
Agenda Raadstafel21
Woensdag 11 december, 19.30 tot 22.00 uur 

Locatie: Centrum Hofdael 
Molenstraat 23, 5664 GT Geldrop
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1. 19.30 uur: Ingekomen stukken en mededelingen
^ Afmeldingen
» Verslag Raadstafel21 - 25 september 2019 (zie bijlagel)
» Voorstel data 2020:

o Woensdag 5 februari 
o Woensdag 24 juni 
o Woensdag 23 september 
o Woensdag 9 december

2. 19.40 uur: Toelichting Stimuleringsfonds
Inhoud: Tijdens de vorige bijeenkomst is het Stimuleringsfonds al kort benoemd. Vanavond zal 
een nadere toelichting gegeven worden op het proces van het Stimuleringsfonds door Maikel 
Denissen (procesmanager MRE). Wat houdt het Stimuleringsfonds nu precies in en hoe werkt 
het.
Hans van de Mortel, directeur van Metafas in Asten, zal vertellen over hoe hij als ondernemer de 
waarde van het Stimuleringsfonds ervaart.
Vorm: Informeren en in gesprek met elkaar.

20.30 uur: Pauze

3. 20.45 uur: Toelichting zienswijze en reactienota
Inhoud: Op de agenda van de vergadering van het Algemeen Bestuur d.d. 18 december 2019 
staat het vaststellen van het Werkprogramma 2020. Hiervoor is n.a.v. de zienswijzen een 
reactienota opgesteld. Deze reactienota is geagendeerd voor de DB-vergadering van 
9 december. Na behandeling in het DB zal deze, ter informatie, worden nagezonden.
Vorm: Ton Pulles (procesmanager Metropoolregio Eindhoven) geeft een toelichting op de 
reactienota.

4. 21.00 uur: Verkenning aanvullende onderwerpen Metropoolconferentie maart 2020 
Inhoud: 2x per jaar organiseren we een conferentie. Tijdens de Metropoolconferentie van maart 
2020 zal een terugblik gegeven worden over de resultaten van 2019. Daarnaast willen we de 
conferentie ook gebruiken om actuele vraagstukken te bespreken. Hiervoor is een memo 
opgesteld die we graag ter bespreking aan jullie willen voorleggen. Daarnaast nodigen we de 
Raadstafel21 ook uit om andere onderwerpen in het regionale belang ter sprake te brengen.
(zie bijlage 2)
Vorm: Met elkaar in gesprek.

5. 21.45 uur: Rondvraag en afsluiting

6. 22.00 uur: Borrel



Verslag Raadstafel21
Woensdag 25 september, 19.30 tot 22.00 uur 

Locatie: Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18 in Eindhoven
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Ton van Happen heet iedereen welkom bij de Metropoolregio Eindhoven voor de vergadering van de 
Raadstafel21.
Ton neemt de afmeldingen voor deze avond door. De lijst met aan- en afwezigen is bijgevoegd.
Ton Pulles stelt zich voor als de nieuwe procesmanger Bestuurlijke Samenwerking.

