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VRAGEN T.B.V. VRAGENHALFUUR
Besluitvormende raadsvergadering d.d. 5 oktober 2021

♦♦♦4
Veldhoven

Nr. Vraagsteller Fractie Vraag POHO
1 Marielle

Giesbertz
D66 KBO - Wijkcentrum Erikant

De KBO heeft niet alleen bij het college, maar ook bij ons als fracties aan de bel getrokken 
over de huurverhoging van Wijkcentrum De Erikant. De gemeente Veldhoven is eigenaar van 
het wijkcentrum De Erikant en verhuurt de accommodatie aan de stichting Wijkcentrum De 
Erikant, die de exploitatie voor haar rekening neemt.
In de afgelopen jaren hebben vrijwilligers van KBO de locatie mee helpen opknappen. De 
'beloning' daarvoor, lijkt een extreme huurverhoging te zijn.
D66 begrijpt de systematiek van subsidie en huur afzonderlijk vaststellen en niet verrekenen. 
Dat maakte geldstromen voor iedereen transparanter. Maar als de huur stijgt, zou het dan niet 
logisch zijn dat ook de subsidie stijgt?
Vraag:

1. D66 hoort graag van het college hoe zij tegen de door KBO als 'impasse' omschreven 
situatie aankijkt en welke uitweg daaruit mogelijk is.

MvD

2 Gerrit
Coppens

Senioren
Veldhoven

Openbare toiletten
Senioren Veldhoven heeft eerder aandacht gevraagd over de zichtbaarheid van toiletten in 
onze gemeente. We mogen ons gelukkig prijzen dat met name het toilet in ons gemeentehuis 
tot een van de openbare toiletten behoord. Gemakkelijk bereikbaar en zichtbaar.
Helaas constateerden we, toen we op een zaterdag, door het gemeentehuis liepen dat het 
toilet gesloten was. Vaak is de zaterdag toch een van de drukkere winkeldagen. We vinden 
het vreemd dat dan een normaal openbaar toilet op die dag aan de voorraad openbare 
toiletten onttrokken wordt.

MD

Vraag:
1. Kan de openstelling van het toilet niet synchroon lopen met de openingstijden van de 

winkels?

Informatiebeheer MD



Betreft: Informatienota raad d.d. 31-08-2021 inzake Verantwoording over informatiebeheer in 
2020.
Vragen:

1. In de nota wordt verwezen naar een brief van de Provincie Noord-Brabant d.d. 24-12- 
2020(!): Waarom wordt de raad zo laat geïnformeerd terwijl er toch uitdrukkelijk in 
deze brief staat dat de raad over het oordeel van de Provincie geïnformeerd dient te 
worden?

2. Wat zijn de oorzaken waardoor onze gemeente voor het derde jaar op rij niet voldoet 
aan de gestelde eisen op het gebied van Informatie- en Archiefbeheer?

3. Waarom kan er volgens de informatienota slechts ingegrepen worden na het 
gedeeltelijk tijdelijk en gedeeltelijk structureel uitbreiden van de capaciteit terwijl deze 
taak toch deel uit dient te maken van de standaard bedrijfsvoering.

Ja-Ja sticker
Senioren Veldhoven heeft bij algemene beschouwingen 2019 samen met GBV en PvdA een 
motie ingediend betreffende de zogenaamde ja-ja sticker. Deze motie is aangenomen. Het 
college heeft nadien een brief gestuurd dat de motie blijft liggen in afwachting van rechtelijke 
uitspraken. Terecht natuurlijk. In stukken van de VNG lezen we dat de Hoge Raad op 24 
september jl. uitspraak heeft gedaan in de zaak Amsterdam, met een positieve uitspraak voor 
de gemeente.
Vragen:

1. Heeft Veldhoven al kennis genomen van deze uitspraak?
2. Gaat Veldhoven op korte termijn aan de slag om de ja-ja sticker hier in te voeren?

JR

3 Wim Peters VSA Bouwproiecten
Vraag:

1. Hoeveel bouwprojecten in onze gemeente lopen er momenteel vertraging op doordat 
er juridische procedures bij de Raad van State zijn aangespannen door omwonenden 
of andere belanghebbenden?

AvdO

Maatschappelijke Structuurvisie
Iedere woonservicezone moet beschikken over een ontmoetingscentrum en elke wijk over een 
eigen "hart van de wijk". Dit staat vastgelegd in de Maatschappelijke Structuurvisie.
Vraag:

HvdL

2 I 3



1. Hoe is de stand van zaken momenteel in Cobbeek, (na sloop van de Uitwijk) en in wijk 
de Heikant?

3 | 3



UELDH
SAMEN
ANDRS

Aan het College van B&W 
van de gemeente Veldhoven 
p/a Postbus 10101 
5500 GA Veldhoven

Datum: 11 augustus 2021

Betreft: Artikel 42 rondom WMO, Jeugdzorg

Geacht college,

Ons is het verontrustende bericht meerdere malen ter oren gekomen dat gemeente Veldhoven geen 
persoonsgebonden budget (PGB)ter beschikking stelt/als keuzemogelijkheid aanbiedt. Gemeenten 
zijn verplicht dit wel te doen.(WMO 2015: 2.3.6 Algemene maatregelen en voorzieningen en Wet 
Jeugdzorg 8.1.1 Financiën en verantwoording).

VSA hecht eraan dat zorgvragers kunnen kiezen voor zorg in natura of PGB om zorg in te kopen die 
(beter) bij hen past. Een zorgvrager heeft het recht om PGB aan te vragen en dit kenbaar te maken 
aan het College. Het is aan de zorgvrager zelf om te kiezen hoe zij/hij de zorg inkoopt, indien zij/hij 
dit wenst.

VSA maakt zich ernstig zorgen over het schenden van het individuele recht van keuzevrijheid en stelt 
daarom de volgende vragen aan het College:

1. Stelt gemeente Veldhoven wel of geen PGB ter beschikking?
2. Zo ja, voor welke domeinen ?
3. Zo nee , kan de wethouder aangeven op grond waarvan wordt afgeweken van deze 

wettelijke verplichting?

Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Namens VSA 
Karen Gielis



Veldhoven

VS A
T.a.v. Mevrouw Gielis 
P/a De Scheerder 17 
5506 BK VELDHOVEN

datum 
uw brief van 
bijlage 
onderwerp

7 september 2021 ons kenmerk
11 augustus 2021 uw kenmerk
- IBAN
Beantwoording artikel 42 vragen

21UIT03905

NL08BNGH 0285 0087 14

Geachte mevrouw Gielis, beste Karin,

In uw brief van 11 augustus 2021 heeft u namens VSA vragen gesteld over het 
verstrekken van persoonsgebonden budget (PGB) op grond van de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Hieronder beantwoorden wij 
deze vragen:

1. Stelt gemeente Veldhoven wel of geen PGB ter beschikking?
De inwoner die gespecialiseerde jeugdhuip of Wmo-ondersteuning krijgt, kan 
een persoonsgebonden budget (PGB) krijgen. Dit als wordt voldaan aan de 
voorwaarden die de Jeugdwet of de Wmo stelt. En die in paragraaf 8.3. van de 
Verordening Sociaal domein Veldhoven zijn opgenomen.

’.täveH 1
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T14VO

vuld hoven. «I

2. Zo ja, voor welke domeinen ? 
Wmo en Jeugdwet.

3. Zo nee , kan de wethouder aangeven op grond waarvan wordt afgeweken van 
deze wettelijke verplichting?
Gemeente Veldhoven wijkt niet af van wettelijke verplichtingen.

Met vriendelijke groet,
het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven,

Noud Bex Marcel
secretaris burgemeester

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via 
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regeler
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Veldhoven

Raadsbesluit

: 21.112 | 21bs00131 
: 5 oktober 2021

: Benoemen dhr. R.W. Tros tot steunfractielid (Senioren 
Veldhoven)

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat:
4 Ter ondersteuning van de fractie in het raadswerk elke fractie maximaal drie 

personen kan voordragen als steunfractielid;
4 Steunfractieleden door de raad op voordracht van de fractie worden benoemd;
4 Conform artikel 10 van het Reglement van Orde de voordracht op procedureel 

identieke wijze beoordeeld wordt als verkozen raadsleden, aangevuld met het 
overleggen van een VOG;

4 Conform artikel 10 van het Reglement van Orde ook de artikelen 10, 11, 12, 
13, 14 en 15 van de Gemeentewet van toepassing zijn op het 
steunfractielidmaatschap;

Gelet op:
4 De Gemeentewet, artikel 10, 11, 12, 13 en 15;
4 Het Reglement van Orde van de raad van Veldhoven 2018, artikel 10 

Steunfractieleden;
4 Het rapport van de raadscommissie onderzoek geloofdbrieven;

b e s l u i t :

Te benoemen tot steunfractielid:
4 de heer R.W. (Robert) Tros (Senioren Veldhoven)

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 20 juli 2021
Volgnummer 21.087 1 21bs00086 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.3
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan Oude Kerkstraat 35 I Grote 
Aard 31-33

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan ’Oude Kerkstraat 35 I Grote Aard 31-33' overeenkomstig 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NLIMRO.0861.BP00129-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik 
is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen 
onder nummer o-NL.IMRO.0861.BP00129-0401 gewijzigd vast te stellen.

Inleiding

Het cumelabedrijf De Crom is al sinds 1913 gevestigd op de percelen Oude Kerkstraat 
35 en Grote Aard 31/33. Een cumelabedrijf is een bedrijf dat lid is van de 
brancheorganisatie voor ondernemers in groen, grond en infra. Het is een agrarisch 
bedrijf dat werkzaamheden voor derden uitvoert in de regio van Veldhoven met 
behulp van gemechaniseerd materieel en werktuigen. Al bijna 20 jaar is het bedrijf in 
overleg met de gemeente vanwege de aanhoudende behoefte om een 
grond(stoffen)depot op te richten. Een gronddepot is nodig voor een goede 
bedrijfsvoering. Op de locatie Oude Kerkstraat heeft het bedrijf daarom al geruimere 
tijd een locatie in gebruik genomen voor de opslag van grond, terwijl dit op basis van 
het huidige bestemmingsplan niet mag.

In het kader van het bestemmingsplan Oerle 2016 heeft het bedrijf een zienswijze 
ingediend en verzocht om de bedrijfsbestemming aan de Oude Kerkstraat 35 uit te 
breiden. Dan zou hier (legaal) een gronddepot kunnen komen en het bedrijf goed 
kunnen functioneren. Het doel van het bestemmingsplan Oerle 2016 was echter om de 
bestaande situatie opnieuw vast te leggen en geen grote ontwikkelingen mogelijk te 
maken. Het verzoek is daarom buiten dit bestemmingsplan om verder behandeld.

Het bedrijf is gevraagd om in de vorm van een principeverzoek te beschrijven wat 
exact de wensen zijn. Dit heeft uiteindelijk op 12 juni 2017 geresulteerd in een 
officieel ingediend principeverzoek dat nog uitging van het uitbreiden van de 
bedrijfsbestemming aan de Oude Kerkstraat 35. Er zijn daarna diverse gesprekken 
gevoerd, zowel ambtelijk als bestuurlijk, waarin de gemeente steeds heeft 
aangegeven dat het intensiveren van een bedrijfsbestemming in de woonkern Oerle 
niet gepast en wenselijk is om milieuredenen. Omdat we toch willen meedenken is 
met het bedrijf gekeken hoe het bedrijf toekomstbestendig kan worden gemaakt.

Het resultaat is dat samen met het bedrijf een oplossing is gevonden in de vorm van 
een 'package deal'. De zwaardere milieubelastende bedrijfsactiviteiten aan de Oude 
Kerkstraat worden afgewaardeerd en aan de Grote Aard wordt meer toegestaan, met 
als voorwaarde dat beide locaties landschappelijk worden ingepast. Er is hiermee 
tevens een oplossing voor de huidige met het bestemmingsplan strijdige activiteiten 
op de locatie Oude Kerkstraat 35 gevonden. Dit betreft naast een gronddepot, ook een
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te hoge erfafscheiding en een bedrijfswoning die niet als zodanig wordt gebruikt. Een 
(langlopend) handhavingsdossier kan straks worden gesloten.

Locatie Oude Kerkstraat 35:

Ť f -h -H 4' 4- 4-1

4 4 4,4"4 +

Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan Oerle 2016' met in rood omcirkeld de globale locatie van de 
huidige met het geldende bestemmingsplan strijdige activiteit grondopsiag (links) en verbeelding nieuw 
bestemmingsplan (rechts) (niet op schaal)

Locatie Grote Aard 31-33:

n

Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan Buitengebied 2009 (links) en verbeelding nieuw 
bestemmingsplan (rechts) (niet op schaal)

Om alles goed te kunnen regelen, is een nieuw bestemmingsplan nodig.
In juni 2020 is er een concept-ontwerpbestemmingsplan voor vooroverleg gestuurd 
naar o.a. de provincie. De provincie heeft op 9 juli 2020 gereageerd dat zij op het 
bepaalde onderdelen niet eens waren met het bestemmingsplan omdat deze op 
onderdelen strijdig zou zijn de Interim omgevingsverordening. Dit had te maken met 
de juridische interpretatie van regels. In goed en nauw overleg met de provincie, die 
zelfs op de locatie is gaan kijken, heeft een aanscherping van de regels 
plaatsgevonden. De provincie heeft uiteindelijk ingestemd met de nieuwe regeling.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft daarna van vrijdag 21 mei 2021 tot en met 
donderdag 1 juli 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn er geen zienswijzen 
ingediend. De raad is bevoegd om bestemmingsplannen vast te stellen. De
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planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan aan uw raad kan worden 
aangeboden om deze te laten vaststellen.

Beoogd effect

Het verbeteren van het woon- en leefklimaat van Oerle en het toekomstbestendig 
maken van een Veldhovens bedrijf.

Argumenten

1.1 Het woon- en leefklimaat van Oerle verbetert
Het bedrijf heeft voor de locatie Oude Kerkstraat 35 een vergunning om 2.200 m3 aan 
grond te mogen opslaan. Hiervan wordt 2.000 m3 planologisch 'verplaatst' naar de 
Grote Aard 31/33. De activiteiten aan de Oude Kerkstraat 35 vallen momenteel binnen 
milieucategorie 3.2 en vallen dan binnen milieucategorie 3.1. Per saldo wordt voor 
Oerle als woonkern een forse milieuwinst gerealiseerd. De intensiteit van 
bedrijfsactiviteiten zal in de praktijk ook (aanzienlijk) afnemen, vanwege het 
verminderen van het 'zwaar' verkeer, het beëindigen van de grootschalige opslag van 
grond en zand en daarmee ook de invloed van geluid, stof, zicht etc. Daarbovenop 
wordt de nu aanwezige hoge erfafscheiding in de vorm van betonnen elementen aan 
het zicht onttrokken doordat deze wordt vervangen door een open hekwerk en/of met 
groen wordt afgeschermd.

1.2 De ruimtelijke kwaliteit verbetert
Beide locaties grenzen aan of liggen in het buitengebied dat (deels) toegankelijk of 
zichtbaar is vanaf de openbare weg of wandel- en fietspaden. Doordat de locaties 
groen worden ingepast, worden de aanwezige bedrijfsactiviteiten grotendeels aan het 
zicht onttrokken. Daarbij wordt de opslaghoogte begrensd op vijf meter en zal 
nauwelijks zichtbaar zijn vanwege de groene inpassing.

1.3 Het bedrijf wordt toekomstbestendig
Met de voorziene bestemmingsplanwijziging voor beide locaties kan een optimalisatie 
plaatsvinden van bedrijfsactiviteiten. Firma de Crom heeft al lange tijd de wens om 
lokaal een grond(stoffen)depot op te kunnen richten. Het bestaande bestemmings- 
/bouwvlak aan de Grote Aard heeft een oppervlakte van 1,5 hectare, maar is door de 
vormgeving en de situering van de bedrijfswoning en de bebouwing redelijkerwijs voor 
de helft functioneel bruikbaar. Door een vormverandering van het bouwvlak, waarbij 
de oppervlakte niet wijzigt, is een grond(stoffen)depot van circa 1 ha fysiek 
realiseerbaar. De resterende 0,5 hectare is nodig voor de overige bedrijfsactiviteiten 
en als manoeuvreerruimte.

1.4 Door het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen worden de 
waterschapsbelangen goed geborgd

Het waterschap heeft telefonisch contact gezocht tijdens de periode dat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage lag. Ze hebben gevraagd of bepaalde 
aanpassingen in het bestemmingsplan doorgevoerd kunnen worden zodat hun 
belangen beter geborgd zijn bij het vervolgtraject (de vergunningfase). Als 
ambtshalve aanpassing wordt daarom meegenomen dat de teksten in de toelichting 
over de Keur en het verbreed rioleringsplan (VGRP) worden aangepast omdat deze 
inhoudelijk zijn vernieuwd. Ook de regeling voor de waterbergingsopgave in de regels 
van het bestemmingsplan moet worden geherformuleerd zodat deze duidelijker en 
concreter is. De inhoudelijke aanpassingen zijn afgestemd met het waterschap en zij 
zijn akkoord hiermee.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Men vreest voor stof- en verkeersoverlast
Enkele bewoners uit Oerie hebben tijdens de periode dat het ontwerpbestemmingsplan 
ter inzage lag vragen gesteld. Er loopt parallel aan het bestemmingsplantraject een 
traject om de wandelpadenstructuur in het buitengebied, ten westen van het 
bedrijfsperceel aan de Oude Kerkstraat (voorheen locatie Hoogackers) te verbeteren.
In dit kader vragen bewoners aandacht voor stof- en verkeersoverlast, die nu op 
bepaalde momenten wordt ervaren. Het 'wandelpadentraject' staat echter volledig los 
van dit bestemmingsplan en dit hebben we de betreffende bewoners kunnen 
uitleggen. Ook hebben we ze kunnen uitleggen dat de situatie rondom stof- en 
verkeersoverlast vanwege dit bestemmingsplan juist verbetert. Er wordt namelijk 
minder grond opgeslagen en het aantal verkeersbewegingen wordt minder. De 
bewoners zijn zich hiervan bewust en hebben geen zienswijzen ingediend. Dit 
betekent echter niet dat ze geen aandacht vragen bij het 'wandelpadentrajecť voor de 
overlast die ze nu ervaren.

Financiën

Het vaststellen van het bestemmingsplan brengt geen financiële consequenties met 
zich mee. Ten behoeve van de ontwikkeling van het plan is een anterieure 
exploitatieovereenkomst gesloten, waarbij de te maken kosten ten behoeve van de 
ontwikkeling volledig worden verhaald op de initiatiefnemer. Eventuele 
planschadekosten worden bij de initiatiefnemer verhaald via een planschade- 
overeenkomst.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in 
de Staatscourant, via DROP (het elektronisch gemeenteblad voor officiële 
bekendmakingen) en er wordt een verkorte melding geplaatst in het Veldhovens 
Weekblad. Het vastgestelde bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website 
en www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het 
gemeentehuis.

Uitvoering ļ planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan naar de 
provincie toegestuurd en daarna voor een periode van zes weken ter inzage gelegd. 
Gedurende deze periode kan beroep worden ingediend bij de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 I Grote Aard 31-33' (zie volgende 
link: https://www.ruimtelijkeplannen.nl/web- 
roo/?planidn = NL.IMRO.0861.BP00129-0301)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als 
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll ♦♦♦4
Veldhoven

Raadsbesluit

21.088 I 21bs00087 
5 oktober 2021

Vaststellen bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 I 
Grote Aard 31-33'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021, nr. 21.087 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 I Grote Aard 31-33' van 21 

mei 2021 tot en met 1 juli 2021 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Oude Kerkstraat 35 I Grote Aard 31-33' overeenkomstig 
de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMR0.0861.BP00129-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij 
gebruik is gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BTG en is 
opgeslagen onder nummer o-NL.IMR0.0861.BP00129-0401 gewijzigd vast te 
stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter



.........................

Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 24 augustus 2021
Volgnummer 21bs00105 Z 21.097 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144’

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NLIMRO.0861.BP00143-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMRO.0861.BP00143-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Inleiding

Op 29 oktober 2013 heeft het college in principe medewerking verleend aan het 
toevoegen van woningen op het perceel Kapelstraat-Noord 144. Het voorgestelde 
appartementengebouw was op deze locatie toen niet mogelijk vanwege de 
overschrijding van de gestelde bouwhoogte van vijf meter door de naastgelegen 
molen. Daarom heeft de initiatiefnemer in 2018 en 2019 een aangepast verzoek 
ingediend voor het realiseren van twee woningen. Het betreft een twee-onder-een-kap 
woning in de vorm van twee bungalows.
Het plangebied ligt aan de Kapelstraat-Noord ten noorden van de Zilster Molen. Op 
afbeelding 1 is de ligging van het plangebied weergegeven.

Afbeelding 1 Plangebied (globaal rood omcirkeld)

In het bestemmingsplan 'Zeelst 2016' is het plangebied bestemd als 'Wonen- 
Vrijstaand'. In deze huidige situatie is één woning toegestaan.



In de toekomstige situatie (afbeelding 2) wordt de verouderde vrijstaande woning 
gesloopt en wordt van een twee-onder-een-kap woning (twee bungalows) 
gerealiseerd. Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanprocedure opgestart. 
Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen 
ingediend.

