van 17 mei 2011, nr 
11.053.

Beoogd effect

Het optimaliseren van de strategische bestuurlijke samenwerking tussen de 
gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven voor het ontwikkelen van onze regio tot 
een economische wereldspeler die internationale allure koppelt aan regionale 
eigenheid.

Argumenten

1.1. De concept-onderzoeksvraagstelling voor de evaluatie sluit aan op de 
uitgangspunten die de raad op 17 mei 2011 heeft vastgesteld.
De onderzoeksvraagstelling richt zich op de bestuurlijke samenwerking met de vraag 
of:

^ de nieuwe samenwerkingsstructuur bijdraagt aan het realiseren van de regionale 
ambities en

^ de uitgangspunten van de Metropoolregio Eindhoven nog aan de behoeften van de 
gemeenten voldoen.

Deze vraagstelling wordt ingestoken vanuit twee invalshoeken:
^ Wat hebben we bereikt en in hoeverre worden de uitgangspunten die bij de start 

van de Metropoolregio Eindhoven zijn geformuleerd waargemaakt?
^ Hoe functioneert de Metropoolregio als samenwerkingsverband? Is dit (nog 

steeds) het juiste bestuurlijk arrangement voor de uitdagingen waar we voor 
staan?

De uitgangspunten van het raadsbesluit dienen als toetsingskader voor het aangaan 
van samenwerking en zijn: toepassen subsidiariteitsbeginsel, heldere doelstelling met 
focus op economische ontwikkeling, duidelijke randvoorwaarden en taakafbakening, 
geen blauwdruk-denken en een herkenbare rol vervullen.

1.2. De bestuurlijke samenwerking op het thema sociaal domein is afgestoten en de 
gevolgen daarvan behoren onderdeel te zijn van de evaluatie.
In de Metropoolregio Eindhoven is naast een andere manier van werken ook gekozen 
voor een focus op drie thema's: economie, ruimte en mobiliteit. Inmiddels is met de 
vorm "Vitale samenleving" gestart na het afstoten van het sociaal domein.
In zijn algemeenheid is in de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking geen vraag 
opgenomen over de ervaren consequenties van het afstoten van het sociaal domein. 
Voorts wordt er ook niet gesproken over het initiatief om de samenwerking voor 
jeugd, Wmo (specifiek beschermd wonen) en innovatie (Vitale samenleving, 
coöperatie Slimmer Leven) te versterken. Wij stellen u derhalve voor om wat betreft 
de scope van de evaluatie, voor invalshoek 'Wat hebben we bereikt?', als zienswijze
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kenbaar te maken om in de evaluatie de samenwerking op het sociaal domein (voor 
jeugd, beschermd wonen en innovatie) mee te nemen bij de keuze van de thema's.
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Kanttekeningen en risico's

De gemeenschappelijke regeling schrijft niet voor dat de raden in de gelegenheid 
gesteld moeten worden hun zienswijze kenbaar te maken.
Het uitbrengen van verslag aan de colleges en de raden, vergezeld van conclusies en 
aanbevelingen is wel opgenomen in de regeling.

Financiën

Het instemmen met de onderzoeksvraagstelling heeft geen financiële consequenties

Communicatie en samenspraak

Het primaat over het besluit over de onderzoeksuitwerking van de evaluatie ligt bij het 
algemeen bestuur van de Metropoolregio. Hij is de aangewezen partij om hierover te 
communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet 
aan de orde.

Uitvoering | planning

De zienswijzen van de gemeenteraden worden betrokken bij de behandeling van de 
definitieve onderzoeksvraagstelling en het plan van aanpak voor de evaluatie in het 
algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven van 14 december 2016.
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.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief Metropoolregio Eindhoven van de onderzoeksvraagstelling d.d. 
8 juli 2016.
2. Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven d.d. 13 juni 2016.

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsraad adviseert het besluit als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 11 oktober 2016.

Het besluit wordt tekstueel aangepast ("tegen" wordt vervangen door "over") en in 
overeenstemming gebracht met het beslispunt uit de adviesnota.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

Wijzigingen zijn aangebracht.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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