1. In gesprek over de opgave: Economie
Daan de Kort is deze vergadering uitgenodigd om meer te vertellen over Economie. Daan is 
vicevoorzitter van het portefeuillehoudersoverleg Economie. De presentatie is bij het verslag 
gevoegd.
Onze regio levert een belangrijke bijdrage aan het Nederlands verdienvermogen. We hebben van 
het Rijk de status mainport gekregen. Deze is bekrachtigd door het Rijk door de Brainport 
Nationale Actieagenda. Niet alleen in Nederland, maar ook in Europa en op wereldschaal hebben 
we verbindingen met high tech innovatie regio’s zoals Aken, Leuven, München, Stuttgart, Silcon 
Valley. Belangrijk in de Brainport agenda is om de verbinding te leggen met economische 
agenda’s van gemeenten/subregio’s.
Per jaar gaat er C 2,7 miljoen om in het Stimuleringsfonds. Hiermee worden projecten in diverse 
sectoren gestimuleerd: high tech, agro food, automotive, medtech, talentonwikkeling. Voor 
aanjaagprojecten geldt een maximale bijdrage van C 50.000,- en voor uitvoeringsprojecten geldt 
een maximale bijdrage van 150Zo van de totale projectkosten.
Het programmeren van bedrijventerreinen ligt bij de subregio’s. Afstemming vindt subregionaal 
plaats.
Met de basiseconomie verkennen we en pakken we nieuwe economische kansen op die de basis 
versterken, ook voor ons vestigingsklimaat. Hierbij werken we samen met verschillende partners 
als VNO NCW, Innovatiehuis Peel, KOP, Huis Brabantse Kempen, Brainport, gemeenten, enz.
We zoeken in de ontwikkeling met name de verbinding met de andere thema’s: energietransitie, 
transitie landelijk gebied en mobiliteit. Ondertussen zijn er al verschillende initiatieven opgepakt 
rondom thema’s: ontwikkeling regionale breedband infra, verduurzaming van bedrijventerreinen, 
centrumontwikkelingen, marktdag innovatief aanbesteden.
Wat is de rol van de gemeente m.b.t. besteding geld Regiodeal? Verschillende projecten binnen 
de 21 gemeenten kunnen een aanvraag indienen, op basis van co-financiering. Dit is ook al door 
verschillende gemeenten gedaan. Momenteel zitten we in de 2de tranche.
Wij denken dat ambassadeurschap ontzettend belangrijk is. Als wij samen de trotsheid uitstralen, 
dan komen we heel ver. Wij moeten over onze eigen grenzen heen gaan kijken. Wat goed is voor 
de regio moeten we mee laten tellen in onze besluitvorming. Niet alleen naar groei kijken, maar 
ook kijken naar de kwalititeit.

2. Streefbeeld Transitie Landelijk Gebied
Pieter Goossens, procesmanager Transitie Landelijk Gebied, geeft een toelichting op de stand 
van zaken met betrekking tot het Streefbeeld. Het maken van een Streefbeeld is een opdracht 
binnnen het thema Transitie Landelijk Gebied. Het geeft een kader voor de gemeentelijke 
omgevingsvisies. De presentatie is bij het verslag gevoegd. Leefbaarheid van het platteland wordt 
ook meegenomen in het Streefbeeld.

3. Ingekomen stukken en mededelingen
^ Verslag Raadstafel21 - 26 juni 2019

Verslag wordt onder dankzegging vastgesteld.
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^ Wetsvoorstel voor wijziging van de Wgr (https://www.binnenlandsbestuur.nl/bestuur-en-
oraanisatieZnieuwsZwetsvoorstel-raadsleden-in-bestuur-ar.10620022.lvnkx)
De Wet Gemeenschappelijke Regelingen en dan de rol die wij als raadsleden hierin kunnen 
vervullen. Op 3 juli is er een bijeenkomst geweest, georganiseerd door BZK. Voorafgaand 
aan deze bijeenkomst is een delegatie van de Raadstafel21 geïnterviewd door Berenschot. 
Tijdens de bijeenkomst is teruggekoppeld wat ze in de regio hebben gehoord. Het 
wetsvoorstel is te lezen via bovenstaande link. Tot half oktober kan hierop de eigen mening 
bekend gemaakt worden. Het wetsvoorstel geeft de gemeenteraden een grotere invloed op 
de gemeenschappelijke regelingen.

» Uitnodiging RHCe vrijdag 27 september 2019
De uitnodiging was ter kennisgeving bij de agenda gevoegd. Vanaf 11.45 uur is het open dag 
bij het RHCe. Aangegeven wordt, dat het tijdstip lastig is, i.v.m. de reguliere banen van de 
raadsleden.