K
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Afbeelding 2 Impressie toekomstige situatie

Beoogd effect

Een passende ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken.

Argumenten

1.1 Er wordt een goed passende ontwikkeling mogelijk gemaakt
Op het perceel Kapelstraat-Noord 144 staat een verouderde vrijstaande woning. Met 
dit bestemmingsplan wordt deze woning gesloopt en een twee-onder-een-kap woning 
(twee bungalows) mogelijk gemaakt. Ook wordt het bouwvlak richting de straat 
geschoven zodat de gevel van de woningen in één lijn komen te liggen met de 
voorgevel op het noordelijk gelegen perceel. Op deze manier wordt de 
straatwand doorgezet en de relatie met de straat versterkt. Daarnaast wordt de 
begrenzing van het naastgelegen 'molenplein' beter zichtbaar waardoor de 
belevingswaarde van de molen wordt verbeterd.

1.2 De windvang en belevingswaarde van de naastgelegen molen worden 
gewaarborgd
Het plangebied ligt naast de Zilster Molen. Dit betekent dat bij het bouwen van de 
woningen rekening moet worden gehouden met de contouren van de zogenaamde 
molenbiotoop. Daarom is in het bestemmingsplan onder andere een maximale 
bouwhoogte van vijf meter vastgelegd. Op deze manier worden de windvang en de 
belevingswaarde van de molen gewaarborgd.

1.3 De dubbelbestemming archeologie vormt geen belemmering voor woningbouw 
Het plangebied kent naast een woonbestemming ook de dubbelbestemming 'Waarde- 
Archeologie 1'. Dit komt voornamelijk historisch gezien door de naastgelegen Zilster 
Molen uit 1858. Initiatieven die de bodem verstoren zijn op gronden met deze 
dubbelstemming in principe niet toegestaan. Hiervoor geldt wel een 
afwijkingsmogelijkheid en daar is voor dit plan gebruik van gemaakt. Archeologisch 
vooronderzoek en verkennend booronderzoek tonen namelijk aan dat de hoge 
archeologische verwachtingswaarde op deze locatie naar beneden kan worden
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bijgesteld. Dit betekent dat archeologie geen belemmering vormt voor de realisatie 
van deze twee-onder-een-kap woning (twee bungalows).

2.1 De gemeente loopt geen financieel risico
Afspraken over de kosten zijn via overeenkomsten gemaakt. Alle kosten komen voor 
rekening van de eigenaren. De ontwikkeling heeft geen negatieve financiële gevolgen 
voor de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen of risico's.

Financiën

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaren. Hierdoor is 
geregeld dat alle kosten ('de exploitatiebijdrage') worden betaald door de eigenaren. 
De exploitatiebijdrage komt ten bate van taakveld 8.1. Ook eventuele planschades 
worden op basis van de overeengekomen planschade-overeenkomst betaald door de 
eigenaren.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant. Een verkorte melding 
hiervan wordt geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via de 
gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.
De bestemmingsplanprocedure is gestart voordat de tijdelijke kaders voor participatie 
waren vastgesteld. Voor deze ontwikkeling zijn de omwonenden schriftelijk op de 
hoogte gebracht van de ter inzage ligging van het ontwerpbestemmingsplan. Verder is 
de wettelijke procedure gevolgd. Er zijn geen extra samenspraakmomenten 
georganiseerd.

Uitvoering | planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan beroep worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan Xapelstraat-Noord 144' (zie volgende link: 
https://www■ruimteli^keplannen■nl/viewer/view?planidn=NL■IMRO■0861■BP00143-
0301).
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als 
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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.........................

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.098 | 21bs00106 
5 oktober 2021

Vaststellen bestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021, nr. 
21.097

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Kapelstraat-Noord 144' van 25 juni 2021 tot en met 

5 augustus 2021 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan Xapelstraat-Noord 144' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00143-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMRO.0861.BP00143-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter



Illlllllllllllllllllll ♦♦♦4
Veldhoven

Raadsbesluit

: 21bs00112 | 21.100 
: 5 oktober 2021

: Vaststellen bestemmingsplan 'Zittard ong. (ten zuiden van 
nr. 44)'

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021, nr. 
21bs00111 ! 21.099

overwegende dat:
- het ontwerpbestemmingsplan 'Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44)' van 2 juli 2021 
tot en met 12 augustus 2021 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan geen zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan 'Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44)' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NL.IMRO.0861.BP00148-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen 
onder nummer o-NL.IMRO.0861.BP00148-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez
voorzitter



.........................

Datum besluit raad 5 oktober 2021 Datum oordeel raad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 24 augustus 2021
Volgnummer 21bs00111 Z 21.099 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan Zittard ong. (ten zuiden van nr. 
44)

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan ’Zittard ong. (ten zuiden van nr. 44)' overeenkomstig de 
geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het bestand 
NLIMRO.0861.BP00148-0401.gml met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is 
gemaakt van een ondergrond welke is ontleend aan het BGT en is opgeslagen 
onder nummer o-NL.IMRO.0861.BP00148-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Inleiding

Er is een verzoek ingediend om naast de bestaande woning Zittard 44 een woning te
mogen bouwen in het kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling. Het perceel is
gelegen in het bestemmingsplan 'Kernrandgebied'. De realisering van een woning op
deze locatie is niet mogelijk volgens dit bestemmingsplan.

ĨTIWG jķ ES.Ű

Het perceel Zittard 44 is gelegen ten westen van de Zilverbaan, in het bebouwingslint 
van de Zittard en grenst aan een van de te ontwikkelen 'landschappelijke erven' van 
het Kransackerdorp. Onderstaande afbeelding 1 bevat een luchtfoto met de ligging 
van het perceel en afbeelding 2 geeft de ligging van het perceel ten opzichte van het
Kransackerdorp weer.

Ligging perceel 
gewenste woning

Afbeelding 1: luchtfoto ligging perceel in bebouwingslint Zittard
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Afbeelding 2: Ligging plangebied tov ontwikkeling 'Zilverackers, Kransackerdorp'

Om de woning mogelijk te maken is een ontwerpbestemmingsplan in procedure 
gebracht. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 2 juli 2021 tot en met donderdag 
12 augustus 2021 ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend. 
De planvorming is nu zover dat het bestemmingsplan aan uw raad kan worden 
aangeboden om deze vast te laten stellen.

Beoogd effect

Passende ruimtelijke ontwikkelingen faciliteren.

Argumenten

1.1. Bouw woning is passend binnen het bebouwingslint
Het verzoek is gericht op de bouw van een woning in het gehucht Zittard, direct 
grenzend aan de bestaande woning Zittard 44. De toevoeging van een woning op deze 
locatie is goed denkbaar c.q. in te passen binnen het bestaande gehucht, zonder dat 
de kleinschaligheid wordt aangetast. Er zijn vanuit stedenbouwkundig oogpunt dan 
ook geen belemmeringen tegen deze ontwikkeling.

1.2. Bouw woning is onder voorwaarden passend binnen de ontwikkeling van het 
Kransackerdorp en het gemeentelijk beleid

Zoals uit afbeelding 2 volgt, grenst het perceel Zittard 44 direct aan één van de drie 
nog te ontwikkelen woonvlekken (landschappelijke erven) die onderdeel zijn van het 
Kransackerdorp. Bij de ontwikkeling van deze landschappelijke erven staat het 
versterken van de kwaliteit van het landschap en het uitbouwen van biodiversiteit en 
natuur voorop. In de Ontwikkelvisie Zilverackers is opgenomen dat de bebouwing in 
de landschappelijke erven ondergeschikt moet zijn aan het natuurlijke landschap.

Om aan te sluiten bij de landschappelijke kwaliteiten in het gebied is in het 
bestemmingsplan geregeld dat de woning goed landschappelijk wordt ingepast.
Hiertoe is een landschapsplan opgesteld en is in het bestemmingsplan gegarandeerd 
dat deze uitgevoerd en in stand gehouden wordt. Verder is er een beeldkwaliteit 
uitgewerkt waaruit volgt dat het ontwerp aansluit bij de al aanwezige lintbebouwing 
aan de Zittard.
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1.3. Medewerking is enkel mogelijk door gebruik te maken van de Ruimte-voor- 
ruimte regeling

Het perceel is volgens de provinciale Interim Omgevingsverordening ruimte gelegen 
binnen de structuur Gemengd Landelijk Gebied. Binnen deze structuur is nieuwbouw 
van een burgerwoning niet toegestaan, tenzij de woning wordt gerealiseerd in het 
kader van de Ruimte-voor-ruimte regeling. Indien een woning wordt gerealiseerd 
volgens de Ruimte-voor-ruimte regeling dient een bouwtitel aangekocht te worden. 
Initiatiefnemer heeft aan deze verplichting voldaan.

2.1. De gemeente loopt geen financieel risico 
Afspraken over de kosten rondom de bestemmingsplanprocedure zijn via 
overeenkomsten gemaakt. Deze kosten komen voor rekening van de eigenaren. In de 
wet is geregeld dat de gemeenteraad bij een besluit tot vaststelling van een 
bestemmingsplan ook moet besluiten geen exploitatieplan vast te stellen als het 
kostenverhaal op een andere manier is verzekerd. Omdat hierover overeenkomsten 
zijn gesloten, hoeft er dus geen exploitatieplan vastgesteld te worden.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

Het vaststellen van het bestemmingsplan brengt geen financiële consequenties met 
zich mee. Er is een anterieure exploitatieovereenkomst gesloten waarbij de te maken 
kosten ten behoeve van deze ontwikkeling (waaronder kosten omtrent het 
opstellen/begeleiden van het bestemmingsplan) worden verhaald op de 
initiatiefnemer. Eventuele planschadekosten worden bij de initiatiefnemer verhaald via 
een planschade-overeenkomst. De kosten van de bouwrechten voor de realisering van 
de Ruimte-voor-ruimte woning zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze bekend gemaakt in 
de Staatscourant, via een melding in het Veldhovens Weekblad en via DROP (het 
elektronisch gemeenteblad voor officiële bekendmakingen). Het vastgestelde 
bestemmingsplan is digitaal via de gemeentelijke website en
www.ruimtelijkeplannen.nl raadpleegbaar en analoog in te zien op het gemeentehuis.

Het verzoek om een ruimte-voor-ruimte woning te realiseren en de bijbehorende 
bestemmingsplanprocedure is gestart voordat de tijdelijke kaders voor participatie 
waren vastgesteld. Voor deze ontwikkeling is de wettelijke procedure gevolgd en zijn 
de omwonenden schriftelijk op de hoogte gebracht van de ter inzage ligging van het 
ontwerpbestemmingsplan. Er is geen aparte omgevingsdialoog georganiseerd.

Uitvoering I planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan beroep worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan 'Zittard ong. (ten zuiden van nr.44)' (zie volgende link: 
hţţpş:77www.ruimţeļ^ķe2lan^sn.n^vieweŗ7view?2lanidn^NL.IMŖO.0861.Bf00148i
0301)
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als 
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Technische vraag Senioren Veldhoven inzake Vaststellen bestemmingsplan 
'Bossebaan-Burgemeester van Hoofflaan'
tijdens oordeelsvormende raadsvergadering op 14 september 2021 
Agendapunt 6.07: Wijzigen gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven

Vraag:
De fractie van Senioren Veldhoven vraagt om een toelichting op de Wgr in relatie tot 
de vraag in hoeverre de gemeenteraad beslisvrijheid heeft. Portefeuillehouder Delhez 
zegt toe deze vraag achteraf tekstueel te zullen beantwoorden.

Antwoord:
Het aanwijzen van een afvaardiging in een bestuur van de gemeenschappelijke 
regeling is wat anders dan een mandaatbesluit voor het doen en handelen van een 
benoemde bestuurder. Hiervoor is geen afzonderlijk mandaatbesluit nodig. De 
gemeenteraad kan middels de zienswijzeprocedure invloed uitoefenen op de 
strategische koers, de begroting en de jaarrekening van de Gemeenschappelijke 
Regeling.



Illlllllllllllllllllll Veldhoven
Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 27 juli 2021
Volgnummer 21bs00085 Z 21.089 Programma begroting 0 en 3
Gewijzigd voorstel Taakveld 0.4 en 3.1
Portefeuillehouder M. Delhez

Adviesnota raad
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 
Eindhoven

Beslispunten

1. In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven.

2. Toestemming verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch) 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

3. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) 
aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

4. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voor te stellen, uitvoering 
te geven aan artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven 2021, door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan.

5. Vooruitlopend op de formele instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan de 
huidige leden van Raadstafel21 aan te wijzen als lid.

Inleiding

Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, na 
een herijkingsproces van de samenwerking, het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 
en het Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld.
Met dit Samenwerkingsakkoord hebben de 21 gemeenten bepaald welke bovenlokale 
opgaven in de Metropoolregio Eindhoven zijn belegd en hoe we deze gezamenlijk op 
pakken. In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 staat ook de aangepaste wijze van 
besturen. De aangepaste governance.

In het Samenwerkingsakkoord staat om tot en met 2020 ervaring op te 
doen met de vernieuwde governance en op basis daarvan in 2021 een aangepaste 
Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen. Dit ook in afwachting van meer 
duidelijkheid over de verhouding van de Metropoolregio Eindhoven tot Landgoed 
Gulbergen en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Het Algemeen Bestuur heeft hiervoor op 16 december 2020 het procesvoorstel 
vastgesteld. Een proces voor de technische aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven in 2021. Dit voorstel heeft onderstaande planning:

Jan-mei 2021 Ambtelijke voorbereiding
31 mei 2021 Dagelijks Bestuur MRE
30 juni 2021 Algemeen Bestuur MRE, vrijgave voorstel aangepaste GR 

aan de colleges en raden van de deelnemende 
gemeenten

Zomervakantie 24 juli t/m 5 september
T/m 15 november 2021 Besluitvorming in colleges en raden deelnemende 

gemeenten



Eind november 2021 Publicatie en inwerkingtreding aangepaste GR
15 december 2021 Algemeen Bestuur MRE, besluitvorming over met 

aanpassing van de GR samenhangende aanpassingen in 
het Statuut Overlegorganen

In lijn met bovenstaande proces heeft het Algemeen Bestuur op 30 juni 2021 besloten 
de concept-wijziging Gemeenschappelijke Regeling ter besluitvorming voor te leggen 
aan de colleges en raden van de deelnemende gemeenten.

Het aangaan of wijzigen van een zogenaamde 'gemengde regeling', waarvan sprake is 
bij de Metropoolregio Eindhoven, is een bevoegdheid van de colleges en raden van de 
21 deelnemende gemeenten. Daarbij is het nodig dat alle colleges en raden hetzelfde 
besluiten. Anders is er geen sprake zijn een geldig besluit.

Om gewijzigde gemeenschappelijke regeling te laten ingaan vanaf 2022, is het nodig 
dat de 21 colleges en raden vóór 15 november 2021 besluiten. Daarna kan het 
Algemeen Bestuur van de MRE op 15 december 2021 vervolgbesluiten nemen die met 
deze wijziging samenhangen. Het gaat dan over de wijziging van het Statuut 
Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven en de formele instelling van de 
Raadstafel21 als overlegorgaan. Met dit samenstel van besluiten is de besluitvorming 
afgerond.

Het college heeft op 27 juli 2021 ingestemd met de gewijzigde regeling. Dit onder 
voorbehoud van toestemming van uw raad.

Met het nemen van dit besluit geven we regionaal uitvoering aan de afspraken uit 
het Samenwerkingsakkoord. En voldoet de Gemeenschappelijke Regeling aan de 
uitgangspunten van het Samenwerkingsakkoord.

Beoogd effect

Eenduidige besluitvorming in de colleges en raden van de 21 deelnemende gemeenten 
inzake het treffen van een technisch gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven.

Met het wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling is de juridische basis in lijn 
met de manier van samenwerken, zoals die sinds de vaststelling van het 
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 in de praktijk vorm heeft gekregen.

Argumenten

1.1 Eensluidende besluitvorming in colleges en raden van alle deelnemende 
gemeenten is nodig
In de huidige Gemeenschappelijke Regeling 2015 staat dat bij een wijziging van 
de gemeenschappelijke regeling eensluidende besluiten van de 21 colleges én 21 
raden van de deelnemende gemeenten nodig zijn . Dit vloeit voort uit de Wet 
gemeenschappelijke regelingen. De Gemeenschappelijke Regeling MRE is namelijk 
een 'gemengde regeling'. Een regeling tussen de 21 raden en 21 colleges.

1.2 De aanpassingen zijn technisch van aard
In lijn met wat daarover in het Samenwerkingsakkoord is afgesproken, zijn 
drie criteria gehanteerd bij deze technische aanpassing van de 
Gemeenschappelijke Regeling. Dit zijn de volgende 3 criteria:

1. De aanpassing gaat primair over het in overeenstemming brengen van de 
Gemeenschappelijke Regeling met de afspraken over governance en
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samenwerking, in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en Statuut 
Overlegorganen 2019. Ook leiden een aantal voorgestelde aanpassingen 
in de Gemeenschappelijke Regeling ook weer tot aanpassingen van het 
Statuut Overlegorganen, zie hiervoor de toelichting bij argument 3.1.

2. In het Samenwerkingsakkoord is afgesproken dat we na vaststelling nog 
ervaring opdoen met het in de praktijk brengen van de governance en 
samenwerking, voordat we de Gemeenschappelijke Regeling aanpassen. 
Technische aanpassingen op basis van de opgedane ervaringen zijn 
meegenomen.

3. Daarnaast is nagegaan of bepalingen in de Gemeenschappelijke Regeling 
achterhaald zijn door tussentijds genomen besluiten, afgeronde taken, 
wetswijzigingen en dergelijke, die aanleiding geven tot aanpassingen die 
niet bestuurlijk gevoelig zijn. Ook zijn bijvoorbeeld gender neutrale 
verwijzingen opgenomen.

Ondanks dat het een technische aanpassing van de Gemeenschappelijke 
Regeling is, is er toch sprake van een behoorlijk aantal aanpassingen.
Vanwege de overzichtelijkheid is daarom een "was-wordt overzicht" bij dit 
voorstel gevoegd. In de algemene en artikelsgewijze toelichting is de 
achterliggende argumentatie verwoord. Gemakshalve verwijzen wij naar deze 
lijst voor een compleet overzicht van alle aanpassingen.

Verder verwijzen we naar bijlage 1. Hierin staan de meest in het oog 
springende voorstellen voor technische aanpassingen. Dit zijn vooral 
wijzigingen, die voortvloeien vanuit de in de praktijk opgedane ervaringen met 
de governance (het tweede criterium).

2.1 De gemeenteraad geeft toestemming aan het college
De Gemeenschappelijke Regeling MRE is een gemengde regeling: zowel colleges 
als raden zijn deelnemer. Vanwege de deelneming van de colleges, dienen de 
raden op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen formeel toestemming 
verlenen aan het college om een gewijzigde gemeenschappelijke regeling te 
treffen en zoals nu, te wijzigen.

3.1 Ook het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven moet worden 
aangepast
Een aantal voorgestelde aanpassingen in de Gemeenschappelijke Regeling leiden 
op hun beurt ook weer tot de noodzaak om het Statuut Overlegorganen aan te 
passen. In het Statuut staan nadere afspraken over de samenstelling en 
werkwijze van de diverse overlegorganen binnen de MRE-samenwerking. Het 
Algemeen Bestuur is bevoegd om het statuut te wijzigen .

Het concept-gewijzigde Statuut bieden we ter kennisname aan. Hiermee heeft uw 
raad volledig inzicht in de aanpassingen, die samenhangen met het wijzigen van 
de Gemeenschappelijke Regeling.

4.1 Het Algemeen Bestuur stelt overlegorganen in
Het instellen van de Raadstafel21 als orgaan sluit aan op het verzoek vanuit de 
Raadstafel21 zelf om haar positie te formaliseren. De bestaande (ambassadeurs) 
rol van de Raadstafel21 verandert hierdoor niet.
Het Algemeen Bestuur is het bevoegde orgaan voor het instellen van een 
overlegorgaan Raadstafel21. Door het instemmen met dit beslispunt nodigt uw 
raad het Algemeen Bestuur expliciet uit om in haar eerstvolgende vergadering 
(15 december 2021) de Raadstafel 21 als orgaan in te stellen.
Verder sluit dit aan bij de zienswijze die uw raad in februari 2019 heeft gegeven 
op het Samenwerkingsakkoord. In deze zienswijze is namelijk verzocht om 
Raadstafel21 onderdeel te maken van de governancestructuur.
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5.1 Leden van een nieuw overlegorgaan moeten formeel worden aangewezen
In het 4e beslispunt is opgenomen om, vooruitlopend op de formele instelling van 
de Raadstafel21 als overlegorgaan, de huidige leden van de Raadstafel21 aan te 
wijzen als lid. Dit is om praktische redenen, zodat de Raadstafel21 in de huidige 
samenstelling door blijft functioneren tot de gemeenteraadsverkiezingen van 
2022. Na deze verkiezingen worden de raden uitgenodigd opnieuw leden voor de 
Raadstafel21 aan te wijzen.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat nog wijzigen
Naast de behoefte om eerst ervaringen op te doen met de nieuwe manier van 
samenwerking was in 2019 ook de door de Minister voorgenomen wijziging van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) een reden om niet al op dat moment 
de Gemeenschappelijke Regeling aan te passen. De wetswijziging is echter op het 
moment van dit voorstel nog steeds niet afgerond, naar verwachting vindt dit pas 
dit najaar plaats, waarbij een implementatietijd geldt van 2 jaar om alle 
Gemeenschappelijke Regelingen in Nederland hierop zo nodig aan te passen.

