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reactie eindrapport evaluatie bestuurlijke samenwerking Metropoolregio Eindhoven

Geachte leden van het Dagelijks Bestuur,

Op 13 juli 2017 hebben wij de brief ontvangen waarin u het eindrapport met 
aanbevelingen aanbiedt van de evaluatie van de bestuurlijke samenwerking van de 
Metropoolregio Eindhoven. U geeft daarin aan dat u de reacties van de gemeenteraden 
op het eindrapport en de aanbevelingen wil meenemen bij het vervolgproces van de 
herijking van de samenwerking.

Om onze reactie in het juiste perspectief te plaatsen, willen we u graag meenemen in 
ons verwachtingspatroon bij de start van de bestuurlijke samenwerking van de 
Metropoolregio Eindhoven. Het vertrekpunt voor de vernieuwde samenwerking was 
het vormen van een inhoudelijk netwerk met triple helix partners. Deze lichte 
constructie zou een krachtige motor op gang moeten brengen die ideeën en 
initiatieven genereert op het gebied van economie, ruimte en mobiliteit. Het vehikel 
'Gemeenschappelijke Regeling' was alleen nodig voor de ondersteuning van het 
proces, niet voor de legitimatie of de inhoud. We streefden naar meer eigenaarschap 
bij de afzonderlijke gemeenten: de Metropoolregio dat zijn wij! Juist daarom is de 
legitimatie en de inhoudelijke kracht bij de afzonderlijke gemeenten belegd.

Vanuit dit perspectief herkennen wij ons grotendeels in de weergave zoals die in het 
eindrapport is verwoord. Wij waarderen het feit dat de eerste resultaten geboekt zijn 
en kunnen beamen dat de samenwerking van het bestuurlijk netwerk met de triple 
helix aan kracht heeft gewonnen.
Op twee punten sluiten de bevindingen echter niet aan op ons verwachtingspatroon:

- De conclusie dat meer bevoegdheden moeten worden neergelegd bij het 
Algemeen Bestuur.
Wij vinden juist wel dat het Algemeen Bestuur een ^tempelma^ne' zou 
moeten zijn, zij moet immers op het proces sturen en niet op de inhoud. De 
kracht, inhoudelijke ideeën en initiatieven komen uit de triple helix in de 
werkplaatsen. Het versterken van draagvlak is niet alleen een taak van het 
Algemeen Bestuur, maar van de werkplaatsen als geheel.
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- De conclusie dat het niet kennen van de regionale agenda model staat voor de 
onbekendheid van de ambities.
Het is volgens ons belangrijker dat iedereen de inhoudelijke essentie van de 
regionale agenda kent en onderschrijft, dan dat het specifieke document kan 
worden benoemd. En we zijn er van overtuigd dat die essentie bij een groot 
deel van de bestuurders prima in het DNA zit. Het al dan niet kunnen 
benoemen van de regionale agenda zien wij niet als een goede indicator voor 
eigenaarschap. Dat laat echter onverlet dat het vergroten van eigenaarschap 
wel degelijk een opgave is voor de herijking.

De gemeenteraad van Veldhoven heeft zich verwonderd over de grote verschillen in 
beleving van ambities, rollen, taken en bevoegdheden. De hoofdaanbeveling dat eerst 
bij iedereen helderheid moet ontstaan over de koers en daarna de bijpassende 
structuur, is voor ons logisch en noodzakelijk. Hierbij is wat ons betreft de hoofdvraag 
'wat willen we bereiken op welke thema's en op welke manier?' En hebben we dezelfde 
verwachtingen? Pas als dat duidelijk is, kan bekeken worden of het construct van een 
gemeenschappelijke regeling daar nog steeds het meest geschikt voor is.

Er is in de eerste jaren van de samenwerking al veel bereikt en we zijn er van 
overtuigd dat we op de goede weg zijn. Het product 'samenwerking Metropoolregio' is 
goed, maar moet over de gehele breedte nog beter verkocht worden. Het vehikel 
'gemeenschappelijke regeling MRE' is raar en misschien zelfs onlogisch, maar is ook 
intelligent en de moeite waard om door te ontwikkelen. Netwerksamenwerking en 
besluitvorming zijn sleutelwoorden bij deze doorontwikkeling.
We begrijpen dat de transformatie een proces is van vallen en opstaan. En dat in dit 
proces verwachtingen en wensen van diverse partijen uit elkaar kunnen gaan lopen.
Wij staan nog steeds achter de oorspronkelijke doelstellingen en ambities. De 
evaluatie geeft van hieruit goede handvatten voor verbetering en herstel. Veldhoven 
zet zich graag in om haar aandeel in dit proces te leveren.

Met vriendelijke groet,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfried Wasser 
Griffier