* Bijeenkomst Brainport ‘Inclusiviteit - Brainport voor iedereen’
Op 13 september jl. is er een bijeenkomst geweest vanuit Brainport met het onderwerp 
‘Inclusiviteit - Brainport voor iedereen’. Leon van de Moosdijk en Ton van Happen zijn hierbij 
aanwezig geweest vanuit hun functie als voorzitter en vice-voorzitter. Vertegenwoordigers 
van gemeenten en bedrijfsleven waren aanwezig. Onderwijsinstellingen, sociale 
werkvoorzieningen en mensen uit het veld die in de praktijk met armoede en 
laaggeletterdheid te maken hebben. Gekeken werd of er op een gezamenlijke manier naar 
oplossingen toegewerkt kon worden. Alle partijen waren van mening dat er echt iets moet 
gebeuren om de armoede en laaggeletterdheid aan te pakken. Tweedeling ontstaat in de 
maatschappij, omdat degenen die werken profiteren en degenen die niet werken of een 
achterstand op de arbeidsmarkt er minder van profiteren. Zowel Philips als ASML wilden hun 
verantwoordelijkheid nemen en willen mensen gaan helpen d.m.v. wegwerken achterstand. 
Probleem wordt niet opgelost door het opplussen van bestuurlijke gesprekken maar door de 
praktijk. Systeemdenken leidt eerder tot het uitsluiten dan tot het helpen van mensen.

» Proces werkprogramma 2020
Procedureel: werkprogramma is naar de raden toegestuurd. Wordt in de raden behandeld 
voor de zienswijze. Tot 20 november hebben gemeenteraden de ruimte om een zienswijze in 
te dienen. In december wordt deze behandeld in de vergadering van het Algemeen Bestuur. 
De Metropoolconferentie is op 9 oktober en daarin wordt het werkprogramma ook behandeld. 
Op basis van deelsessies worden de thema’s besproken, zodat er zo goed mogelijk 
geïnformeerd naar het werkprogramma gekeken kan worden.

4. Terugkoppelling gesprek met griffiers 19 september 2019
Elly Blanksma en Ton van Happen hebben vorige week een gesprek met de griffiers gehad. Het 
is een uitvloeisel van het gesprek dat met een delegatie van de Raadstafel21 en het DB heeft 
plaatsgevonden. Met de griffiers is een afspraak gemaakt over de eenduidigheid van 
informatievoorzieningen. De stukken van de Raadstafel21 worden door de griffiers in Ibabs gezet. 
De notitie over het functioneren van de raadstafel21 wordt naar de griffiers toegezonden. Onze 
werkwijze, rol en ambassadeursfunctie staat daarin beschreven.

5. Metropoolregio Eindhoven
Jannet Wiggers geeft een korte toelichting op de organisatie Metropoolregio Eindhoven. De 
sheets hierover zijn bijgevoegd. Daarna nodigt zij de Raadstafelleden uit om mee naar de 1e 
verdieping te gaan, waar verschillende medewerkers van de Metropoolregio gereed zitten om 
uitleg te geven van de werkzaamheden binnen de Metropoolregio.

6. Rondvraag en afsluiting
Aaldert van der Vlies heeft vandaag zijn laatste vergadering van de Raadstafel 21. Hij wordt 
opgevolgd door Veronique Zeeman. Ton bedankt Aaldert voor zijn inzet.
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Presentielijst Raadstafel21 d.d. 3 25 september 2019

Gemeente Deelnemer Aanwezig
Asten Frank van de Kerkhof X

Sandu Niessen X
Bergeijk Wil Rombouts X

Twan Jansen -
Bjorn Aarts X

Best Aaldert van der Vlies X
Gaston Slagers -

Bladel Hugo Maas X
Pauline van den Heuvel - Antonis X

Cranendonck Eric Peeters -
Wim Aarts X

Deurne Ine van Bakel X
Anne Damen - Verstappen X

Eersel Arno Kennis X
Egbert-Jan Plas X

Eindhoven Marco van Dorst -
Wilma Richter X

Geldrop-Mierlo Marianne Mulder - Staaijen X
Paul Kuijken X

Gemert-Bakel Jan Hoevenaars X
Thijs van den Elsen -

Heeze-Leende Frans Cuijpers -
Lot Veldkamp -

Helmond Jan Roefs -
Jochem van den Bogaard -

Laarbeek Wim van Dijk X
Frans van Zeeland -

Nuenen c.a. Bertje van Stiphout X
Oirschot Marienette Wemelsfelder X

Martien Schoenmakers X
Reusel-De Mierden Marc Louwers X

Joris van Gompel -
Someren Leon van de Moosdijk X

Jan Adriaans X
Son en Breugel Frans Meulenbroeks X

Marco Pulles -
Valkenswaard Jan Kerkhoff -

Bram Bots X
Veldhoven Eric van Doren -

Ton Bolsius X
Waalre Alexandra Groeneveld van Mourik X

José Verouden X
Voorzitter Ton van Happen X
Metropoolregio Eindhoven Jannet Wiggers X