Het Algemeen Bestuur van de MRE heeft de keuze gemaakt om als MRE niet 
(langer) te wachten op de besluitvorming met betrekking tot wijziging van de Wgr 
en daar ook niet op voorop te lopen. Immers zolang de wetswijziging niet 
definitief is, bestaat het risico om hierin niet volledig te zijn.

De wijziging van de Wgr zal hoogstwaarschijnlijk ook consequenties hebben voor 
de drie andere grote regionale Gemeenschappelijke Regelingen (GGD, 
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio). Ook daarom geven wij de voorkeur aan 
het afwachten van de definitieve wetswijziging, zodat in samenhang bestuurlijk 
kan worden gesproken over de implementatie hiervan, die mogelijk op 
onderdelen het karakter van technische wijziging overstijgt. Daarom is de 
toekomstige wetswijziging niet expliciet betrokken bij voorliggende technische 
aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling.

Hieruit volgt dat er naar verwachting in 2023 een voorstel tot wijziging zal worden 
voorbereid om de Gemeenschappelijke Regeling waar nodig in lijn te brengen met 
de dan gewijzigde Wgr. Overigens voldoet deze gewijzigde gemeenschappelijke 
regeling al voor een groot deel aan de voorziene wijzigingen in de wet.

1.2 De Archiefwet gaat nog wijzigen
Naar verwachting zal in 2021 ook de Archiefwet door het Parlement worden 
aangepast. Deze wetswijziging betreft vooral het gebruik van eenvoudiger en 
actuelere begripsaanpassingen ten opzichte van de huidige Archiefwet uit 2015. 
Denk bijvoorbeeld aan documenten i.p.v. archiefbescheiden en depot i.p.v. 
archiefbewaarplaats). In deze aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling is 
een technische schakelbepaling opgenomen. Hiermee sluit de tekst over het RHCe 
in alle gevallen aan op de aangepaste Archiefwet.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.
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Communicatie en samenspraak

Wij zullen volgens het verzoek van het Dagelijks Bestuur MRE, na besluitvorming in 
uw raad, het Dagelijks Bestuur MRE informeren over de resultaten van besluitvorming 
in het college en in uw raad. En op basis van de Gemeentewet publiceren wij dit 
besluit ook.

De regie op de verdere communicatie ligt bij het MRE.

Uitvoering ļ planning

Zodra de colleges en raden van de 21 deelnemende gemeenten de besluitvorming 
hebben afgerond, zal het Dagelijks Bestuur van de MRE de gemeente Eindhoven 
vragen om zorg te dragen voor publicatie. Met deze publicatie treedt de gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling formeel in werking.

Het concept-gewijzigde Statuut Overlegorganen zal vervolgens ter besluitvorming 
worden geagendeerd in het Algemeen Bestuur van 15 december 2021. Waarna 
het proces van technische aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en de 
daarmee samenhangende technische aanpassingen in het Statuut Overlegorganen is 
afgerond.

Bijlagen

- Aanbiedingsbrief
- Bijlage 1, belangrijke wijzigingen
- Concept GR MRE 2021 met toelichting
- Was-wordt overzicht GR MRE 2021
- Concept Statuut Overlegorganen MRE 2021
- Raadsbesluit 21bs00093 7 21.090

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De fractie van Senioren Veldhoven vraagt om een toelichting op de Wgr in relatie tot 
de vraag in hoeverre de gemeenteraad beslisvrijheid heeft. Portefeuillehouder Delhez 
zegt toe deze vraag achteraf tekstueel te zullen beantwoorden.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Zoals in de wet gemeenschappelijke regelingen staat, kan de raad toestemming 
onthouden als de wijziging in strijd is met het recht of het algemeen belang. We gaan 
er vanuit dat de strijdigheid met het recht, oftewel de wet, voor zich spreekt.
Als de raad vindt dat hetgeen in de gemeenschappelijke regeling wordt geregeld (of 
gewijzigd) we als gemeente beter niet gezamenlijk met andere gemeenten kunnen 
doen, maar beter zelf, dan is er sprake van strijdigheid met het algemeen belang. De 
raad heeft hier de vrijheid om een keuze te maken.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp 
Eindhoven

21.090 I 21bs00093 
5 oktober 2021

Wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021, nr. 21.089 I 
21bs00085

overwegende dat het Samenwerkingsakkoord uit 2019 reden was om de 
gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven te wijzigen; 
de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven een gemengde regeling is

gelet op de bevoegdheden van de raad in de wet gemeenschappelijke regelingen

b e s l u i t :

1. In te stemmen met het treffen van de (technisch) gewijzigde Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven.

2. Toestemming verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch) 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

3. Anticiperend op de inwerkingtreding van de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven kennis te nemen van de voorgenomen (technische) 
aanpassingen van het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven.

4. Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven voor te stellen, uitvoering 
te geven aan artikel 21, lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven 2021, door het instellen van de Raadstafel21 als overlegorgaan.

5. Vooruitlopend op de formele instelling van de Raadstafel21 als overlegorgaan de 
huidige leden van Raadstafel21 aan te wijzen als lid.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



Bijlage 1 Belangrijke wijzigingen

Deze bijlage bevat de meest in het oog springende wijzigingen. Deze wijzigingen 
vloeien voort uit de in de praktijk opgedane ervaring met de governance.

* Omvang en bemensing Dagelijks Bestuur
In Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 is bepaald dat het 
Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden, waaronder de vicevoorzitter. 
De burgemeesters van beide centrumsteden Eindhoven en Helmond hebben een 
'vaste' zetel in het Dagelijks Bestuur. Het derde (wettelijk verplichte) lid van het 
Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur uit zijn midden aangewezen.
In deze Gemeenschappelijke Regeling (2021) wordt de mogelijkheid geboden het 
Dagelijks Bestuur uit te breiden met andere door het Algemeen Bestuur uit haar 
midden aangewezen perso(o)n(en) om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. De 
complexiteit van de in het Dagelijks Bestuur belegde opgaven kunnen het gewenst 
maken deze opgaven te beleggen bij een extra bestuurslid in plaats van bij een 
adviseur.
In voorkomend geval benoemt de gemeente, waaruit het extra lid van het Dagelijks 
Bestuur afkomstig is, een nieuw lid van het Algemeen Bestuur.

* Formele kanttekening bij opsplitsing stemmen in Algemeen Bestuur 
voor gemeenten met een lid van het Dagelijks Bestuur

Om te garanderen dat de stem van iedere gemeente even zwaar telt, is er in 2015 
voor gekozen dat het afgevaardigde lid in het Algemeen Bestuur twee stemmen heeft, 
met uitzondering van de leden van Eindhoven, Helmond en de gemeenten die een lid 
van het Dagelijks Bestuur leveren. Immers vanuit het monistisch karakter van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen volgt dat leden van het Dagelijks Bestuur tevens lid 
zijn van het Algemeen Bestuur. Deze gemeenten hebben dus twee leden van het 
Algemeen Bestuur, met ieder één stem. Bij elkaar opgeteld, hebben ook deze 
gemeenten dus twee stemmen in het Algemeen Bestuur. Dit principe wijzigt niet in dit 
voorstel.

» Positie voorzitters portefeuillehoudersoverleg als adviseur van 
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur

Het Dagelijks bestuur heeft een taak in het borgen van de regionale lange termijn 
strategie. Daarom werd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voorzien in 
uitbreiding van het Dagelijks Bestuur met de voorzitters van de inhoudelijke 
portefeuillehoudersoverleggen. Omdat een dergelijke uitbreiding van het 
Dagelijks Bestuur toen niet mogelijk was, zijn de voorzitters van het 
portefeuillehoudersoverleg benoemd als adviseur van het Dagelijks en Algemeen 
Bestuur. De positieve ervaring met deze manier van werken heeft ertoe geleid dat 
deze invulling van de governance wordt voortgezet.

* Verankering ambassadeursfunctie Raadstafel21 in Gemeenschappelijke 
Regeling (en Statuut Overlegorganen)

In 2015 is de Raadstafel21 gevormd. De Raadstafel21 biedt een forum voor 
raadsleden, als een lichte (informele) en flexibele samenwerking, waarin twee 
raadsleden per gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen in hun 
raden een ambassadeursfunctie, ze zijn de 'voelsprieten' van de Metropoolregio 
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice versa. In het Samenwerkingsakkoord 
2019-2022 is opgenomen dat de informele rol van de Raadstafel21 wordt 
gecontinueerd. De ervaring, die sindsdien is opgedaan met de Raadstafel21 heeft 
ertoe geleid dat in de voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat 
de Raadstafel21 een in te stellen overlegorgaan is, daarmee is het bestaan van de



Raadstafel21 verzekerd. In het bijgevoegde concept van het gewijzigde Statuut 
Overlegorganen is de rol van de Raadstafel21 nader omschreven.

* Borging gesloten huishouding MRE via het Samenwerkingsakkoord
De samenwerkende gemeenten bepalen samen het takenpakket van de MRE, daarmee 
is sprake van een gesloten huishouding. Verschil met de Gemeenschappelijke Regeling 
van 2015 is dat de thema's waarop wordt samengewerkt niet langer expliciet in de 
Gemeenschappelijk Regeling worden genoemd. In plaats daarvan wordt verwezen 
naar de regionale Agenda (i.c. het Samenwerkingsakkoord). In die regionale agenda 
bepalen de gemeenten de thema's van de samenwerking, passend bij het oogmerk 
van de samenwerking. Namelijk het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende 
economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat 
voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. De thema's kunnen door de 
deelnemende gemeenten bij gelegenheid van besluitvorming over de Regionale 
Agenda worden aangepast. Dit bevordert enerzijds de flexibiliteit om te kunnen 
inspelen op maatschappelijke behoeften, terwijl anderzijds voldaan wordt aan het 
wettelijke uitgangspunt dat de gemeenten de (gesloten) huishouding van het 
samenwerkingsverband bepalen.
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Metropoolregio Eindhoven 2021

Geacht college, geachte raad,

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven heeft op 30 juni 2021 besloten een aantal 
technische wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven in procedure 
te brengen bij de deelnemende colleges en raden. Met deze brief bieden wij u de gewijzigde 
Gemeenschappelijke Regeling ter besluitvorming aan.

Het besluit van het Algemeen Bestuur bouwt voort op de vaststelling van het Samenwerkingsakkoord 
2019-2022 en het Statuut Overlegorganen 2019 op 27 maart 2019.

Met dat besluit heeft het Algemeen Bestuur een nieuw moment gemarkeerd in de samenwerking in 
Metropoolregioverband. In het Samenwerkingsakkoord zijn de thema’s en regionale opgaven benoemd, 
die in regionaal verband worden opgepakt. Daarbij is een globale planning gegeven voor een periode van 
vier jaar.

De wijze waarop de thema’s en regionale opgaven worden opgepakt, staat beschreven in deel 4 van het 
Samenwerkingsakkoord. Dat deel beschrijft de governance-structuur van de samenwerking. Belangrijke 
uitgangspunten van de nieuwe governance-structuur zijn adaptiviteit, gemeenteraden in positie brengen, 
bestuurlijke uitvoering van de jaarlijkse werkprogramma’s via de gemeentelijke portefeuillehouders en 
een dagelijks bestuur en algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven als bestuurlijk opdrachtnemer 
respectievelijk opdrachtgever van het Samenwerkingsakkoord.

In het Samenwerkingsakkoord is opgenomen tot en met 2020 ervaring op te doen met de vernieuwde 
governance en op basis daarvan in 2021 een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vast te stellen.

Naast het implementeren van de wijzigingen, die voortvloeien uit het Samenwerkingsakkoord en 
van de inmiddels opgedane ervaringen met de nieuwe werkwijze, is nagegaan of bepalingen in de 
Gemeenschappelijke Regeling achterhaald zijn door tussentijds genomen besluiten, afgeronde taken,
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wetswijzigingen en dergelijke. Deze kunnen aanleiding zijn voor aanpassingen, die niet bestuurlijk gevoelig 
zijn. Ook zijn bijvoorbeeld gender neutrale verwijzingen opgenomen.

Dit alles heeft geleid tot een aantal technische wijzigingen van de Gemeenschappelijke Regeling en 
bijbehorend Statuut Overlegorganen.

De colleges en raden van de gemeenten dienen uiteindelijk unaniem over deze wijzigingen te besluiten. 
Met deze brief verzoeken wij u in te stemmen met de gepresenteerde wijzigingen.

In het bijgevoegde Was-wordt overzicht, het concept-raadsvoorstel en in de toelichtende tekst van de 
Gemeenschappelijke Regeling vindt u nadere informatie over de achtergronden en ínhoud van de 
voorgestelde wijzigingen.

Het concept-raadsvoorstel hebben wij opgesteld omwille van een eensluidende besluitvorming. Het is 
ons streven de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling op 1 januari 2022 in werking te laten treden. Dit 
tijdspad vraagt om een besluitvorming in het derde en begin vierde kwartaal door de colleges en raden. De 
besluiten van alle gemeenten dienen exact overeen te komen.

De besluitvorming over de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling wordt volgens planning afgerond in 
de vergadering van het Algemeen Bestuur Metropoolregio op 15 december 2021. Het Algemeen Bestuur 
neemt dan een besluit over het vaststellen van een gewijzigd Statuut Overlegorganen van de 
Metropoolregio. Dat gewijzigde Statuut hebben wij ter kennisgeving bij deze brief gevoegd.

Graag ontvangen wij de door uw college en raad ondertekende wijzigingsbesluiten op uiterlijk 
15 november 2021.

Overigens wijzen wij u erop dat beide besluiten langs de officiële lijnen bekend gemaakt moeten worden. 
Het College van B&W van de gemeente Eindhoven zal de Gemeenschappelijke Regeling na afronding van 
de gemeentelijke besluitvorming bekend maken in het eigen elektronische gemeenteblad.

Mocht u nog vragen hebben over de procedure of over de Ínhoud van de voorgestelde wijzigingen, dan 
kunt u contact opnemen met de heer L. Nuyts van de gemeente Helmond, telefoonnummer 0492 - 84 58 31 
of l.nuyts@helmond.nl of met mevrouw S. van der Velden van de Metropoolregio Eindhoven via 
telefoonnummer 040 - 25 94 624 of s.vandervelden@metropoolreaioeindhoven.nl

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur ya/i Metropoolregio Eindhoven,

de voorzitter a.i de secretaris,

mevrouw P.J.M länksma-van den Heuvel. mevroy' iggers
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De gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, ieder voor zover voor de eigen gemeente bevoegd

In aanmerking nemende dat,

» De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost- 
Brabant hun onderlinge samenwerking vastgelegd hebben in de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven 2015 (gewijzigd in november 2017 in verband met het schrappen van 
taken op het gebied van de Centrale leerlingen registratie);

» de samenwerking gericht is op het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende
economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze 
inwoners en bedrijven te stimuleren.

» de voorgestane wijze van samenwerken in de regio om een bestuurlijk arrangement vraagt dat 
enerzijds snel aangepast kan worden aan de ínhoud van de samenwerking c.q. de regionale 
opgaven waar de gemeenten voor staan en anderzijds recht doet aan de eisen van 
democratische legitimatie;

» om die reden in de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven een 
hoofdstuk is opgenomen over het instellen van overlegorganen, dat nader wordt uitgewerkt in 
een door het algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vastte stellen statuut;

» de raden en de colleges hun onderlinge samenwerking in 2017 hebben geëvalueerd;
» op basis van de evaluatie een Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is opgesteld;
» het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 als uitgangspunt dient voor een aangepaste werkwijze 

van samenwerken binnen de contouren van het eerder ingestelde openbaar lichaam;
» met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling de uitgangspunten van de aangepaste 

werkwijze juridisch worden verankerd waarbij tevens een actualisatie van het takenpakket van 
de Metropoolregio wordt doorgevoerd.

» De aangepaste werkwijze nader wordt uitgewerkt in een nieuw statuut Overlegorganen 
Metropoolregio Eindhoven, dat als zodanig een onverbrekelijk geheel vormt met deze 
gemeenschappelijke regeling.

Besluiten:

De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 te wijzigen zodat deze komt te 
luiden als volgt:
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HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.
b. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
c. Metropoolregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van deze 

gemeenschappelijke regeling.
d. Gemeenten: de raden en colleges van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 

Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

e. Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.
f. Raden: de gemeenteraden van de gemeenten.
g. Bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel 25, eerste lid van de wet.
h. regionale agenda: het periodiek vast te stellen strategische beleidsdocument dat de ínhoud van 

de samenwerking bepaalt.
i. Thema: de in de regionale agenda door de gemeenten benoemde maatschappelijke thema’s 

waarop structureel wordt samengewerkt.
j. Regionale opgave: de beleidsinspanningen die gemeenten in het kader van de regeling leveren 

met het oog op het bereiken van de doelstellingen op de thema’s van de regionale agenda.

Openbaar lichaam

Artikel 2

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: ‘Metropoolregio Eindhoven’. Het is gevestigd te Eindhoven.
2. Onderdelen van de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam kunnen in de verschillende 

deelnemende gemeenten gehuisvest zijn.
3. Het bestuur van de Metropoolregio bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de 

voorzitter.
4. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening bijstaan door commissies van advies en 

andere overlegorganen.
5. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is geregeld in een onderliggend statuut.
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Belangen en Doelen
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HOOFDSTUK 2 BELANGEN, DOEL, TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 3

1. De regeling is getroffen met het oog op het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende 
economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze 
inwoners en bedrijven te stimuleren. Daartoe organiseert de Metropoolregio een adequate vorm van 
samenwerking tussen gemeenten onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter 
behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s zoals nader uitgewerkt in een regionale 
agenda.

2. Als voortzetting van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven behartigt de Metropoolregio 
tevens het belang van de gemeenten bij een zorgvuldig beheer van de taken van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, zoals die na datum van inwerkingtreding van deze 
wijziging van de regeling nog bestaan.

3. Zolang het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (hierna: het RHCe) deel blijft uitmaken van de 
Metropoolregio, treffen de raden en colleges deze regeling eveneens met het oog op het behartigen 
van de gemeentelijke belangen op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

Taken

Artikel 4

1. Ter bereiking van het doel waartoe zij is opgericht, richt de Metropoolregio zich op de navolgende 
taken:

a. Het opstellen van een regionale agenda.
b. Het organiseren van de inzet van gemeenten op de thema’s van de regionale agenda.
c. Het gezamenlijk optrekken van gemeenten, op de thema’s van de regionale agenda , naar 

provincie, rijksoverheid, Europese en internationale instellingen, -bedrijven en overheden.
d. Het inzetten van regionale investerings- en stimuleringsfondsen binnen de thema’s van de 

regionale agenda.
2. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in artikel 3, tweede lid, horen, luiden als volgt:

a. Het beheer van de fondsen en voorzieningen, verkregen uit de verkoop van de NV RAZOB 
ter dekking van de verplichtingen ten aanzien van de eindafŵerking en de nazorg van de 
stortplaats en de ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen alsmede het optreden als 
grondeigenaar van het landgoed dat uit het beheer voortvloeit.

b. Optreden als contractspartij namens de gemeenten, in de rechtsverhouding tussen de 
Vereniging van Contractanten, Afvalsturing Brabant en Attero N.V. c.q. de rechtsopvolgers, 
inzake de verwerking van restafval en GFT-afval, alsmede het beheren van dat contract.

3. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in artikel 3, derde lid, horen, luiden als volgt:
a. Het initiëren en stimuleren van en participeren in initiatieven op het gebied van 

cultuurhistorie en erfgoedbeheer.
b. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden welke krachtens de Archiefwet 1995 

naarde archiefbewaarplaats(en) van de Metropoolregio zijn overgebracht.
c. Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden van de gemeenten en de 

intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.
d. Het adviseren van de gemeenten en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op 

het gebied van de inrichting van de documentaire informatiehuishouding.
4. Het bepaalde in lid 3, is niet van toepassing op de gemeente Gemert-Bakel.
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Bevoegdheden

Artikel 5

1. Onverminderd de rechtstreeks door de wet aan haar toegekende bevoegdheden, is het bestuur van
de Metropoolregio ter uitoefening van haar taken, genoemd in artikel 4, eerste lid, bevoegd:
a. Algemeen verbindende voorschriften te geven omtrent:

- het instellen en beheren van regionale investerings- en stimuleringsfondsen;
- de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

b. Een regionale agenda vast te stellen.
c. Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of 
beëindiging van deelneming daarvan, onverminderd het bepaalde in artikel 31a van de wet.

d. Een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen 
vast te stellen en te wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke 
gemeenschappelijke regeling.

e. Met één of meer gemeenten samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot 
ondersteunende dienstverlening.

