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Adviesnota raad
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Metropoolregio Eindhoven

Samenvatting

Dit voorjaar is door adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de 
bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Het Algemeen Bestuur 
biedt nu het evaluatierapport met de aanbevelingen aan en heeft een voorstel voor 
behandeling en vervolg. Zij wil graag de reacties van de gemeenteraden op het 
rapport vernemen voordat gestart wordt met de verdere uitwerking en realisatie van 
de herijking van de bestuurlijke samenwerking. In bijgaande conceptbrief is de reactie 
van uw raad verwoord.

Beslispunten

1. De brief van het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven over het 
eindrapport met aanbevelingen van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking 
van de Metropoolregio Eindhoven te beantwoorden conform bijgevoegde 
conceptbrief 17uit04552.

Inleiding

Dit voorjaar is door adviesbureau Berenschot een evaluatie uitgevoerd van de 
bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven. Het rapport benoemt 
positieve conclusies, zoals de juiste focus op de thema's economie, ruimte en 
mobiliteit, de bereikte resultaten en de externe beeldvorming. Ze heeft echter ook een 
aantal kritische conclusies die dringend vragen om een herijking van de samenwerking 
op korte termijn. De aanbevelingen worden aangegrepen om onder andere verder te 
investeren in het draagvlak voor de samenwerking, het verhelderen van de 
doelstelling en verwachtingen van de samenwerking en de onderlinge rollen, taken en 
bevoegdheden.
Over het evaluatierapport zelf hoeft geen expliciete besluitvorming plaats te vinden. 
Het bestuur van de Metropoolregio wil daarentegen graag de reacties van de 
gemeenteraden op het rapport vernemen voordat gestart wordt met de verdere 
uitwerking en realisatie van de herijking van de bestuurlijke samenwerking.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Uitwerking onderzoeksvraagstelling evaluatie bestuurlijke samenwerking 
Metropoolregio Eindhoven 2017, raadsbesluit 16.105

Beoogd effect



De samenwerking Metropoolregio Eindhoven laten uitgroeien tot een effectief en 
efficiënt netwerk voor het bereiken van onze regionale ambities op het gebied van 
economie, ruimte en mobiliteit.

Argumenten

1.1 De bevindingen en aanbevelingen in het rapport worden grotendeels 
herkend.
De opdracht voor evaluatie van de bestuurlijke samenwerking is door 
Berenschot naar behoren uitgevoerd. De bevindingen en aanbevelingen 
sluiten grotendeels aan op de verwachtingen van uw raad bij de start van 
de hernieuwde samenwerking. In de beeldvormende bijeenkomst met 
gemeenteraad en college op 3 juli 2017 werd dat bevestigd. Daar waar de 
aanbevelingen niet aansluiten op de verwachtingen is in de conceptbrief 
een toelichting gegeven.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De samenwerking kan alleen aan kracht winnen als alle partners dezelfde 
verwachtingen en ambities hebben
Uit de evaluatie blijkt dat de samenwerkingspartners verschillende 
verwachtingen hebben bij de samenwerking. En dat de informatie naar de 
verschillende gemeenteraden heel divers is geweest. Als de verwachtingen 
bij de start van de herijking niet gelijk zijn, blijft dit een risico voor het 
vervolgproces. Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van 3 juli gaven de 
aanwezige raadsleden aan dat hun verwachtingen van de samenwerking 
wel aansloten bij de ambities die zijn geformuleerd bij de start van de 
samenwerking.

Financiën

De beantwoording van de brief heeft geen financiële consequenties.

Communicatie en samenspraak

Op 21 juni is het evaluatierapport door de Metropoolregio vrijgegeven en 
gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur en direct daarna aan raadsleden van de 21 
gemeenten. Op 3 juli heeft een beeldvormende bijeenkomst plaatsgevonden met 
college en raadsleden van Veldhoven om het rapport met elkaar te bespreken.
De reactie van de Veldhovense gemeenteraad is bedoeld als een aanbeveling bij het 
herijkingsproces, dat aan de orde komt in de vergadering van het Algemeen Bestuur 
van 1 november 2017. Aangezien Veldhoven deel uitmaakt van dat Algemeen Bestuur, 
is actieve communicatie hierover naar andere partijen dan de Metropoolregio 
Eindhoven niet aan de orde.

Uitvoering | planning

De reactiebrief zal direct na uw besluitvorming op 26 september worden verzonden 
naar de Metropoolregio, zodat deze voor 1 oktober 2017 in het bezit is van de 
Metropoolregio. Bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 november zal de 
reactie van de gemeenteraad worden besproken en zal een stappenplan voor het 
herijkingsproces worden vastgesteld. Eind 2018 zal het herijkingsproces worden 
verwerkt in een nieuwe Regionale Agenda, als leidraad voor de inhoudelijke koers van 
de samenwerking.

Bijlagen

2 7 3
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aanbiedingsbrief
concept reactiebrief 17uit04552

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
In de oordeelsraad van 5 september jl. is dit agendapunt niet behandeld. Dit agendapunt wordt 
doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering op 26 september 2017.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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