Ton Pulles X
Helmi Leijen X
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Metropoolregio Eindhoven
040 259 45 94
info@metropoolregioeindhoven. nl 
www.metropoolregloeindhoven.nl

Bezoekadres
Raiffeisenstraat 18 
5611 CH Eindhoven 
Postadres 
Postbus 985 
5600 AZ EINDHOVEN

Aan : Raadstafel21
Van : Ton Pulles
Datum : 21 november 2019
Afschrift :

Onderwerp : Verkenning aanvullende onderwerpen Metropoolconferentie maart 2020

Beste leden van de raadstafel21,

2x per jaar organiseren we als samenwerking een Metropoolconferentie om enerzijds terug te kunnen 
koppelen over de in de voorgaande periode bereikte resultaten en anderzijds vooruit te kijken naar de 
komende periode.

Tijdens de Metropoolconferentie van maart 2020 zal een terugblik gegeven worden over de resultaten van 
2019. Daarnaast willen we de conferentie ook gebruiken om actuele regionale vraagstukken te bespreken. 
Dit laatste zodat onze gezamenlijke agenda voldoende adaptief blijft en tijdig nieuwe opgaven geagendeerd 
kunnen worden.

Ter inspiratie voor het laatste onderwerp zijn we ook benieuwd hoe de raadstafel21 aankijkt tegen het 
agenderen van onderstaande onderwerpen als voorbeeld. Daarnaast nodigen we de raadstafel21 ook uit 
om andere onderwerpen in het regionale belang ter sprake te brengen.

Brede welvaart(-smonitor)
De kern van de Brede Welvaartsmonitor is de basis gedachte dat de welvaart van onze regio niet alleen 
gemeten kan worden op basis van harde economische cijfers (Bruto Regionaal Inkomen), maar dat een 
verbreding plaatsvindt naar indicatoren die ook van invloed zijn op de economische welvaart van onze regio 
zoals: kwaliteit woonklimaat, voorzieningenniveau, leefgenot.

https://economie.rabobank.com/publicaties/2019/november/brede-welvaart-in-brainport-naar-een-
duurzame-vitale-economische-regio/

Stikstof en Pfas
Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners om tot stikstofoplossingen te 
komen voor verschillende sectoren door meer (bron)maatregelen te nemen. In december komt het Rijk met 
een nieuw pakket, met als ambitie het mogelijk maken van een generieke drempelwaarde. Ook werkt het 
kabinet met prioriteit aan een collectieve regeling voor het legaliseren van activiteiten die onder het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS) alleen een melding hoefden te doen en geen vergunning aan hoefden te 
vragen.



Tijdens de Metropoolconferentie kan nader verkend worden wat dit betekent voor de regio als geheel en de 
samenhang tussen de verschillende thema’s van de regionale samenwerking.

Omqevinqsaqenda ZuidNederland:
Om ervoor te zorgen dat de Nationale Omgevingsvisie (NOVI) en de omgevingsvisies en doelen van 
provincies en gemeenten op elkaar aansluiten, komen er omgevingsagenda’s. Maar wat zijn dat nu precies 
en hoe staat het ermee? “De omgevingsagenda is een nieuw ruimtelijk, integraal sturingsinstrument. In 
deze agenda’s komen de verschillende omgevingsvisies - nationaal, provinciaal en gemeentelijk - met 
elkaar in verbinding. Nieuw is dat de volledige scope voor de fysieke leefomgeving hierin wordt 
meegenomen en een gebiedsgerichte uitwerking krijgt. Dus inclusief bijvoorbeeld de energietransitie, natuur 
en cultureel erfgoed, enzovoorts.

Rol samenwerking Metropoolregio Eindhoven
Organiseren van samenhangende regionale en subregionale inbreng in de omgevingsagenda.
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