2. De bevoegdheden die het bestuur van de Metropoolregio heeft ter uitoefening van de taken als
bedoeld in artikel 4, tweede lid, luiden als volgt:
a. Landgoed Gulbergen: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen als grondeigenaar 

van het landgoed en het doen van uitgaven uit het fonds en de voorzieningen als bedoeld in 
artikel 4, tweede lid, aanhef en onder a.

b. Vereniging van contractanten: het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen, genoemd 
in de onderliggende overeenkomst met de gemeenten en afvalorganisaties.

3. De bevoegdheden van het bestuur behorende bij de taken als bedoeld in artikel 4, derde lid, zijn;
a. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 30, eerste lid, van de Archiefwet 

1995 voorde zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van alle bestuursorganen 
van de gemeenten die naar de regionale archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.

b. Het aanwijzen van de gemeentelijke archiefbewaarplaats(en) als bedoeld in artikel 31 van de 
Archiefwet 1995. Aan deze bevoegdheid wordt uitvoering gegeven door het aanwijzen van 
één of meer regionale archiefbewaarplaatsen.

c. Het benoemen, schorsen en ontslaan van een gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, 
derde lid, van de Archiefwet 1995, in de persoon van een streekarchivaris.

d. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in de Archiefwet, met betrekking tot het toezicht 
op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten door de streekarchivaris. Onder het 
toezicht valt ook het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van gemeenschappelijke 
organen en/of de organen van openbare lichamen, voor zover dat toezicht door een voorziening 
of het ontbreken daarvan bij een deelnemende gemeente berust.

e. Het heffen van rechten ter zake van het genot van door of vanwege het RHCe geleverde 
diensten aan particulieren.

4. Het bepaalde in het derde lid, is niet van toepassing op de gemeente Gemert-Bakel.
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HOOFDSTUK 3 NADERE UITWERKING TAKEN EN BEVOEGDHEDEN

Artikel 6

1. Het algemeen bestuur stelt na aanvang van een nieuwe bestuursperiode een regionale agenda vast 
voor een periode van vier járen, waarin wordt vastgelegd:

- het gezamenlijke toekomstbeeld van de regio;
- de thema’s waarop wordt samengewerkt alsmede de van het toekomstbeeld afgeleide 

strategie op de thema’s;
- de regionale opgaven die op de thema’s in gezamenlijkheid worden opgepakt en door de 

gemeenten worden uitgevoerd;
2. De regionale agenda werkt in zoverre door in het beleid van gemeenten dat zij richtinggevend is bij 

het maken van bindende afspraken tussen de betrokken gemeenten over de thema’s 
onderscheidenlijk de regionale opgaven, via bijvoorbeeld convenanten, uitvoeringsarrangementen 
of businesscases.

3. De regionale agenda is voorts richtinggevend bij het bovenregionaal positioneren van de regio door 
de bestuursorganen van de Metropoolregio.

4. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de regionale agenda en de daarop gebaseerde 
voortgangsrapportages ligt bij de gemeenten. Voorzover bindende afspraken worden gemaakt, 
worden die vastgelegd in convenanten of beleidsovereenkomsten.
De Metropoolregio heeft geen bevoegdheden aangaande de uitvoering van de regionale opgaven 
die uit de regionale agenda voortkomen, anders dan in de regeling genoemd. Uitvoering van de 
Regionale opgaven is een verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Metropoolregio is niet 
bevoegd hierover rechtens bindende besluiten te nemen, behoudens expliciet overeengekomen 
afspraken over het uitvoeren van bestuursbevoegdheden tussen de colleges.

Regionaal Stimuleringsfonds

Artikel 7

1. Het Regionaal stimuleringsfonds strekt tot cofinanciering van projecten die bijdragen aan de 
economische structuurversterking van de regio en die passen binnen de kaders van de regionale 
agenda.

2. Het Regionaal stimuleringsfonds kan behalve als projectfinanciering in voorkomende gevallen ook 
ingezet worden als programmafinanciering.

3. Het algemeen bestuur stelt voor de wijze van verdeling van de beschikbare middelen voorschriften 
op.

4. Het regionale stimuleringsfonds wordt gevoed door een verplichte gemeentelijke bijdrage op basis 
van het inwonertal van de gemeenten en door eventuele bijdragen van derde partijen. Artikel 1van 
de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing.

5. De bijdrage wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor het daaropvolgende 
begrotingsjaar vastgesteld door de algemeen bestuur.

6. Het bedrag per inwoner is voor iedere gemeente gelijk.
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HOOFDSTUK 4 BESTUURSORGANEN

Organen

Artikel 8

Het openbaar lichaam kent de volgende organen:

a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter;
d. de door het bestuur ingestelde bestuurscommissies en commissies van advies.

HOOFDSTUK 5 HET ALGEMEEN BESTUUR

Samenstelling

Artikel 9

1. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen ieder één lid van het algemeen bestuur aan. De 
raad van de gemeente Eindhoven en van de gemeente Helmond wijzen voorts hun burgemeester 
aan als lid van het algemeen bestuur. Bovendien wijst de raad van de gemeente wiens lid door het 
algemeen bestuur wordt aangewezen als lid van het dagelijks bestuur ook een tweede lid aan.

2. De raden wijzen voor ieder lid van het algemeen bestuur een plaatsvervangend lid aan.
Waar in dit artikel wordt gesproken over leden worden daarmee tevens de plaatsvervangende leden 
bedoeld.

3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen voor een zittingsduur van 4 jaar en treden 
af op de dag waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode de raad een besluit neemt tot 
aanwijzing van de leden en plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur. Aftredende leden 
kunnen opnieuw als lid worden aangewezen.

4. Wanneer het lidmaatschap van de raad of het college van burgemeester en wethouders eindigt, 
eindigt ook het lidmaatschap van het algemeen bestuur.

5. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Dit gebeurt door mededeling aan 
het algemeen bestuur en aan de raad die het lid heeft aangewezen.

6. Indien tussentijds de plaats van een lid vacant komt, wijst de daartoe bevoegde raad zo spoedig 
mogelijk een nieuw (plaatsvervangend) lid aan.

7. Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter 
beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.

8. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te 
nemen.

9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, 
door of vanwege het bestuur van één der gemeenten dan wel door of vanwege het bestuur van de 
Metropoolregio aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voorde toepassing 
van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der gemeenten dan wel van de Metropoolregio op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.
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Werkwijze

Artikel 10

1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. Dit reglement, en 
de daarin aangebrachte wijzigingen, worden aan de raden gezonden. De artikelen 19, 20, 22, 26 
en 28 tot en met 32 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor zover 
daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

2. Het reglement van orde bevat bepalingen over de mogelijkheid van digitaal vergaderen.
3. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per jaar. Vergaderingen kunnen ingelast 

worden wanneer de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of wanneer tenminste een 
vijfde gedeelte van de leden van het algemeen bestuur, onder opgave van redenen, dit schríftelijk 
verzoekt.

4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer 
ten minste een vijfde gedeelte van de aanwezige leden hierom verzoeken en het algemeen bestuur 
hiertoe besluit of de voorzitter dit nodig acht.

5. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan niet worden beraadslaagd of worden 
besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de jaarrekening;
c. de vaststelling en actualisering van de regionale agenda;
d. de vaststelling van het liquidatieplan;
e. het verlenen van ontslag aan een lid van het dagelijks bestuur;
f. de vaststelling of wijziging van gemeenschappelijke regelingen tussen de Metropoolregio en 

andere openbare lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke 
gemeenschappelijke regeling, waarbij het algemeen bestuur deelnemer is;

g. de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties 
en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan.

6. Derden kunnen worden uitgenodigd aan de beraadslagingen van het algemeen bestuur deel te 
nemen.

Taken en bevoegdheden

Artikel 11

De taken en bevoegdheden die de Metropoolregio bij of krachtens de wet en deze regeling toegekend 
heeft gekregen, berusten bij het algemeen bestuur tenzij bij wet of in deze regeling anders is bepaald.

Besluitvorming

Artikel 12

1. Bij het nemen van besluiten heeft ieder lid van het algemeen bestuur in de vergadering twee 
stemmen.

2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, hebben de leden, aangewezen door de raden van 
Eindhoven en Helmond en door de raad van de gemeente die een extra lid mag aanwijzen op grond 
van het bepaalde in artikel 9, eerste lid, laatste volzin, iederéén stem.

3. De besluitvorming vindt met uitzondering van het bepaalde in het vierde lid plaats bij meerderheid 
van stemmen van de aanwezige leden.

4. Voor het tot stand komen van een beslissing over vaststelling van de begroting, 
begrotingswijzigingen jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde meerderheid vereist 
van drie/vierde van hen die een stem uitbrengen.
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5. Het algemeen bestuur vergadert en besluit slechts indien meer dan de helft van het totale aantal 

stemgerechtigde leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
6. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de data waarop begroting en rekening worden 

behandeld.
7. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in het vijfde lid niet aanwezig is bij een vergadering, kan 

de voorzitter een nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.
8. Het algemeen bestuur kan bij toepassing van het zevende lid over alle onderwerpen met 

uitzondering van de begroting, een begrotingswijziging, jaarrekening en de regionale agenda, 
beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal aanwezige leden.

Geheimhouding

Artikel 13

Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op grond van de belangen, genoemd in artikel 
10 van de Wet openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met gesloten deuren 
behandelde en omtrent de ínhoud van de stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren en allen die van 
het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het algemeen bestuur haar 
opheft.
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HOOFDSTUK 6 HET DAGELIJKS BESTUUR

Artikel 14

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. De voorzitter, zijnde de burgemeester van Eindhoven.
b. De vicevoorzitter, zijnde de burgemeester van Helmond.
c. Ten minste één uit het algemeen bestuur afkomstige lid, dat door het algemeen bestuur is 

aangewezen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.
2. Verdere uit het algemeen bestuur afkomstige leden die door het algemeen bestuur kunnen worden 

aangewezen om zitting te nemen in het dagelijks bestuur.
3. bij samenstelling van het dagelijks bestuur wordt gestreefd naar zo veel mogelijk regionale spreiding 

(De Peel, De Kempen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de A2-gemeenten).

Zittingsduur

Artikel 15

1. Het algemeen bestuur wijst in de eerste vergadering van elke zittingsperiode de 3 leden van het 
dagelijks bestuur aan, als bedoeld in artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a tot en met c.

2. Eventuele overige leden van het dagelijks bestuur kunnen door het algemeen bestuur worden 
aangewezen in iedere andere vergadering dan die bedoeld in het eerste lid van dit artikel.

3. De leden van het dagelijks bestuur treden als lid van dat bestuur af op de dag, waarop de 
zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur afloopt. Zij blijven hun functie waarnemen 
totdat in hun opvolging is voorzien.

4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant komt, wijst het algemeen bestuur, met 
inachtneming van het bepaalde in dit artikel, een nieuw lid aan.

Werkwijze

Artikel 16

1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter oordeelt of tenminste twee leden de 
voorzitter schríftelijk en met redenen omkleed hierom verzoeken. In het laatste geval wordt de 
vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.

2. De artikelen 53, 54 en 56 tot en met 59, van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn vergaderingen vaststellen, dat aan het 

algemeen bestuur wordt gezonden.
4. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelen de leden van het dagelijks bestuur 

onderling de werkzaamheden, onverminderd het bepaalde in artikel 33c van de wet.
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Artikel 17

1. Het dagelijks bestuur is in elk geval belast met:
a. het voeren van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio, voor zover niet bij of krachtens de wet 

of deze regeling het algemeen bestuur hiermee is belast;
b. een voortdurend toezicht op al wat de Metropoolregio aangaat, waaronder in het bijzonder het 

bewaken van de regionale strategie op thema’s die zijn genoemd in de vigerende regionale agenda 
en het borgen van de kwaliteit van de samenwerking;

c. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur ter overweging en, voor zover van 
toepassing, ter beslissing zal worden voorgelegd;

d. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
e. het voorstaan van de belangen van de Metropoolregio bij andere overheden, instellingen of 

personen, waarmee contact voor de Metropoolregio van belang is;
f. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de Metropoolregio;
g. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de 

boekhouding;
h. het houden van toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten en de zorg 

voor en het beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten die naar de regionale 
archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

2. Het dagelijks bestuur is bij zijn taakuitoefening in elk geval bevoegd:
a. regels vast te stellen over de organisatie en bedrijfsvoering van de Metropoolregio, met 

uitzondering van het statuut, als bedoeld in artikel 2, vijfde lid juncto artikel 21, derde lid van 
deze regeling;

b. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, voor zover die bevoegdheid niet is 
voorbehouden aan het algemeen bestuur;

c. het benoemen, schorsen, ontslaan van de streekarchivaris;
d. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, waaronder met een of meer gemeenten 

samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot ondersteunende dienstverlening 
op contractbasis voor taken waarmee het bestuur van de Metropoolregio belast is.

e. een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare lichamen 
vast te stellen en te wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke 
gemeenschappelijke regeling, voorzover het collegebevoegdheden betreft;

f. rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve beroepsprocedures te voeren of 
handelingen ter voorbereiding daarop verrichten, tenzij het algemeen bestuur voor zover het 
het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist;

g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als buiten rechte en het doen van 
alles wat nodig is ter voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur bevoegdheden overdragen, met uitzondering 
van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van de regionale agenda;
d. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;
e. het oprichten van of deelnemen in een stichting, maatschap, vennootschap, coöperatie en 

vereniging dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan;
f. het benoemen, schorsen en ontslaan van de directeur/secretaris;
g. het vaststellen van een liquidatieplan bij opheffing;
h. het vaststellen van het statuut als bedoeld in artikel 2, vijfde lid, juncto artikel 21, derde lid van 
deze regeling.

4. Voor zover de privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder 
d, verandering brengen in eigendomsrechten van registergoederen alsmede verandering brengen 
in beperkte rechten daarop, behoeven zij uitdrukkelijk de voorafgaande instemming van het 
algemeen bestuur. Uitgezonderd van die instemming zijn rechtshandelingen ten aanzien van 
beperkte rechten die worden gevestigd, overgedragen of waarvan afstand wordt gedaan ten 
behoeve van openbare nutsvoorzieningen.
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Geheimhouding

Artikel 18

1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, omtrent het in een besloten vergadering behandelde en omtrent de 
ínhoud van de stukken die aan het dagelijks bestuur worden overgelegd, geheimhouding 
opleggen. Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering behandelde wordt tijdens de 
vergadering opgelegd. De geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling aanwezig waren 
en allen die van het behandelde of de stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het 
dagelijks bestuur haar opheft.

2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, kan de 
geheimhouding eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een commissie, ten aanzien van 
de stukken die zij aan het dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken melding 
gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen totdat het orgaan, dat de verplichting heeft 
opgelegd, dan wel het algemeen bestuur haar opheft.

HOOFDSTUK 7 VOORZITTER

Aanwijzing

Artikel 19

1. De burgemeester van Eindhoven is de voorzitter van de Metropoolregio.
2. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter of bij 

verhindering of ontstentenis van de vicevoorzitter door de tweede vicevoorzitter.
3. Het bepaalde in artikel 15, derde lid en vierde lid, is op de voorzitter van overeenkomstige 

toepassing.

Rol en Taken

Artikel 20

1 De voorzitter is het nationale en internationale boegbeeld van de regio. In het kader van deze taak 
brengt de voorzitter de regionale agenda in op (internationale en regionale podia.

2 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het 
dagelijks bestuur.

3 De voorzitter draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken. Alle stukken, die van het 
algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.

4 De voorzitter vertegenwoordigt de Metropoolregio in en buiten rechte.
5 De voorzitter kan de vertegenwoordiging aan de vicevoorzitter of een ander lid van het dagelijks 

bestuur dan wel, met instemming van het dagelijks bestuur, een andere gemachtigde opdragen. In 
rechtsgedingen tussen de Metropoolregio en de gemeente, waarvan de voorzitter lid van het 
bestuur is, wordt de voorzitter vervangen door de vicevoorzitter.
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HOOFDSTUK 8 OVERLEGORGANEN, BESTUURSCOMMISSIES, ADVIESCOMMISSIES

Overlegorganen

Artikel 21

1. Het algemeen bestuur kan overlegorganen instellen.
2. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van de raden in ieder geval een Raadstafel21 in.
3. Werkwijze en samenstelling van overlegorganen worden geregeld in een statuut.

Bestuurscommissies

Artikel 22

1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het oog op de behartiging van bepaalde 
belangen, onverminderd het bepaalde in artikel 25 van de wet.

2. Een lid van het dagelijks bestuur is voorzitter van een commissie als bedoeld in het eerste lid.

Commissies van advies

Artikel 23

1. Het algemeen bestuur kan besluiten commissies van advies in te stellen, onverminderd het 
bepaalde in artikel 24 van de wet.

2. De instelling van commissies van advies aan het dagelijks bestuur of aan de voorzitter, geschiedt 
door het algemeen bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur onderscheidenlijk van de 
voorzitter, onverminderd het bepaalde in artikel 24, derde lid, van de wet.

HOOFDSTUK 9 VOORHANGPROCEDURE, REGIONALE BIJEENKOMST

De raden

Artikel 24

1. Het algemeen bestuur maakt van de bevoegdheid tot vaststellen van de regionale agenda en van 
de bevoegdheden als neergelegd in artikel 5 eerst lid, onder c en d, geen gebruik dan nadat de 
raden een ontwerp besluit of een voornemen tot vaststelling is toegezonden en zij gedurende een 
periode van ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn gesteld wensen en bedenkingen ter 
kennis te brengen van het algemeen bestuur.
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2. Het algemeen bestuur kan besluiten andere dossiers dan die genoemd in het eerste lid, te 

onderwerpen aan dezelfde voorhangprocedure als bedoeld in het eerste lid. Daartoe behoort in 
ieder geval:
a. een voorstel inzake het instellen van een commissie als bedoeld in artikel 22 van de regeling;
b. een voorstel voor een liquidatieplan in verband met een voorgenomen opheffing van de 

regeling.
3. Het dagelijks bestuur maakt in zijn uiteindelijke voorstel aan het algemeen bestuur over de 

onderwerpen, genoemd in het eerste en tweede lid, melding van de ontvangen reacties en zijn visie 
daarop.

4. Het algemeen bestuur stuurt voorstellen die betrekking hebben op een wijziging van de regeling 
toe aan de raden door tussenkomst van de colleges, waarbij de raden ten minste twee maanden 
voor besluitvorming wordt geboden.

5. Het algemeen bestuur maakt geen gebruik van de mogelijkheden om de raden een reactie te 
vragen als bedoeld in het tweede lid indien naar het oordeel van algemeen bestuur om redenen 
van spoed eerdere besluitvorming noodzakelijk is.

De colleges

Artikel 25

Het dagelijks bestuur maakt van de bevoegdheid neergelegd in artikel 5, eerste lid, onder d, voor zover 
het een collegeregeling betreft, geen gebruik dan nadat de colleges een ontwerpbesluit is toegezonden 
en zij gedurende een periode van ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn gesteld wensen en 
bedenkingen ter kennis te brengen van het algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur.

Regionale bijeenkomst

Artikel 26

Het dagelijks bestuur organiseert twee keer per jaar een bijeenkomst voor college- en raadsleden, 
waarin de ontwikkeling van de regio centraal staat. Aan de orde komen onder meer de regionale 
opgaven voorde komende periode en de resultaten van de afgelopen periode.

HOOFDSTUK 10 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN TERUGROEPING

Dagelijks bestuur I algemeen bestuur

Artikel 27

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur 
verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.

2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de 
uitoefening van zijn taak nodig heeft.

3. Het algemeen bestuur regelt van welke besluiten van het dagelijks bestuur in ieder geval 
kennisgeving wordt gedaan aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan het algemeen 
bestuur de gevallen bepalen waarin met ter inzage legging kan worden volstaan. Het dagelijks 
bestuur laat de kennisgeving of ter inzage legging achterwege voor zover deze in strijd is met het 
openbaar belang.
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4. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, indien dit lid het vertrouwen van het 

algemeen bestuur niet meer bezit, ontslag verlenen.

Metropool regio I raden

Artikel 28

1. Het bestuur van de Metropoolregio verstrekt schríftelijk aan de colleges en de raden de door een of 
meer leden van die colleges en raden gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk, voor zover dat 
niet strijdig is met het openbaar belang.

2. De inlichtingen worden in ieder geval binnen twee maanden schríftelijk verstrekt en wel door het 
dagelijks bestuur, tenzij de inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen bestuur of de voorzitter 
worden verlangd.

Lid algemeen bestuur I raden

Artikel 29

1. Het lid van het algemeen bestuur is aan de raad die dit lid heeft aangewezen verantwoording 
schuldig over het door hem of haar in het algemeen bestuur gevoerde beleid.

2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die hem of haar heeft aangewezen de door 
een of meer leden van die raad gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet strijdig is met het 
openbaar belang.
De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden in een 
vergadering van die raad of schríftelijk verstrekt.

3. De raad kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur, indien dit lid het vertrouwen 
van de raad niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.

4. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de wijze waarop toepassing wordt 
gegeven aan het bepaalde in het eerste en tweede lid.

