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De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016, nr. 16.104; 

overwegende
dat in de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 is opgenomen dat het 
algemeen bestuur per 1 januari 2017 het functioneren van de Metropoolregio en de 
samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zal evalueren;

dat de onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie zich richt op 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;

dat de bestuurlijke samenwerking op het thema sociaal domein is afgestoten; 
dat in de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking geen vraag is opgenomen over de 
ervaren consequenties van het afstoten van het sociaal domein en voorts ook niet gesproken 
wordt over het initiatief om de samenwerking voor jeugd, Wmo (specifiek beschermd wonen) 
en innovatie (Vitale samenleving, coöperatie Slimmer Leven) te versterken;

dat de vraagstelling aansluit op het toetsingskader dat de raad op 17 mei 2011 heeft 
vastgesteld voor het aangaan van samenwerking;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 september 2016;
gelet op de desbetreffende bepalingen in de gemeentewet en de gemeenschappelijke regeling
Metropoolregio Eindhoven;

b e s l u i t :

- In te stemmen met de conceptonderzoeksvraagstelling voor de evaluatie bestuurlijke 
samenwerking Metropoolregio Eindhoven, en

- aan het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven een zienswijze kenbaar te 
maken over de Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 2017 wat betreft de scope van de evaluatie over de 
samenwerking op het sociaal domein (voor jeugd, beschermd wonen en innovatie).

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 
11 oktober 2016

mr. G.M.W.M. Wasser 
griffier

drs. J.M.L.N. Mikkers 
voorzitter
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