HOOFDSTUK 11 PERSONEEL EN ORGANISATIE

Ambtelijke organisatie

Artikel 30

1. De Metropoolregio heeft ter ondersteuning van de bestuurlijke samenwerking in de regio een eigen 
ambtelijke organisatie, aan het hoofd waarvan de directeur staat.

2. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio:
a. ondersteunt de gemeenten door vanuit het overheidsdomein de samenwerking te realiseren 

die noodzakelijk is om als regio krachtig innovatief te zijn en te blijven;
b. ondersteunt de gemeenten bij de thema’s van de regionale agenda;
c. verbindt partijen in hun gezamenlijke belangen om regionale ambities waar te maken.

3. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio kan daarnaast op contractbasis van gemeenten 
tijdelijke opdrachten uitvoeren die passen binnen de regionale agenda. Deze opdrachten worden 
bekostigd door de opdrachtgevers.

4. Het dagelijks bestuur regelt de organisatie en de werkwijze van de ambtelijke organisatie van de 
Metropoolregio.
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Directeur I secretaris

Artikel 31

1. Het algemeen bestuur beslist over benoeming, schorsing en ontslag van de directeur.
2. De directeur bekleedt tevens de functie van secretaris. Waar in deze regeling verder gesproken 

wordt van directeur, wordt daarmee tevens de functie van secretaris bedoeld.
3. Voor een benoeming wordt door het dagelijks bestuur een aanbeveling gedaan.
4. De directeur is voor het dagelijks bestuur ambtelijk opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de 

uitvoering van de taken door de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio.
5. De directeur wordt formeel aangestuurd door het dagelijks bestuur.
6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur bij diens verhindering of ontstentenis.
7. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot schorsing overgaan. Het dagelijks bestuur 

doet van een besluit als bedoeld in het vorige lid onmiddellijk mededeling aan het algemeen 
bestuur.

8. Het besluit tot schorsing vervalt wanneer het algemeen bestuur het niet in zijn eerstvolgende 
vergadering bekrachtigt.

9. Op de directeur en diens plaatsvervanger(s) is artikel 102 van de Gemeentewet van 
overeenkomstige toepassing.

Taak

Artikel 32

1. De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en geeft daaraan leiding en sturing. De 
directeur is eindverantwoordelijk voorde organisatieontwikkeling, innovatie en de bedrijfsvoering 
van het ambtelijk apparaat.

2. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur, de voorzitter en de advies- en 
overlegorganen bij de uitoefening van hun taak terzijde. De directeur krijgt de opdracht om 
regionale verbindingen te leggen en het regionale systeem van samenwerken te optimaliseren.

3. De directeur is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur 
aanwezig.

4. De directeur pleegt structureel overleg met de strategische adviseurs, dan wel 
gemeentesecretarissen van de gemeenten in het belang van het functioneren van de 
Metropoolregio en het voorbereiden van bijeenkomsten.

Rechtspositie

Artikel 33

Het dagelijks bestuur besluit over de benoeming, de schorsing en het ontslag van de overige 
ambtenaren en ander personeel.

Artikel 34

1. Het dagelijks bestuur stelt voor het personeel van het openbaar lichaam de arbeidsvoorwaarden 
vast conform de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties (SGO).

2. Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van eventuele overige arbeidsvoorwaarden.
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Vergoedingen

Artikel 35

1. Het algemeen bestuur kan alleen voor zijn leden, de leden van het dagelijks bestuur en de 
voorzitter bij verordening een tegemoetkoming in de kosten vaststellen. Deze verordening bevat 
regels omtrent de hoogte en de toekenning van de tegemoetkoming in de kosten.

2. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten bedraagt niet meer dan de werkelijke kosten, 
mede rekening houdende met de tegemoetkoming in de kosten welke de bestuurder ontvangt uit 
hoofde van diens lidmaatschap van een van de deelnemende gemeenten.

3. Ten aanzien van de werkzaamheden en de kosten van de leden van de commissies, ingesteld met 
het oog op de behartiging van bepaalde belangen, is het bepaalde in het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing.

Kadernota en voorlopige jaarrekening

Artikel 36

Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting 
dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige jaarrekening aan de raden van 
de deelnemende gemeenten.

Begroting

Artikel 37

1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar een ontwerp begroting op van het openbaar lichaam 
overeenkomstig het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

2. De ontwerp begroting geeft inzicht in de kosten en de te ontvangen inwonerbijdrage van de 
deelnemende gemeenten.

3. Voor de berekening van de in het tweede lid bedoelde inwonerbijdrage wordt uitgegaan van de 
berekeningsmethodiek zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten of een 
document dat eventueel in de plaats treedt van de beleidsnotitie.

4. De ontwerpbegroting en -begrotingswijzigingen worden minimaal acht weken voordat deze worden 
vastgesteld door het algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten 
toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te maken.

5. Nadat de begroting is vastgesteld door het algemeen bestuur, zendt het algemeen bestuur, zo 
nodig, de begroting met de daarbij horende zienswijzen, aan de raden van de deelnemende 
gemeenten, die ter zake bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.

6. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde begroting vóór
1 augustus van het jaar voorafgaand aan dat jaar waarvoor de begroting dient, aan gedeputeerde 
staten.

7. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk het einde van het betreffende 
begrotingsjaar worden genomen.

8. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid vermelde, kunnen begrotingswijzigingen, die niet 
leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of tot een afwijking van de bestuurlijk

16



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

vastgestelde uitgangspunten van financieel beleid, direct worden vastgesteld door het algemeen 
bestuur.

Voorschotbetal i ng

Artikel 38

De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks voor 1 februari en voor 1 augustus van het betreffende 
jaar telkens de helft van de verschuldigde bijdrage. Bij niet tijdige betaling is de wettelijke rente 
verschuldigd.

Jaarrekening

Artikel 39

1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de ontwerpjaarrekening met een jaarverslag van het voorgaande 
jaar op.

2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast vóór de datum genoemd in de 
Beleidsnotitie kaders P&C-documenten of een document dat daarvoor in de plaats treedt.

3. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur vastgestelde jaarrekening en jaarverslag 
vóór 15 juli van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op, toe aan 
gedeputeerde staten en de raden.

Financiële gegoedheid

Artikel 40

1. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat de Metropoolregio te allen 
tijde over voldoende middelen beschikt om aan alle verplichtingen jegens derden te kunnen 
voldoen.

2. Indien aan het dagelijks bestuur blijkt dat één van de gemeenten weigert deze uitgaven op de 
begroting te zetten, doet het dagelijks bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over 
te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

Financiële voorschriften

Artikel 41

1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de uitgangspunten vast voor het financieel beleid 
alsmede het financieel beheer en voorde inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening 
waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De 
artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

2. Deze verordening als bedoeld in het eerste lid bevat in elk geval regels over:
a. waardering en afschrijving van activa;
b. algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en limieten van de financieringsfunctie, 

alsmede de administratieve organisatie van de financieringsfunctie, daaronder begrepen taken 
en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de bijbehorende informatievoorziening.
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3. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor de controle op het financiële beheer en 

op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid 
van het financiële beheer en van de inrichting van de financiële organisatie wordt getoetst.

4. Het algemeen bestuur wijst de accountant aan die belast wordt met de controle op de in artikel 40 
genoemde jaarrekening.

5. De accountant zendt de accountantsverklaring en een accountantsverslag aan het algemeen 
bestuur.

6. De verordeningen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel worden na vaststelling gezonden aan 
gedeputeerde staten en aan de colleges van de gemeenten.

7. De Metropoolregio verzekert zich tenminste tegen:
a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen;
b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.

8. Als de verzekering een voor rekening van de Metropoolregio komende schade niet dekt wordt 
deze gedragen door de Metropoolregio.

HOOFDSTUK 13 ARCHIEF

Archiefbescheiden

Artikel 42

1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden van de 
organen van de Metropoolregio. Dit overeenkomstig een door het algemeen bestuur vast te stellen 
archiefverordening, die aan gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.

2. Met het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van de Metropoolregio is 
belast de in artikel 5, derde lid, onder c, bedoelde archivaris van de regionale bewaarplaats.

3. Bij opheffing van de regeling wordt ten aanzien van de archiefbescheiden een voorziening getroffen 
overeenkomstig artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995.

4. De overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 voorde gemeente Eindhoven ontworpen en 
vastgestelde selectielijst(en) zijn van overeenkomstige toepassing op de Metropoolregio. De 
Metropoolregio blijft bevoegd om overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 nieuwe en/of 
aanvullende selectielijsten te (doen) ontwerpen en te laten vaststellen.

5. De bepalingen bij en krachtens de Archiefwet 1995 gesteld voor gemeenten, zijn van 
overeenkomstige toepassing op de Metropoolregio, tenzij in dit hoofdstuk daarin anders is 
voorzien. Waar in die bepalingen gesproken wordt over de gemeente, de raad, het college van 
burgemeester en wethouders en de burgemeester, wordt daarvoor respectievelijk in de plaats 
gesteld de Metropoolregio, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 43

Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 
over te brengen archiefbescheiden van de Metropoolregio is aangewezen de 
regionale archiefbewaarplaats, aangewezen overeenkomstig artikel 5, derde lid, sub b, van deze 
regeling.

Artikel 44

Zodra het wetsvoorstel tot vervanging van de Archiefwet 1995 door de Archiefwet 2021 tot wet is 
verheven, worden verwijzingen naar de Archiefwet 1995 geacht te zijn gedaan naar overeenkomstige 
bepalingen van de Archiefwet 2021.
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HOOFDSTUK 14 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING EN OPHEFFING

Toetreding

Artikel 45

1. Toetreding van een raad en college van een gemeente kan plaatsvinden bij daartoe strekkende 
gelijkluidende besluiten van de raad en college van die gemeente.

2. De colleges en raden van de gemeenten dienen in te stemmen met de toetreding van een 
gemeentebestuur tot deze regeling middels een gezamenlijk besluit tot wijziging van de regeling.

3. Het algemeen bestuur kan aan de toetreding nadere voorwaarden verbinden.
4. De toetreding gaat in met ingang van de datum, genoemd in het gezamenlijke besluit, bedoeld in 

het tweede lid.
5. De gemeenteraad van de toegetreden gemeente gaat zo spoedig mogelijk over tot het aanwijzen 

van (plaatsvervangende) leden in het algemeen bestuur.

Uittreding

Artikel 46

1. De raad of het college van een gemeente kan uittreden uit de regeling door toezending aan het 
algemeen bestuur van daartoe strekkende besluiten.

2. Het algemeen bestuur regelt na overleg met het betrokken bestuursorgaan, de financiële 
verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding.

3. De uittreding kan niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari van het jaar volgend op dat waarin de 
door uittreding noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling in werking is getreden.

Wijziging of opheffing

Artikel 47

1. Een voorstel tot wijziging van deze regeling kan worden gedaan door het algemeen bestuur of door 
de raden van ten minste twee gemeenten.

2. De regeling wordt gewijzigd indien de colleges en raden van de deelnemende gemeenten daartoe 
eensluidend besluiten.

3. Een besluit tot opheffing van deze regeling wordt niet genomen voordat de betreffende 
bestuursorganen van de gemeenten daarmee hebben ingestemd.

4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling besluit het algemeen bestuur tot 
liquidatie en stelt daarvoor de nodige regelen.

5. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat de raden van de gemeenten gedurende 
twee maanden hun zienswijze hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.

6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel.
7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de gemeenten, voor zover het saldo 

ontoereikend is, zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van de Metropoolregio.
8. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.
9. Het bestuur van de Metropoolregio blijft ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de 

liquidatie volledig is voltooid.
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HOOFDSTUK 15 GESCHILLENBESLECHTING

Geschillen

Artikel 48

Geschillen omtrent de toepassing van de regeling, in de ruimste zin, tussen besturen van de gemeenten 
of tussen besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van de Metropoolregio worden, 
overeenkomstig artikel 28 van de Wgr, beslist door gedeputeerde staten.

Klachten

Artikel 49

Voor de behandeling van klachten als bedoeld in titel 9.1 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt 
door het algemeen bestuur een voorziening getroffen.

HOOFDSTUK 16 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN

Inwerkingtreding

Artikel 50

1. De regeling is een voortzetting van de regeling Metropoolregio Eindhoven 2015.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en treedt op 1 januari 2022 in werking, 

onverminderd het bepaalde in artikel 26, derde lid, van de wet.
3. Het college van de gemeente Eindhoven draagt zorg voor tijdige bekendmaking van de regeling in 

alle gemeenten in het door dat gemeentebestuur uitgegeven gemeenteblad

Citeertitel

Artikel 51

Deze regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021’.

20



TOELICHTING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING 
METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2021

METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

Algemeen

Onze regio kent een lange traditie van regionale samenwerking. In 1993 ontstond het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) uit de samenvoeging van het Gewest Helmond en de 
regio Eindhoven-Kempenland. Het SRE vervulde mede Wgr-plus taken die op 1 januari 2015 door 
wetswijziging vervielen. Vooruitlopend op deze wetswijziging werd in de vergadering van de SRE 
Regioraad van 13 december2012 de basis gelegd vooreen transformatie van een van wetswege 
opgelegde samenwerking met eigen bevoegdheden, naar een netwerksamenwerking. In de SRE 
Regioraad van 19 februari 2014 werd het tweede deel van het Transformatieplan SRE vastgesteld. De 
formele vertaling hiervan kreeg vorm in de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015, als wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
2005. In november 2017 is de regeling gewijzigd in verband met de overdracht van taken op het gebied 
van de Centrale leerlingen registratie naarde GGD.

Door de Regioraad SRE is bij de vaststelling van het Transformatieplan ervoor gekozen een aantal 
taken over te dragen aan gemeenten en subregio’s. Tevens gingen na de wetswijziging plus-taken op 
het gebied van mobiliteit over naar de provincie. Taken welke niet overgedragen konden worden bleven 
op juridische, financiële en organisatorische gronden onder beheer van de Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven, in juridische opzicht de voortzetting van het SRE.

De samenwerking in de nieuwe opzet is conform afspraak in 2017 geëvalueerd. Die evaluatie en 
aansluitend het Updateproces (2018) vormden de basis voor het Samenwerkingsakkoord 2019-2022, 
vastgesteld door het Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven op 27 maart 2019.
In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 - tevens de Regionale Agenda voor die periode- is de missie 
van de samenwerking binnen de Metropoolregio Eindhoven opgenomen. Er is gekozen voor focus op 
thema’s die invulling geven aan de missie, mede gelet op het totale samenwerkingslandschap in 
Zuidoost Brabant en het voorkomen van dubbel werk.

Daarnaast bevat het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 afspraken over de vormgeving van de 
samenwerking en de governance.

Zoals ook de overweging was bij de transformatie van SRE naar MRE is besloten is vast te houden aan 
het behouden van de zelfstandige juridische entiteit, omdat dit het voordeel biedt dat het kan fungeren 
als gezamenlijk bestuursorgaan en betaalautoriteit (overheidsbijdrage aan Brainport Development en 
het stimuleren van de regionale economie door het Stimuleringsfonds).Verder is de kaderstellende en 
controlerende rol van de raden bij een Gemeenschappelijke Regeling wettelijk geregeld. Tenslotte 
draagt dit bij aan de externe uitstraling van onze samenwerking en regio.
Besloten is vast te houden aan een “gemeenschappelijk openbaar lichaam” (Wet gemeenschappelijke 
regelingen) omdat deze entiteit uitgaat van een geleed bestuur, dat wil zeggen een algemeen bestuur 
waarin alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd moeten zijn dat toeziet op het dagelijks bestuur. 
Voorts omdat een gemeenschappelijk openbaar lichaam de mogelijkheid biedt tot eigen personeel en 
vermogen.
In het Samenwerkingsakkoord is opgenomen om tot en met 2020 ervaring op te doen met de 
vernieuwde governance en op basis daarvan in 2021 een gewijzigde gemeenschappelijke regeling vast 
te stellen. Dit tevens in afwachting van meer duidelijkheid over de verhouding van de Metropoolregio 
Eindhoven tot Gulbergen en het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Over dit laatst genoemde 
dienstonderdeel is door het Algemeen Bestuur in december 2020 het advies van de Bestuurscommissie 
RHCe overgenomen om de taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de 
gemeenschappelijke regeling voortvloeien, onverkort voort te zetten, en de huidige 
uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe te continueren. Over de 
bestuurlijke positionering van het RHCe is medio 2021 nog geen besluit genomen.
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De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 is derhalve een gewijzigde 
voortzetting van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 (inclusief de 
wijziging in 2017), waarbij de wijzigingen voortkomen uit:

- De afspraken in het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 over de vormgeving van de 
samenwerking en de governance;

- De ervaring die is opgedaan met de vernieuwde governance;
- Besluiten van het Algemeen Bestuur over de verhouding van de Metropoolregio Eindhoven tot 

Gulbergen. Tevens zijn bepalingen over overgedragen en afgeronde taken verwijderd, en zijn 
bepalingen waar nodig verduidelijkt of genderneutraal geformuleerd.

Kortheidshalve en vooruitlopend op de navolgende artikelsgewijze toelichting voorziet de regeling in het 
vaststellen van een regionale agenda na aanvang van een nieuwe bestuursperiode, voor 4 jaar. In de 
regionale agenda is het toekomstbeeld van de regio beschreven en de strategie op de thema’s waarop 
wordt samengewerkt, met de missie van de samenwerking als uitgangspunt Voor deze 4 jaarlijkse 
regionale agenda wordt een proces ingericht waarin de colleges en raden van de deelnemende 
gemeenten centraal staan en input kunnen leveren. De concept agenda wordt na vrijgave door het 
algemeen bestuur voor wensen en bedenkingen voorgelegd aan de raden. Formele vaststelling vindt 
plaats in het algemeen bestuur.
Jaarlijks wordt vanuit de regionale agenda voor elk specifiek thema een werkprogramma vastgesteld 
door het algemeen bestuur met daarin de concrete acties en te bereiken mijlpalen voor dat specifieke 
jaar. Besluitvorming in het algemeen bestuur vindt plaats op basis van de voorhangprocedure 
(zienswijzen). Elk van de thema’s uit de regionale agenda krijgt bestuurlijk uitvoering in een 
portefeuillehoudersoverleg. Alle verantwoordelijke wethouders van de 21 gemeenten hebben zitting in 
het portefeuillehoudersoverleg. Een portefeuillehoudersoverleg is een door het algemeen bestuur in te 
stellen overlegorgaan. Evenals in de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 zijn 
de verplichte wettelijke organen (de voorzitter, het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur) in de 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 opgenomen. Dat geldt ook voor de 
bestuurscommissie (Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe)) en eventuele commissies van 
advies. Overlegorganen zijn geen formele bestuursorganen van de Metropoolregio. Hiervoor wordt door 
het algemeen bestuur het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven vastgesteld. Mocht het in 
de praktijk nodig zijn wijzigingen in de werkwijze van overlegorganen door te voeren dan kan dat snel 
gerealiseerd worden zonder dat aan de bevoegde bestuursorganen van de deelnemende gemeenten 
om instemming gevraagd behoeft te worden.

In 2019 is het Statuut Overlegorganen reeds in overeenstemming gebracht met de afspraken in het 
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 over de vormgeving van de samenwerking en de governance, 
voor zover toen mogelijk binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven 2015. De wijzigingen in de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 
zijn weer verwerkt in een wijziging van het Statuut.

Het dagelijks bestuur heeft een taak in het borgen van de regionale lange termijn strategie. Daarom 
werd in het Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 voorzien in uitbreiding van het Dagelijks Bestuur met 
de voorzitters van de inhoudelijke portefeuillehoudersoverleggen. Omdat een dergelijke uitbreiding van 
het dagelijks bestuur toen niet mogelijk was, zijn de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen 
benoemd als adviseur van het dagelijks bestuur. De positieve ervaring met deze manier van werken 
heeft ertoe geleid dat deze invulling van de governance wordt voortgezet. Wel biedt de gewijzigde 
regeling nu de mogelijkheid het aantal leden van het dagelijks bestuur uit te breiden met leden afkomstig 
uit het algemeen bestuur. In voorkomend geval benoemt de gemeente, waaruit het lid afkomstig is, een 
nieuw lid van het Algemeen bestuur.

In 2015 is de Raadstafel21 gevormd. De Raadstafel21 biedt een forum voor raadsleden, als een lichte 
(informele) en flexibele samenwerking waarin twee raadsleden per gemeente zijn vertegenwoordigd. 
Deze raadsleden vervullen in hun raden een ambassadeursfunctie, ze zijn de ‘voelsprieten’ van de 
Metropoolregio Eindhoven naarde gemeenteraden en vice versa van de 21 gemeenten. In het 
Samenwerkingsakkoord 2019 - 2022 is opgenomen dat de informele rol van de Raadstafel21 wordt 
gecontinueerd. De ervaring die is opgedaan met de Raadstafel21 heeft ertoe geleid dat in de regeling is 
opgenomen dat de Raadstafel21 een in te stellen overlegorgaan is. In het Statuut Overlegorganen is de 
rol van de Raadstafel21 nader uitgewerkt.

METROPOOL
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Een verwachte wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (zie volgend) kan in de toekomst 
aanleiding geven tot verdere aanpassingen van dit en andere onderdelen van de gemeenschappelijke 
regeling.

Wettelijk kader

Op deze gemeenschappelijke regeling is van toepassing de Wet gemeenschappelijke regelingen. Met 
wijziging van de Wet in 2015 zijn een aantal duale elementen ingevoerd in de werkwijze van een 
gemeenschappelijke regeling, waarbij een openbaar lichaam is ingesteld. Zo heeft het dagelijks bestuur 
eigen bevoegdheden gekregen en heeft het algemeen bestuur ruimere bevoegdheden bij het 
controleren van het dagelijks bestuur bij haar taakuitoefening. Ook is de democratische legitimatie 
verbeterd, bijvoorbeeld door het verruimen van de reactietermijn van raden voor het kenbaar maken van 
een zienswijze op het ontwerp begroting van het openbaar lichaam.

Op het moment van schrijven van deze gemeenschappelijke regeling is een verdere wijziging van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen in procedure bij het parlement. Het wetsvoorstel met nummer 
35513 strekt ertoe de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen en de 
kaderstellende rol van gemeenteraden bij taken die in gemeenschappelijke regelingen worden 
uitgevoerd te versterken. Dat gebeurt door meer ruimte te geven voor keuzes omtrent de werking van 
een gemeenschappelijke regeling, bijvoorbeeld door te kiezen vooreen gemeenschappelijke 
adviescommissie of het gebruik van zienswijzen door gemeenteraden1.

De beoogde wijzigingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen zijn nog niet doorgevoerd in de 
deze gemeenschappelijke regeling. Besloten is de implementatietermijn van twee jaarte benutten om 
zeker te stellen dat straks alle aanpassingen meegenomen worden. Dat zal dan in samenhang 
gebeuren met een aanpassing van de andere drie gemeenschappelijke regelingen waaraan de 21 
gemeenten in de regio allen deelnemen (GGD, Veiligheidsregio en Omgevingsdienst).
Overigens voldoet de huidige regeling al voor een groot gedeelte aan de nieuwe en voorziene 
bepalingen van de Wet gemeenschappelijke regelingen. De democratische legitimatie van besluiten 
door de Metropoolregio is een vooraanstaand aspect van de samenwerking. Dit blijkt ook nu weer met 
de keuze om de Raadstafel21 op te nemen in de gemeenschappelijke regeling als een in te stellen 
overlegorgaan. In de volgende paragraaf wordt nader ingegaan op de rol en positie van de lokale raden 
ten opzichte van de Metropoolregio.

Democratische legitimatie

De gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio is een gemengde regeling. Hierin worden op 
beperkte schaal raads- en collegebevoegdheden belegd. Deze bevoegdheden moeten op grond van de 
wet helder worden omschreven in de gemeenschappelijke regeling. Deels is dat relevant voorde gang 
van zaken in het rechtsverkeer, deels is dat ook van belang voor de democratische verantwoording aan 
de raden van de deelnemende gemeenten. De Metropoolregio Eindhoven is aan te merken als een 
vorm van verlengd lokaal bestuur. Beslissingsmacht over uitvoering van de regionale agenda ligt bij de 
gemeenten. De eigenstandige bevoegdheden van de Metropoolregio als de plaats waar strategie wordt 
ontwikkeld, blijven beperkt tot het vaststellen van de regionale agenda, begroting, werkprogramma’s, 
jaarrekening en het stellen van algemeen verbindende voorschriften inzake het beheer van investerings- 
en stimuleringsfondsen en de eigen organisatie en bedrijfsvoering.

In het voorgestane besturingsmodel ligt het accent bij de strategische samenwerking op de kaderstelling 
door de gemeenteraden. Door hun betrokkenheid bij de voorbereiding en het bekrachtigen van de 
regionale agenda voordat deze door het algemeen bestuur wordt vastgesteld is de inhoudelijke 
betrokkenheid bij en finale besluitvorming door de gemeenteraden gewaarborgd. Datzelfde geldt voor 
de vaststelling van het werkprogramma dat jaarlijks aan de gemeenteraad voor het kenbaar maken van 
een zienswijze wordt aangeboden. Concrete uitvoering van de regionale agenda is zoals gezegd een

1 Memorie van Toelichting bij wetsvoorstel tot wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen en 
enige andere wetten in verband met de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen.
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zaak van de gemeenten gezamenlijk en wordt zo nodig geregeld via af te sluiten convenanten of 
soortgelijke uitvoeringsarrangementen.

De Metropoolregio is belast met de registratie van de uitvoering van de door de gemeenten gemaakte 
afspraken zoals omschreven in de regionale agenda en eventuele uitvoeringsarrangementen. Het is de 
bedoeling dat de voortgang van de werkzaamheden door de colleges actief ter hand genomen en 
gemonitord wordt door het dagelijks bestuur, zodat deze zo nodig bijgestuurd kunnen worden. De 
colleges van burgemeester en wethouders kunnen daarover periodiek aan hun gemeenteraden 
rapporteren

De Wet gemeenschappelijke regelingen kent een expliciete regeling van verantwoording, 
inlichtingenplicht en ontslagmogelijkheid.
Die regeling heeft in de eerste plaats betrekking op de verhouding dagelijks bestuur en algemeen 
bestuur, maar daarnaast ook op het lid van het algemeen bestuur naar de eigen gemeenteraad. 
Daarnaast is het college van burgemeester en wethouders zowel individueel als ook gezamenlijk op 
grond van de Gemeentewet verantwoording verschuldigd aan de gemeenteraad voor het gevoerde 
bestuur (zie artikel 169 Gemeentewet). De gemeenteraad bestaat uit de gekozen 
volksvertegenwoordigers, die door hun verkiezing democratisch gelegitimeerd zijn. Zo kan een raad 
gebruik maken van het enquêterecht ex artikel 155a Gemeentewetten aanzien van de eigen 
bestuurders. De gemeentelijke rekenkamer(commissie) kan onderzoek doen naarde doelmatigheid en 
doeltreffendheid bij de Metropoolregio (artikel 184 Gemeentewet).

In financieel opzicht zijn de gemeenteraden in positie omdat zij jaarlijks hun zienswijze kenbaar kunnen 
maken over de ontwerp-begroting. Door toezending van de jaarrekening van het openbaar lichaam 
wordt achteraf verantwoording afgelegd. Eerder is dat intern gebeurd bij de aanbieding van de 
jaarrekening door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur van het openbaar lichaam. Ten slotte 
wordt opgemerkt dat indien een tussentijdse begrotingswijziging nodig is, die leidt tot een aanpassing 
van de gemeentelijke bijdrage, de raden van de deelnemende gemeenten wederom in de gelegenheid 
zijn zich daarover uit te spreken en hun zienswijze kenbaar te maken.

Het aangaan van een gemeenschappelijke regeling leidt tot een bestuurlijk complexe situatie. Hiervoor 
is aangegeven dat er voor de gemeenteraden als democratisch gekozen volksvertegenwoordiging wel 
degelijk juridische mogelijkheden aanwezig zijn om betrokken te blijven bij het functioneren van 
gemeenschappelijke regelingen en om de door hen aangewezen leden van het algemeen bestuur 
verantwoording te blijven vragen. Wel is het zo dat het aangaan van een samenwerking met andere 
gemeenten binnen een openbaar lichaam leidt tot gezamenlijk genomen besluiten waarbij de invloed 
van individuele gemeenteraden afneemt. Rode draad is en blijft ook naar de toekomst toe de zorg voor 
het goed blijven onderhouden van een tijdige adequate informatievoorziening naarde raden van de 
deelnemende gemeenten.

METROPOOL

24



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2 Openbaar lichaam

De Metropoolregio Eindhoven - evenals haar voorganger het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 
- bezit als openbaar lichaam rechtspersoonlijkheid. Deze status wordt in de Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021 gecontinueerd. De Metropoolregio Eindhoven kan hierdoor 
zelfstandig aan het rechtsverkeer deelnemen en optreden als betaalautoriteit.
In het vijfde lid wordt gemeld dat de verschillende overlegorganen geregeld zullen worden in een 
statuut. Die keuze is gemaakt enerzijds om veel bestuurlijke drukte te vermijden en anderzijds om 
slagvaardig te kunnen opereren bij noodzakelijk geachte wijzigingen in de overlegstructuur. Voorde 
Raadstafel21 is in die zin een uitzondering gemaakt dat dit overlegorgaan expliciet genoemd is in de 
gemeenschappelijke regeling. Het bestaan als zodanig van dit beraad als intermediair tussen de 
bestuursorganen van de Metropoolregio en de raden van de gemeenten is daarmee verzekerd.

Artikel 3 Belangen en Doelen

De Wet gemeenschappelijke regelingen verplicht een of meer belangen te benoemen (artikel 1, eerste 
lid en artikel 10, eerste lid van de Wgr). Deze moeten helder zijn omschreven omdat een open 
taakstelling wettelijk niet is toegestaan (gesloten huishouding). De Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven benoemt verschillende te behartigen belangen. De belangen die de 
Metropoolregio primair dient, zijn opgenomen in artikel 3, eerste tot en met derde lid. Verschil met de 
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 daarbij is dat de thema’s waarop wordt 
samengewerkt niet langer expliciet worden genoemd. In plaats daarvan wordt verwezen naar de 
regionale agenda. In die regionale agenda bepalen de gemeenten de thema’s van de samenwerking, 
passend bij het oogmerk van de samenwerking zoals omschreven in artikel 3, 1e lid. Die thema’s 
kunnen wisselen. Het bevordert enerzijds de flexibiliteit om te kunnen inspelen op maatschappelijke 
behoeften terwijl anderzijds voldaan wordt aan het wettelijke uitgangspunt dat de gemeenten de 
huishouding van het samenwerkingsverband bepalen.

De Metropoolregio is met de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling niet langer in staat 
(tijdelijke) thema’s op zich te nemen voor een deel van de gemeenten die niet zijn opgenomen in de 
regionale agenda

Bij dit alles is het van belang een goed onderscheid te maken tussen thema’s van de samenwerking en 
de regionale opgaven. Het oppakken van de regionale opgaven binnen de thema’s wordt geregeld via 
het werkprogramma. Hoewel gemeenten via voorhangprocedures en de overlegorganen een grote mate 
invloed hebben op de samenstelling van het werkprogramma, ligt de finale besluitvorming daarover bij 
de Metropoolregio.

De in artikel 3, tweede en derde lid, genoemde belangen, vloeien voort uit het functioneren van het 
voormalige Samenwerkingsverband Regio Eindhoven en duren al dan niet tijdelijk voort na het 
inwerkingtreden van deze gewijzigde gemeenschappelijke regeling.

Artikel 4 Taken

De in artikel 4, eerste lid, benoemde taken zijn gericht op het tot stand brengen van de regionale 
strategie op de thema’s. De thema’s worden uitgewerkt in de regionale agenda (thans genoemd het 
samenwerkingsakkoord, zie hierna). De eigenlijke taken van de Metropoolregio derhalve. In de 
omschrijving van de taken komt voorts tot uitdrukking dat de Metropoolregio een faciliterende 
organisatie is ten behoeve van de deelnemende gemeenten. Om de strategische opgaven van de 
Metropoolregio vorm te kunnen geven is inzet van het regionale investerings- en stimuleringsfonds 
cruciaal gebleken. Dat vraagt om een adequaat beheer en verantwoording, ook naar andere overheden. 
Een bijzondere taak van de Metropoolregio op het gebied van regionale stimulering betreft de 
bestuurlijke deelname aan de Stichting Brainport, het aandeelhouderschap in Brainport Development
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NV en het verstrekken van de jaarlijkse subsidie (“basisfinanciering”) aan Brainport Development NV. In 
de ontstaansgeschiedenis van Brainport Development vormde het Stimuleringsfonds oorspronkelijk een 
van de financieringsbronnen, geleidelijk is dit overgegaan naar een separaat in de begroting 
opgenomen bijdrage. Voorde financiering int de Metropoolregio via de begroting separaat de bijdragen 
van de gemeenten. De Metropoolregio Eindhoven fungeert voorde financierende overheden als enige 
subsidiënt van Brainport Development NV. Daarmee wordt de administratieve last laag gehouden. De 
Metropoolregio Eindhoven sluit telkens voor een periode van 4 jaar met Brainport Development een 
uitvoeringsovereenkomst.

Artikel 4, derde lid, heeft betrekking op de taken van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(afgekort: RHCe). Naast uitvoeren van de wettelijke taken op het gebied van archiefzorg heeft het RHCe 
ook een taak op het vlak van bewaren en toegankelijk maken van het cultureel erfgoed van de regio. Er 
is voorafgaand aan het opstellen van de Gemeenschappelijke regeling 2015 een bestuurlijke discussie 
geweest over het bedrijfsmatig functioneren. Die is op 19 februari 2014 afgesloten met de vaststelling 
van een geactualiseerd bedrijfsplan 2014-2017 door het algemeen bestuur van het SRE. De verdeling 
van de kosten over de deelnemende gemeenten is vereenvoudigd. De kosten worden verdeeld op basis 
van óf inwoneraantal óf strekkende meters archief. Het toezicht op de taakuitoefening is sinds 2015 
belegd bij de bestuurscommissie RHCe.

De vraag is gesteld of het beheer van het RHCe nog wel thuis hoort binnen de Metropoolregio 
Eindhoven. Vooralsnog wordt deze beheertaak gehandhaafd binnen deze gemeenschappelijke regeling.

In 2018 is voorde bedrijfsvoering een verbetertraject doorlopen. Vervolgens is in samenspraak met de 
20 deelnemende gemeenten (inclusief een voorhangprocedure) naartaakscenario’s voorde toekomst 
gekeken. Op 16 december 2020 heeft het Algemeen Bestuur MRE op verzoek van de BC RHCe het 
volgende besloten:

- De taken van het RHCe, zoals die uit wet- en regelgeving en uit de tekst van de 
gemeenschappelijke regeling voortvloeien, onverkort voort te zetten,

- De huidige uitvoeringsactiviteiten, dienstverlening en werkwijzen van het RHCe te continueren,
- De advisering aan gemeenten te intensiveren (met name informatica en archivistiek),
- Met zusterinstelling(en) samen te werken ten voordele van dienstverlening aan gemeenten, 

instellingen en burgers (o.m. functionaliteit en toepassingsgebieden van het e-depot).

Over de bestuurlijke positionering van het RHCe is medio 2021 nog geen besluit genomen. De 
toekomst zal moeten uitwijzen of andere bestuurlijke opties voor het onderbrengen van deze 
overheidstaak de voorkeur verdienen. Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Eindhoven zal in 
samenspraak met de bestuurscommissie RHCe daarover rapporteren aan het algemeen bestuur.

Artikel 5 Bevoegdheden

Het openbaar lichaam is de meest vergaande vorm van samenwerking waaraan in beginsel alle 
gemeentelijke bevoegdheden kunnen worden overgedragen waaronder de verordenende bevoegdheid 
van de gemeenteraad. Bij het redigeren van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven 
is hiervan een bescheiden gebruik gemaakt. De over te dragen verordenende bevoegdheid van de 
Metropoolregio is beperkt tot het beheer en instellen van regionale investerings- en stimuleringsfondsen. 
Die fondsen dienen betrekking te hebben op één van de thema’s waarop samengewerkt wordt. Het 
overdragen van verordende bevoegdheden heeft te maken met het wettelijk vereiste dat de te 
verstrekken uitkeringen(subsidies of renteloze leningen uit genoemde fondsen) gebaseerd moeten zijn 
op een wettelijke grondslag.
Naast deze overgedragen bevoegdheid, behoeft de organisatie een zelfstandige verordenende 
bevoegdheid ten behoeve van de eigen organisatie en bedrijfsvoering (bijvoorbeeld Statuut 
Overlegorganen, Archiefverordening, Verordening Bestuurscommissie Regionaal Historisch Centrum 
Eindhoven).
De Metropoolregio Eindhoven heeft met uitzondering van het Stimuleringsfonds en het optreden voorde 
financierende overheden als enige subsidiënt van Brainport Development NV geen bevoegdheden ten 
aanzien van de uitvoering van de regionale opgaven. Gemeenten zijn zelf verantwoordelijk om dat 
gezamenlijk en al dan niet in samenwerking met het bedrijfsleven en onderwijs te regelen. Daarvoor 
zullen door de bestuurlijke trekkers allianties gesmeed moeten worden via de overlegorganen van de
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Metropoolregio. Dat is pas anders als de deelnemende gemeenten de Metropoolregio machtigen 
namens hen gezamenlijke afspraken te maken.
De bevoegdheid van het bestuur om zelfstandig deel te nemen aan andere gemeenschappelijke 
regelingen vloeit voort uit de wens om slagvaardig te kunnen opereren. Middels de in hoofdstuk 9 
opgenomen voorhangprocedure is de terugkoppeling naar respectievelijk de colleges en raden van de 
deelnemende gemeenten vooraf verzekerd.

De bevoegdheden ten aanzien van de beheertaken en het RHCe komen overeen met de huidige 
afspraken. Per beheertaak zijn die uitgesplitst. De overdracht van bevoegdheden door gemeenten aan 
de Metropoolregio op het gebied van respectievelijk de zorg voor, het beheer van en het toezicht op de 
archiefbescheiden, brengt met zich mee dat zij dienaangaande geen voorschriften kunnen stellen. Zo 
zijn zij niet bevoegd zelf een gemeentelijke archiefbewaarplaats voorde over te brengen 
archiefbescheiden aan te wijzen en is ook de benoeming van de archivaris overgedragen aan de 
Metropoolregio.
In specifieke gemeenschappelijke regelingen, zoals Dommelvallei en de A2, kan hiervan niet worden 
afgeweken, nu een bevoegdheid maar eenmaal kan worden overgedragen. Deze regel leidt dan in 
zoverre weer tot de uitzondering, dat in geval aan een openbaar lichaam bevoegdheden worden 
gedelegeerd of het haar eigen bevoegdheden betreft, de onderliggende gemeenschappelijke regeling 
een voorziening dient te bevatten over de zorg en het beheer van de eigen archiefbescheiden, waarbij 
kan worden afgeweken van de regeling over het RHCe.
Tot slot verdient het opmerking dat op het moment van schrijven van deze gewijzigde 
gemeenschappelijke regeling een wetsvoorstel aanhangig is om de Archiefwet 1995 te vervangen door 
een nieuwe archiefwet.

Artikel 6 Regionale agenda

De regionale agenda bevat de toekomstvisie en de strategie van de gemeenten in de regio Eindhoven 
op de thema’s. De regionale agenda is de spreekwoordelijke stip aan de horizon voor de gemeenten.
De regionale agenda biedt een lange termijn perspectief en een programma met een doorkijk van 4 jaar. 
Met het vaststellen van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is voor het laatst een regionale agenda 
vastgesteld. Omwille van een uniforme begripsomschrijving zal in het vervolg gesproken worden over 
een regionale agenda en dus niet overeen samenwerkingsakkoord..
De regionale agenda wordt iedere bestuursperiode opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur 
nadat alle gemeenten zich daarover uitgesproken hebben. Mocht een nieuwe regionale agenda tot 
verschuiving leiden in de thema’s waarop wordt samengewerkt, dan zal gemeenten gevraagd worden 
daarover een expliciet besluit te nemen. Dit met het oog op het bepaalde in artikel; 10, derde lid, van de 
Wgr.

Anders dan bij de thema’s worden de regionale opgaven, dus de beleidsinspanningen die de diverse 
partijen leveren met het oog op het bereiken van de doelstellingen op de thema’s van de regionale 
agenda, ieder jaar opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur van de Metropoolregio. Dat zijn de 
werkprogramma’s. Uiteraard gaat aan die vaststelling een voorhangprocedure vooraf. Het stelt de 
gemeenten in staat de gewenste adaptiviteit een kenmerkend onderdeel van de samenwerking te laten 
zijn. Randvoorwaarde binnen adaptiviteit is en blijft dat elke keuze meerwaarde moet hebben om met de 
21 gemeenten gezamenlijk op te pakken, urgent is, niet op een andere schaal belegd kan worden of 
door een andere organisatie opgepakt kan worden en ,tot slot, van toegevoegde waarde moet zijn voor 
het grotere doel: het handhaven en uitbouwen van het unieke economische profiel2.

Het vaststellen van de werkprogramma’s volgt enkele maanden na vaststelling van de begroting voor 
het betreffende jaar, vooraf of kort na aanvang van het betreffende jaar. Door de koppeling aan de 
begroting van de Metropoolregio Eindhoven zijn de raden van de gemeenten in de gelegenheid ook 
over de voorgestelde beleidsinspanningen op de thema’s van de regionale agenda hun opvattingen 
kenbaar te maken aan het algemeen bestuur.

Uitgangspunt is dat de regionale agenda door de deelnemende gemeenten wordt aangemerkt als het 
strategisch beleidsdocument voor de door de gemeenten gezamenlijk op te pakken regionale thema’s

2 Pagina’s 7 en 27 van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022
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en de daarop gebaseerde opgaven. Met behoud van eigen bevoegdheden conformeren de bevoegde 
organen van de gemeenten zich aan de algemene doelstelling van de samenwerking: het realiseren van 
de opgaven in de Regionale agenda ter versterking van de internationale concurrentiepositie van de 
regio. Op die manier kunnen gemeenten elkaar aanspreken op het maken van elkaar bindende 
afspraken. Door op deze manier samen te werken, ondersteund door de Metropoolregio, kan meer 
bestuurskracht gegenereerd worden. Dat maakt het ook mogelijk de regio Eindhoven landelijk sterker te 
positioneren als de Brainport van Nederland.

Gemeenten zijn de dragende pijlers van de Metropoolregio. Zij zijn verantwoordelijk voorde uitvoering 
van de regionale agenda en de daarop gebaseerde jaarlijkse werkprogramma’s. Afspraken hierover 
kunnen desgewenst vastgelegd worden in convenanten of beleidsovereenkomsten met daarbij 
behorende financiële arrangementen. Deze financiële afspraken worden niet opgenomen in de 
begroting van de Metropoolregio Eindhoven doch in de begrotingen van de betrokken gemeenten.

Artikel 7 Regionaal Stimuleringsfonds I Investeringsfondsen

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Regio Eindhoven was formeel 
geborgd het Stimuleringsfonds. Bij de voortzetting van voornoemd samenwerkingsverband in de 
Metropoolregio Eindhoven is besloten dit fonds en de voeding ervan te handhaven. Ook de 
Metropoolregio Eindhoven wil een bijdrage leveren aan de economische structuurversterking van de 
regio. Regionale middelen worden ingezet voor cofinanciering.
Dat wil zeggen dat ook andere partijen (Europa, Rijk, Provincie, gemeenten, private partners) een 
bijdrage leveren aan samenwerkingsprojecten met een aantoonbaar regionaal economisch effect. De 
afgelopen járen heeft dit vorm gekregen middels een bijdrage uit het provinciale programma Economie 
Si Innovatie, die jaarlijks aan de middelen van het Stimuleringsfonds is toegevoegd. De middelen worden 
met name ingezet op projecten die bijdragen aan het bereiken van de doelstellingen van de regionale 
agenda. Daarmee wordt het structuurversterkende karakter van het Stimuleringsfonds geborgd. Het 
algemeen bestuur stelt voorde wijze van verdeling van de beschikbare middelen voorschriften op.

Daarnaast is er in het verleden vanuit het programma Gebiedsgerichte Economische Ontwikkeling, de 
op individuele MKB-ers gerichte SRE Adviesregeling ontstaan. Deze SAR heeft tot doel om 
vernieuwende bedrijfsmatige activiteiten te stimuleren. De regeling richt zich op structurele 
bedrijfsmatige activiteiten in de vrijetijdseconomie en/of plattelandseconomie. Daarbij gaat het met name 
om die MKB bedrijven te ondersteunen, die in én voor de doelregio een toegevoegde waarde leveren. 
Tot de plattelandseconomie worden ook die activiteiten in het stedelijk gebied gerekend, die een 
duidelijke relatie en daardoor meerwaarde hebben respectievelijk met en voor het landelijk gebied. De 
SAR is vormgegeven als subregeling onder het Stimuleringsfonds.

In de nadere uitwerking is gekozen voorde volgende uitgangspunten:
a. De besluiten van het algemeen bestuur tot vaststelling van de gemeentelijke basisbijdrage zijn 

gebonden aan het vereiste van een gekwalificeerde meerderheid van het aantal aanwezige 
stemmen (via de begroting). Uitgangspunt daarbij is met name het creëren van een zo breed 
mogelijk draagvlak.

b. Bij voorstellen aan het algemeen bestuur over de vaststelling van de inwonerbijdrage en bij het 
verleggen van accenten in de besteding, laat het dagelijks bestuur zich adviseren door een 
overleg van portefeuillehouders.

c. De hoogte van de bijdrage is afhankelijk van het regionale ambitieniveau. Dit ambitieniveau dient 
te zijn aangegeven in de regionale agenda.

Het algemeen bestuur van de Metropoolregio stelt een verordening op die de werkwijze regelt voor de 
subsidieverlening ten laste van het Stimuleringsfonds en de daaronder ressorterende subfondsen. In die 
subsidieverordening kan het dagelijks bestuur bevoegd worden verklaard nadere regels vast te stellen. 
Bij de bestedingen uit het Stimuleringsfonds laat het dagelijks bestuur zich adviseren dooreen 
adviesgroep bestaande uit vertegenwoordigers van regiogemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen. 
Verantwoording achteraf vindt plaats in het algemeen bestuur door de voorzitter van de adviesgroep. De 
voorzitter brengt het gevoelen van het algemeen bestuur vervolgens weer in bij de adviesgroep van het 
Stimuleringsfonds.
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Artikel 8 Bestuursorganen

In dit artikel worden de formele bestuursorganen van het openbaar lichaam vermeld. Zij representeren 
de ‘government’ van de Metropoolregio. Daarvan moet worden onderscheiden de ‘governance’ van de 
samenwerking. Met dat Engelstalige begrip wordt de wijze van samenwerken aangeduid langs meer 
informele lijnen. Die governance kan flexibel worden ingericht al naargelang de ínhoud van de 
voorliggende maatschappelijke opgaven. In het verleden heeft op deze wijze een regionaal platform 
gefunctioneerd. Verder waren er bestuurlijke ‘werkplaatsen’ en ‘gesprekstafels’ actief waarin de thema’s 
en regionale opgaven nader werden verkend en nader uitgewerkt. Deze zogenaamde overlegorganen 
zijn inmiddels vervangen dooreen overleg van portefeuillehouders per thema en de Raadstafel21,Ook 
de halfjaarlijkse regionale bijeenkomst van collegeleden en raadsleden verdient hier vermelding. Mocht 
in de werkwijze en samenstelling van deze overlegorganen in de toekomst verandering optreden, dan 
kan dat relatief eenvoudig geregeld worden via het Statuut Overlegorganen van de Metropoolregio 
Eindhoven. Op deze wijze wordt uitdrukking gegeven aan het principe om bij de samenwerking het 
primaat bij gemeenten te leggen, flexibel te zijn en te werken in wisselende coalities.
Vanwege de kaderstellende en controlerende rol van de raden bij de samenwerking is ervoor gekozen 
de Raadstafel21 in de gemeenschappelijke regeling op te nemen als een in te stellen overlegorgaan. 
Verwezen wordt naar de toelichting op artikel 21.

Artikel 9 Samenstelling van het algemeen bestuur

In lid 1 is aangegeven, dat de leden van het algemeen bestuur door de raden van de gemeenten 
kunnen worden aangewezen: uit hun midden en uit burgemeester en wethouders. Dit vloeit voort uit de 
Wet gemeenschappelijke regelingen. Raadsleden kunnen bij een gemengde regeling waarbij raads- en 
collegebevoegdheden worden ingebracht niet uitgesloten worden van het lidmaatschap van het 
algemeen of dagelijks bestuur. Bij het opstellen van de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven 2015 is uitgangspunt geweest dat de colleges van burgemeester en wethouders een centrale 
rol vervullen als het gaat om beleidsontwikkeling op het niveau van de Metropoolregio. Dat komt ook tot 
uiting in de centrale rol van het overleg van portefeuillehouders, waarin leden van alle colleges van 
burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn. Om genoemde 
reden wordt daarom sterk de voorkeur gegeven aan een algemeen bestuur dat is samengesteld uit 
leden van de colleges van burgemeester en wethouders. Door het houden van halfjaarlijkse 
regiobijeenkomsten voor collegeleden en raadsleden worden de raadsleden periodiek bijgepraat over de 
ontwikkelingen die spelen op het niveau van de metropoolregio. De gemeenteraden zijn in positie als 
het gaat om de oordeelsvorming over de regionale agenda en de jaarlijkse werkprogramma’s 
respectievelijk begroting. Bij die gelegenheden kunnen zij hun zienswijze kenbaar maken en vervolgens 
ook verantwoording nemen voorde uitvoering van regionale opgaven waarbij hun gemeente betrokken 
is. Verder heeft ook de al eerdergenoemde Raadstafel21 een centrale rol bij het in positie brengen van 
de raden ten aanzien van hun kaderstellende en controlerende rol. De Raadstafel21 kan beschouwd 
worden als intermediair tussen raden en de Metropoolregio. In de context van artikel 9 tot en met 13 
wordt daarbij opgemerkt dat Raadstafel21 geen formele rol heeft in het functioneren van het algemeen 
bestuur. Op grond van artikel 10 lid 6 kunnen leden van de Raadstafel21 wel worden uitgenodigd om 
deel te nemen aan de beraadslagingen.

Sinds 2015 is expliciet geregeld in de gemeenschappelijke regeling dat de burgemeester van Eindhoven 
wordt aangewezen als voorzitter van de Metropoolregio. Daarvoor is het nodig dat de gemeenteraad 
van Eindhoven haar burgemeester aanwijst als lid van het algemeen bestuur. Een zelfde regeling dient 
te worden getroffen voorde vicevoorzitter; de burgemeester van Helmond. Hun aanwijzing als lid van 
het algemeen bestuur dient dus nadrukkelijk in samenhang te worden bezien met de specifieke functie, 
genoemd in artikel 15 en artikel 19.
Het algemeen bestuur bestaat uitten minste 24 leden: 18 gemeenten vaardigen één lid af, de 
gemeenten die een lid van het dagelijks bestuur leveren, ieder 2 leden. Het dagelijks bestuur bestaat uit 
ten minste 3 leden, maar kan worden uitgebreid. De stemverhoudingen zijn per gemeente gelijk. Zie 
hierna, artikel 12.
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Artikel 10 Werkwijze algemeen bestuur

In artikel 22, eerste lid van de Wgr is geregeld dat het algemeen bestuur een reglement van orde 
vaststelt. In het reglement van orde worden minimaal regels opgenomen met betrekking tot:
- vaststellen vergaderschema;
- opstellen agenda, uitnodiging c.q. kennisgeving vergadering en verslaglegging;
- wijze van behandeling van voorstellen en besluitvorming;
- handhaving van de orde tijdens de vergadering;
- besloten- c.q. openheid van vergadering. In beginsel zijn de vergaderingen openbaar. Onder 

voorwaarden kan besloten worden tot een besloten vergadering. De onderwerpen waarover niet in 
een besloten vergadering kan worden beraadslaagd of besloten, zijn limitatief opgesomd in de 
Wet gemeenschappelijke regelingen.

De coronamaatregelen hebben in 2020 en 2021 digitaal vergaderen noodzakelijk gemaakt. Dat maakt 
het gewenst in het reglement van orde hier regels voor op te nemen.

Artikel 11 Taken en bevoegdheden

Het algemeen bestuur is bestuurlijk opdrachtgever voor het dagelijks bestuur via de vaststelling van de 
regionale agenda en de jaarlijkse werkprogramma’s. Het algemeen bestuur besluit op basis van 
voorstellen die door het dagelijks bestuur worden voorbereid.
Ook is het algemeen bestuur de strategische gesprekspartner van het dagelijks bestuur gericht op 
nieuwe thema’s en binnen bestaande thema’s nieuw op te pakken opgaven. Het algemeen bestuur kan 
suggesties meegeven aan het dagelijks bestuur voorde uitwerking hiervan.
leder lid van het algemeen bestuur is, voor wat de samenwerking in algemene zin betreft, ambassadeur 
in de eigen gemeente en draagt zorg voor verbinding naar eigen raad en college. De Raadstafel21 kan 
het lid van het algemeen bestuur in deze rol terzijde staan.
Aan het algemeen bestuur komen in formeel opzicht alle bevoegdheden toe, voor zover deze niet bij wet 
of delegatie aan het dagelijks bestuur zijn op- of overgedragen. Aan de mogelijkheid tot overdracht van 
bevoegdheden aan het dagelijks bestuur stelt de wet beperkingen. Zo kunnen de bevoegdheden tot het 
vaststellen van de begroting en de jaarrekening, ingevolge de Wgr niet worden overgedragen. In de 
gemeenschappelijke regeling is daaraan toegevoegd dat ook de vaststelling van onder meer de 
regionale agenda, verordeningen en het statuut van de overlegorganen tot het exclusieve domein van 
het algemeen bestuur behoort.

Artikel 12 Besluitvorming

In het sinds 2015 gehanteerde besturingsmodel zijn de gemeenten aan zet. Via de overlegorganen 
zetten zij de lijnen uit. De vertaling hiervan wordt opgenomen in de regionale agenda waarover de 
gemeenteraden zich uitspreken. Het wordt van belang geacht dat over de kerndocumenten begroting, 
begrotingswijzigingen jaarrekening en regionale agenda breed gedragen overeenstemming bestaat.
Om die reden wordt voorgesteld in zoverre te werken met een gekwalificeerde meerderheid van 3A van 
hen die een stem hebben uitgebracht.
Om te garanderen dat de stem van iedere gemeente even zwaar telt, is ervoor gekozen dat het 
afgevaardigde lid twee stemmen heeft, met uitzondering van de leden van Eindhoven, Helmond en de 
gemeenten die een lid van het Dagelijks Bestuur levert. De leden van deze gemeenten hebben ieder 
één stem. Bij elkaar opgeteld, hebben ook deze gemeenten zo twee stemmen. Bij afwezigheid van één 
van de leden van het Dagelijks Bestuur waardoor dit uitgangspunt in het gedrang komt ware in de geest 
hiervan nadere afspraken te maken.

Voor het quorum voor besluitvorming is het aantal leden bepalend (eenvoudige meerderheid), voor het 
bepalen van de meerderheid bij stemmingen, wordt uitgegaan van het aantal uítte brengen stemmen.

Artikel 13 Geheimhouding

Bepaling is gelijk aan bepalingen uit de Gemeentewet die gelden voor raadsvergaderingen.
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Artikel 14 Samenstelling dagelijks bestuur

In Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 is bepaald dat het dagelijks bestuur 
bestaat uit de regiovoorzitter en twee leden waaronder de vicevoorzitter. De burgemeesters van beide 
centrumsteden Eindhoven en Helmond hebben “qualitate qua” een vaste zetel in het dagelijks bestuur. 
Het derde (wettelijk verplichte) lid van het dagelijks bestuur wordt door het algemeen bestuur uit zijn 
midden aangewezen.
In deze Gemeenschappelijke Regeling (2021) wordt de mogelijkheid geboden het dagelijks bestuur uit 
te breiden met andere door het algemeen bestuur uit haar midden aangewezen perso(o)n(en) om zitting 
te nemen in het dagelijks bestuur. De complexiteit van de in het dagelijks bestuur belegde opgaven 
kunnen het gewenst maken deze opgaven te beleggen bij een extra bestuurslid in plaats van bij een 
adviseur. Het dagelijks bestuur gaat na of daarbij aanwijzing van een 2e en daaropvolgend vicevoorzitter 
aan de orde is.

Artikel 15 Zittingsduur

De zittingsperiode loopt parallel aan de zittingsperiode van de leden van het algemeen bestuur. 
Opgenomen is de bepaling dat de leden van het dagelijks bestuur hun functie waarnemen totdat in 
hun opvolging is voorzien. Daarmee is bestuurlijke continuïteit verzekerd.

Artikel 16 Werkwijze

Dit artikel spreekt voor zich.

Artikel 17 Taken en bevoegdheden

Het dagelijks bestuur is bestuurlijk opdrachtnemer van de regionale agenda en heeft als primaire taak 
het bewaken van de realisatie van de agenda op het gebied van voortgang en integraliteit in 
procesmatige zin. Daarnaast heeft het dagelijks bestuur een taak in het borgen van de regionale lange 
termijn strategie. In het dagelijks bestuur kunnen specifieke complexe opgaven worden belegd3. Zoals 
op dit moment de afronding van het dossier Landgoed Gulbergen. Ook het dagelijks bestuur heeft een 
signaalfunctie voor “nieuwe” binnen de Metropoolregio Eindhoven op te pakken thema’s. Daarnaast 
geeft het dagelijks bestuur sturing aan de samenwerking in het algemeen en de regionale 
ondersteuningsorganisatie in het bijzonder. Tot slot is het dagelijks bestuur het externe gezicht van de 
samenwerking. Daarbinnen heeft de voorzitter een speciale rol.
De directeur van de regionale ondersteuningsorganisatie Metropoolregio Eindhoven fungeert als 
secretaris van het dagelijks bestuur.
In formeel opzicht verdient vermelding dat het dagelijks bestuur ook eigen, geattribueerde 
bevoegdheden heeft. Speciale aandacht krijgt de bevoegdheid tot het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen. Als grondeigenaar (in casu van het Landgoed Gulbergen) neemt de 
Metropoolregio hier een bijzondere positie in. Vanwege het budgetrecht van het algemeen bestuur is 
in lid 4 bepaald dat privaatrechtelijke rechtshandelingen van het dagelijks bestuur die van invloed zijn 
op de eigendomssituatie (van het landgoed) en die financiële implicaties hebben, onderhevig zijn aan 
instemmingsrecht van het algemeen bestuur. We hebben het dan over het vervreemden van het 
landgoed, maar ook het (opnieuw) vestigen van een erfpacht op de grond van het landgoed.

Artikel 18 Geheimhouding

Bepaling is gelijk aan bepalingen uit de Gemeentewet die gelden voor collegevergaderingen.

3 Daarbij laat het dagelijks bestuur zich indien gewenst adviseren door adviescommissies of 
bestuurscommissies.
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Artikel 19 Aanwijzing voorzitter

Expliciet in dit artikel is opgenomen dat de burgemeester van Eindhoven fungeert als voorzitter van de 
Metropoolregio. De Wet gemeenschappelijke regelingen maakt dit mogelijk. Ook is in de regeling 
opgenomen dat de burgemeester van Helmond zitting heeft in het dagelijks bestuur en in die 
hoedanigheid optreedt als vicevoorzitter.
De voorzitter is het nationale en internationale boegbeeld van de regio. De voorzitter brengt de agenda 
van de regio in op (internationale podia en behartigt op basis van deze agenda de belangen van de 
gemeenten zonder dat de voorzitter daarbij rechtens bindende besluiten neemt. Samen met de overige 
leden van het dagelijks bestuur is de voorzitter bovendien trekker van de regionale agenda en de 
internationale acquisitie. In de vertegenwoordigde taken wordt de voorzitter bijgestaan door de 
vicevoorzitter.

Artikel 20 Taken en bevoegdheden

De positie van de voorzitter is vergelijkbaar met die van burgemeester in een gemeente.

Indien het noodzakelijk is dat snelle en een doortastend gehandeld wordt ligt het voor de hand dat de 
voorzitter aan het algemeen bestuur een expliciet mandaat of volmacht vraagt om de Metropoolregio te 
binden. Op die manier kan binnen het kader van de bevoegdheden van het openbaar lichaam juridische 
binding verkregen worden. In juridisch opzicht kan de voorzitter geen rechtstreekse en formele binding 
creëren tussen externe partijen en de gemeenten.

Artikel 21 Overlegorganen

Reeds bij de omzetting van de samenwerking van SRE naar MRE is ervoor gekozen de strategische 
opgaven en de regionale agenda te laten voorbereiden door de gemeenten bij voorkeur in 
samenwerking met ondernemers, onderwijs en maatschappelijke organisaties. Via het statuut van de 
overlegorganen kunnen daarvoor verschillende werkvormen worden ingesteld. Medio 2021 zijn dat de 
portefeuillehoudersoverleggen en de bestuurlijke koplopersgroepen. De Raadstafel21 functioneert ook 
als zodanig en is daarom ook in de wijziging van het Statuut Overlegorganen opgenomen.
Ofschoon de taken, bevoegdheden en werkwijze in het Statuut Overlegorganen zijn geregeld en dus 
niet zijn opgenomen in de gemeenschappelijk regeling, over ieder van die overlegorganen het volgende:

Elk van de benoemde thema’s uit de regionale agenda krijgt bestuurlijk uitvoering in een 
portefeuillehoudersoverleg. Daarnaast heeft ieder portefeuillehoudersoverleg een signaalfunctie voor 
“nieuwe” binnen het thema op te pakken opgaven. Alle verantwoordelijke wethouders van de 21 
gemeenten hebben zitting in het portefeuillehoudersoverleg.
leder portefeuillehoudersoverleg stelt jaarlijks een concept-deelwerkprogramma met een financiële 
paragraaf op. Integratie van de deelprogramma’s tot één integraal concept-werkprogramma vindt plaats 
in het dagelijks bestuur. Wethouders kunnen in hun eigen raad (informeel) ophalen welke zaken er 
binnen hun portefeuille van belang zijn voor het werkprogramma. Ook tijdens de regionale bijeenkomst 
wordt dit opgehaald. Het definitieve concept-werkprogramma wordt door het dagelijks bestuur in 
procedure gebracht voor zienswijzen.
leder lid van het portefeuillehoudersoverleg is daarnaast verantwoordelijk voorde lokale vertaling van 
de in de regionale agenda vastgelegde afspraken, (inhoudelijke) inbreng en het afleggen van 
verantwoording in eigen college en raad.

De 21 inhoudelijke wethouders van de 21 gemeenten binnen een portefeuillehoudersoverleg formeren 
uit hun midden een ‘bestuurlijke koplopersgroep’, bestaande uit bestuurders die de diverse deelopgaven 
verder uitwerken en besluiten voorbereiden. Naast affiniteit en persoonlijke motivatie is ook gespreide 
herkomst over de Metropoolregio een motivatie voor de samenstelling van een bestuurlijke 
koplopersgroep.
Per portefeuillehoudersoverleg wordt van enkele gemeenten verwacht dat zij ambtelijke capaciteit 
leveren voorde uitwerking van de inhoudelijke opgaven. Dit geldt bij voorkeur voor gemeenten waarvan 
de portefeuillehouder deelneemt aan de bestuurlijke koplopersgroep. Samen met medewerkers van de 
uitvoeringsorganisatie ondersteunen zij het portefeuillehoudersoverleg bij alle werkzaamheden. Externe
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partners kunnen participeren in de koplopersgroep. In het “plenaire” portefeuillehoudersoverleg ligt het 
accent op de bestuurlijke discussie en (voorbereiding van) besluitvorming tussen de 21 gemeenten. 
Externen maken daar geen onderdeel van uit.
De leden van ieder portefeuillehoudersoverleg kiezen aan het begin van iedere bestuursperiode uit hun 
midden een voorzitter en vicevoorzitter. De voorzitters van het portefeuillehoudersoverleg zijn 
inhoudelijk trekkers van het thema, in lijn met de beschreven opgaven uit deze regionale agenda en 
bijbehorende acties uit het werkprogramma. Op grond van de ervaring die is opgedaan met deelname 
van de voorzitters aan beraadslagingen aan het dagelijks bestuur als adviseur wordt deze invulling van 
de governance voortgezet. Dit bevordert de keuzevrijheid aan het portefeuillehoudersoverleg omdat het 
voorzitterschap van het inhoudelijk thema overleg niet verbonden is aan het lidmaatschap van het 
algemeen bestuur. In het statuut is geregeld dat de voorzitters in het algemeen bestuur verantwoording 
afleggen over de realisatie van de opgaven in hun werkprogramma. De leden van het 
portefeuillehoudersoverleg leggen ook verantwoording afin hun eigen raad.

Naast de portefeuillehoudersoverleggen is voor raadsleden de Raadstafe21 van belang. In de regeling 
is opgenomen dat het algemeen bestuur dit overlegorgaan in ieder geval instelt, zodat het bestaan 
ervan formeel is geborgd. De taken, bevoegdheden en werkwijze zijn geregeld in het Statuut 
Overlegorganen en komen neer op het volgende.

De Raadstafel21 is ontstaan in 2015, toen het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE) werd 
omgevormd tot Metropoolregio Eindhoven. Betrokken raadsleden wilden de afstand tussen de 
Metropoolregio Eindhoven en de gemeenteraden verkleinen en de betrokkenheid van de raadsleden 
vergroten. Een klankbordgroep met raadsleden bedacht de Raadstafel21. De eerste Raadstafel21 
bijeenkomst was op 25 november 2015.

Alle gemeenteraden in de Metropoolregio benoemen in beginsel twee raadsleden in de Raadstafel21. 
Iedere gemeente kan ook een plaatsvervangend lid benoemen.

De Raadstafel21 is het overlegplatform van raadsleden in de Metropoolregio Eindhoven. De 
Raadstafel21 heeft geen besluitvormende bevoegdheden, noch maakt zij in formele zin onderdeel uit 
van de besluitvorming in het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur. Met het oog op de primaire 
taak van de Raadstafel21 is dit overlegorgaan gerechtigd procesvoorstellen in te dienen bij het 
algemeen bestuur waaruit volgt dat dit zowel gevraagd als ongevraagd kan zijn. Informatie-uitwisseling, 
kennisdeling en vervullen van de ambassadeursrol naarde eigen gemeenteraad zijn de belangrijkste 
functies die de leden vervullen.
De Raadstafel21 fungeert als:

- schakel tussen gemeenteraden en Metropoolregio;
- sparringpartner voor de portefeuillehoudersoverleggen, c.q. voorzitter en vicevoorzitter van het 

portefeuillehoudersoverleg;
- de verbinder tussen bestuur en raad in hun eigen gemeente, raadstafelleden zijn adviesgevers 

aan de raad en de portefeuillehouders, t.b.v. het bevorderen van de informatie-uitwisseling.
- klankbord bij de voorbereiding van de Metropoolconferenties.

De ambitie van de Raadstafel21 is het samenwerken van 21 autonome gemeenteraden samenwerken 
als één regio op de thema’s die voor alle 21 gemeenten van belang zijn.

Als doel hanteert zij hierbij:

- Het in positie brengen van gemeenteraadsleden, zodat zij hun kaderstellende en controlerende rol in 
de samenwerking kunnen vervullen.

- Vergroten van de betrokkenheid van gemeenteraadsleden bij de regionale opgaven.

Artikel 22 Bestuurscommissies

Het algemeen bestuur regelt bij verordening de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze van in 
te stellen bestuurscommissies. Bij de regeling van de werkwijze dient ook de openbaarheid geregeld te 
worden. Het voorzitterschap van de eventueel in te stellen bestuurscommissies berust bij een lid van 
het dagelijks bestuur. Dit om zoveel mogelijk de integraliteit van het bestuur te waarborgen.
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Inmiddels heeft het Algemeen Bestuur een verordening vastgesteld, regelend de instelling en het 
functioneren van de bestuurscommissie RHCe.

Artikel 23 Commissies van advies

De bevoegdheid tot instelling van vaste commissies van advies aan het dagelijks bestuur, algemeen 
bestuur en de voorzitter, berust bij het algemeen bestuur.
Het algemeen bestuur regelt de bevoegdheden, de samenstelling en de werkwijze. Het voorzitterschap 
van de commissies van advies berust bij leden van het dagelijks bestuur. Per 2021 zijn ingesteld de 
commissie van advies voor Gulbergen en de commissie van advies voor financiën die het dagelijks 
bestuur voorziet van adviezen over documenten in het kader van de planning en control cyclus, zoals de 
begroting.
De gemeenschappelijke regeling biedt de mogelijkheid ook tijdelijke commissies van advies aan het 
dagelijks bestuur en de voorzitter in te stellen. De bevoegdheid tot regeling van de bevoegdheden en de 
samenstelling ligt bij het dagelijks bestuur en de voorzitter zelf. Mocht het al eerder genoemde 
wetsvoorstel 35513 tot wet worden verheven dan ontstaat bovendien de mogelijkheid voor gemeenten 
om een gemeenschappelijke commissie van advies in te stellen. Ook dat vergroot de mogelijkheden van 
de lokale raden om meer invloed uit te oefenen op het functioneren van de Metropoolregio.

Artikel 24 Voorhangprocedure gemeenteraden

De gemeenschappelijke regeling is een gemengde regeling (college- en raadsregeling). Om de 
inhoudelijke betrokkenheid van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten te borgen is in 
het eerste lid een voorhangprocedure opgenomen met betrekking tot besluiten die de positie van de 
gemeenten direct raken. Daartoe behoren ingevolge de Wet gemeenschappelijke regelingen ook 
besluiten inzake deelneming dan wel ontbinding of beëindiging van participatie in privaatrechtelijke 
rechtspersonen.

Ook het aangaan, wijzigen etc. van een gemeenschappelijke regeling is onderworpen aan de 
voorhangprocedure, althans voorzover het om een raadsregeling handelt die het algemeen bestuur 
aangaat. In het tweede lid is bepaald dat het algemeen bestuur kan besluiten ook andere 
onderwerpen voor te hangen bij de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 25 Voorhangprocedure colleges

De gemeenschappelijke regeling is een gemengde regeling (college- en raadsregeling). Om ook de 
inhoudelijke betrokkenheid van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende 
gemeenten te borgen is in het eerste lid vastgelegd dat voorstellen die leiden tot een aangaan van een 
gemeenschappelijke collegeregeling door het dagelijks bestuur van de Metropoolregio met een ander 
openbaar lichaam dan wel het wijzigen van of het uitreden uit een dergelijke regeling, worden 
voorgelegd aan de colleges. Door uit te gaan van een reactietermijn van twee maanden kunnen de 
colleges van de deelnemende gemeenten, indien zij daartoe besluiten, hun eigen gemeenteraad nog 
raadplegen over het kenbaar gemaakte voornemen.
Doordat de regionale beslissingsmacht van het dagelijks bestuur hoofdzakelijk is beperkt tot de eigen 
organisatie en bedrijfsvoering, is het niet nodig de voorhangprocedure voor de colleges verder uit te 
breiden.

Artikel 26 Regionale bijeenkomst

In de gemeenschappelijke regeling is verankerd de verplichting voor het dagelijks bestuur om twee keer 
per jaar bijeenkomst te organiseren voor de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten om hen te 
informeren over actuele ontwikkelingen die betrekking hebben op de Metropoolregio. Collegeleden 
ontvangen tevens een uitnodiging. Doorgaans zullen dergelijke bijeenkomsten zich afspelen in de 
avonduren om zo rekening te houden met de werkzaamheden van raadsleden overdag. Het spreekt dat 
het dagelijks bestuur daarnaast gehouden is de gemeenteraden ook buiten deze twee 
ontmoetingsmomenten actief te informeren over relevante zaken.
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Artikel 27 Dagelijks bestuur I algemeen bestuur

Dit artikel heeft betrekking op de interne verantwoordingsrelatie binnen het openbaar lichaam 
Metropoolregio Eindhoven. Het algemeen bestuur als hoogste orgaan kan aan het dagelijks bestuur 
inlichtingen vragen en vervolgens het dagelijks bestuur of een lid daarvan ter verantwoording roepen. 
Daartoe behoort sinds 2015 ook een actieve inlichtingenplicht van het dagelijks bestuur. Die invoering 
hangt samen met een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (artikel 19a Wgr) die op 1 
januari 2015 in werking is getreden. Sluitstuk van dit artikel is de ontslagbevoegdheid van het 
algemeen bestuur indien een lid van het dagelijks bestuur niet meer het vertrouwen geniet van het 
algemeen bestuur.

Artikel 28 Metropoolregio I gemeenteraden

De bestuursorganen van het openbaar lichaam verstrekken de raden van de deelnemende 
gemeenteraden de door hen gevraagde informatie. Primair wordt deze taak ingevuld door het 
dagelijks bestuur. Deze informatieplicht vloeit voort uit artikel 17 van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.

Artikel 29 Lid algemeen bestuur I gemeenteraad

Dit artikel regelt de verantwoordingsrelatie tussen een lid van het algemeen bestuur en de 
gemeenteraad die hem of haar heeft aangewezen. In eerste instantie gaat het om een 
inlichtingenplicht. Vervolgens kan de gemeenteraad besluiten het betreffende lid, indien dit lid niet 
meer het vertrouwen van de gemeenteraad geniet, ontslag verlenen als lid van het algemeen bestuur 
van de Metropoolregio Eindhoven. Met opname van dit artikel wordt voldaan aan het bepaalde in 
artikel 16, eerste, tweede en vierde lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 30 Ambtelijke organisatie

Ter ondersteuning van de samenwerking van de 21 gemeenten is een gezamenlijke regionale 
ondersteuningsorganisatie beschikbaar. Deze organisatie is op maat toegesneden en werkt samen 
met de gemeentelijke ambtelijke organisaties aan de bestuurlijke realisatie van de regionale agenda. 
Actieve ambtelijke inzet vanuit de gemeenten, samen met de ondersteuningsorganisatie, is cruciaal 
voor slagkracht, eigenaarschap en vertrouwen.
De ambtelijke ondersteuning richt zich op:

* het ondersteunen van de portefeuillehoudersoverleggen, de bestuurlijke koplopersgroepen, de 
Raadstafel21 (procesmatig), het dagelijks en het algemeen bestuur bij het realiseren van de 
opgaven zoals opgenomen in de regionale agenda;

* het signaleren, verkennen en agenderen van maatschappelijke ontwikkelingen en mogelijk 
daaruit voortvloeiende opgaven die door de gemeenten in de Metropoolregio Eindhoven kunnen 
worden belegd.

De regionale ondersteuningsorganisatie bestaat primair uit procesmanagers die de samenwerking van 
de 21 gemeenten ondersteunen, aanjagen en doorontwikkelen. Samen met hun gemeentelijke 
collega’s organiseren, faciliteren en begeleiden zij het regionale samenwerkingsproces in de 
portefeuillehoudersoverleggen, dagelijks bestuur en algemeen bestuur. Ook worden (bestuurlijke) 
netwerken en regionale ontmoetingsmomenten van raden en colleges georganiseerd. De ambtelijke 
voorbereiding en opvolging van portefeuillehoudersoverleggen/bestuurlijke koplopergroepen vindt 
plaats in periodieke ambtelijke overleggen. Hierin hebben de relevante regionale procesmanagers en 
gemeentelijke (vak)ambtenaren zitting. De regionale procesmanagers initiëren en faciliteren deze 
overleggen. Voorstellen met betrekking tot de samenwerking in algemene zin worden ambtelijk 
voorbereid in samenspraak en overleg met de bestuursambtenaren van de 21 gemeenten. De 
regionale procesmanagers nemen actief deel in landelijke kennisnetwerken en ontsluiten deze voorde 
gemeenten. De regionale ondersteuningsorganisatie Metropoolregio Eindhoven wordt aangestuurd 
door het dagelijks bestuur. Actualisering van de regionale agenda kan andere accenten leggen en om 
andere vormen van ondersteuning vragen. Het is van belang dat de regionale
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ondersteuningsorganisatie adaptief meebeweegt met ontwikkelingen en veranderende opgaven. 
Tegelijkertijd is ook van belang dat de organisatie stabiel en robuust is en in staat is om - samen met 
gemeenten - de verschillende bestuurlijke opdrachten uit te voeren.

Artikel 31 Directeur

Er is sprake van een personele unie tussen de directeur als hoogste ambtelijke leidinggevende en het 
vervullen van het secretarisschap van dagelijks bestuur en algemeen bestuur.

Artikel 32 Taak

De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en geeft daaraan leiding en sturing. Daarnaast is 
de directeur gesprekspartner voor andere directeuren, directie provincie en dergelijke en strategisch 
adviseurs en gemeentesecretarissen.

Artikel 33 Rechtspositie

Het dagelijks bestuur besluit, behoudens ten aanzien van de secretaris/directeur over de benoeming, 
de schorsing en het ontslag van het personeel. Het dagelijks bestuur kan, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 168, lid 1 van de Gemeentewet resp. hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
uitoefening van zijn bevoegdheid, zowel geheel als gedeeltelijk, mandateren aan een of meer van leden 
van het dagelijks bestuur c.q. mandaat verstrekken aan de regiodirecteur.

Artikel 34 Toepasselijke rechtspositieregels

De Metropoolregio Eindhoven volgt qua rechtspositie van de medewerkers de CAO-SGO 
(samenwerkende gemeentelijke organisaties). Verder zijn lokale rechtspositieregeling van kracht. 
Voorbeelden zijn de werktijdenregeling, de reiskostenregeling, het beloningsbeleid, de IKB doelen, de 
verlofregeling. Deze zijn vastgelegd in het personeelshandboek van de Metropoolregio Eindhoven.

Artikel 35 Vergoedingen

Uitgangspunt is dat zo min mogelijk bestuurskosten ten laste van het openbaar lichaam 
Metropoolregio Eindhoven worden gebracht. Denkbaar is dat in incidenteel gevallen een uitzondering 
gemaakt moet worden op deze hoofdregel. In een op te stellen verordening zal dit uitgewerkt moeten 
worden. In het derde lid is voorzien dat ook de leden van de bestuurscommissie RHCe onder de 
werking van dit artikel vallen.

Artikel 36 Kadernota en voorlopige jaarrekening

De verplichting tot het opstellen van een kadernota vloeit voort uit de Wet gemeenschappelijke 
regelingen. Artikel 34b van deze wet schrijft voor dat het dagelijks bestuur voor 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders en 
de voorlopige jaarrekening aan de raden van de gemeenten toestuurt. In de huidige praktijk wordt de 
kadernota in december vastgesteld en vervolgens toegezonden aan de gemeenten. De techniek van 
planning en control is onderhevig aan wijzigingen. Met uitzondering van wettelijk voorgeschreven 
termijnen en bepalingen wordt in de regeling daarom verwezen naar het ter zake vastgestelde 
document zodat bij wijziging van de techniek de gemeenschappelijke regeling deze wijziging niet in de 
weg staat of ook gewijzigd moet worden. De voorlopige jaarrekening kan in een beleidsdocument met 
een andere benaming ondergebracht worden.

Artikel 37 Begroting

De begrotingsprocedure is, met inachtneming van artikel 34 Wgr, als volgt:
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- Het dagelijks bestuur maakt jaarlijks (bij voorkeur voor 1 april) de ontwerp-begroting op (lid 1).
- Het dagelijks bestuur zendt de ontwerp-begroting minimaal 8 weken voordat zij aan het 

algemeen bestuur wordt aangeboden toe aan de gemeenteraden (lid 4).
- De raden kunnen omtrent de ontwerp-begroting het dagelijks bestuur hun zienswijze doen 

toekomen (lid 4).
- De begroting wordt bij voorkeur voor 15 juli vastgesteld door het algemeen bestuur.
- Indien daartoe aanleiding bestaat worden afschriften van de vastgestelde begroting 

toegezonden aan de raden van de deelnemende gemeenten (lid 5).
- Het dagelijks bestuur stuurt de vastgestelde begroting voor 1 augustus toe aan gedeputeerde 

staten (lid 6).
In dit artikel is tevens de bijdrageverplichting van de deelnemende gemeenten opgenomen. Als uniforme 
sleutel wordt gehanteerd een bedrag per inwoner (lid 2 en lid 3). Dit maakt dat de bijdrage per gemeente 
kan fluctueren naargelang uit het aantal inwoners op de vastgestelde peildatum een stijging of daling 
van het aantal inwoners blijkt in vergelijking met het voorgaande jaar.
De gemeenten kunnen op grond van artikel 35, lid 4 Wgr, nadat zij de vastgestelde begroting hebben 
ontvangen, bij Gedeputeerde Staten zo nodig hun zienswijze naar voren brengen.

De besturen van de openbare lichamen waaraan de gemeenten van de Metropoolregio deelnemen, 
hebben afgesproken dat zij hun planning en control cyclus zo veel als mogelijk uniformeren. Dit 
vergemakkelijkt de controlerende taak van de raden. Het betreft de besturen van de Metropoolregio 
Eindhoven, de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, GGD Brabant Zuidoost en de Veiligheidsregio 
Zuidoost-Brabant. De berekeningsmethodiek (inclusief de wijze van indexering) is vastgelegd in een 
gezamenlijk opgestelde beleidsnotitie.

Begrotingswijzigingen volgen in beginsel de procedure als voorgeschreven voorde begroting. Dit artikel 
zondert in het achtste lid daarvan uit die begrotingswijzigingen, die geen invloed hebben op de hoogte 
van de gemeentelijke bijdragen alsmede blijven binnen het door het algemeen bestuur vastgestelde 
financiële beleid. De formele procedure daarvoor is: dagelijks bestuur - algemeen bestuur.

Artikel 38 Voorschotbetaling

Dit artikel behoeft geen nadere toelichting. Het is een continuering van het systeem zoals dat al bij het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven werd gehanteerd.

Artikel 39 Rekening

Artikel 34 van de Wgr bepaalt dat de rekening uiterlijk 15 juli van het jaar, volgend op het jaar waarop 
deze betrekking heeft, wordt toegezonden aan Gedeputeerde Staten. Rekening houdend met de 
vaststelling van de voorlopige jaarrekening voor 15 april, betekent dit dat de definitieve jaarrekening in 
die tussenliggende periode wordt vastgesteld door het algemeen bestuur.
Het is goed gebruik dat de voorlopige cijfers van het voorgaande jaar opgenomen worden als 
vergelijkingsmateriaal in de begroting van het komend jaar.

Artikel 40 Financiële gegoedheid

Het openbaar lichaam zal bancaire relaties moeten aangaan. Deze bepaling is op verzoek van de Bank 
Nederlandse Gemeenten opgenomen. De bank verkrijgt hiermee de zekerheid dat het openbaar 
lichaam alle maatregelen zal nemen om de gemeenten aan hun verplichtingen te laten voldoen. De 
minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft in een circulaire uit 1999 aangedrongen 
op het opnemen van deze bepaling in gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 41 Financiële voorschriften

De verordenende bevoegdheid als genoemd in dit artikel wordt ontleend aan de Gemeentewet 
hoofdstuk XIV-artikelen 212 en 213.
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Artikel 42 Archiefbescheiden

Het artikel handelt over de eigen archiefbescheiden van de Metropoolregio. De regionale functie van 
het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven staat hier los van. Wel wordt in lijn met de functie van dit 
centrum geregeld de regioarchivaris te belasten met het toezicht op het beheer van de eigen 
archiefbescheiden.

Artikel 43 Archiefbewaarplaats

Ook voor het aanwijzen van de bewaarplaats van de over te brengen archieven van de Metropoolregio 
is aangesloten bij de voortgezette regeling van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven. Met het 
toezicht is belast de door het dagelijks bestuur te benoemen streekarchivaris. Wettelijk kader bij deze 
taken is de Archiefwet 1995. Deze wet wordt mogelijk vervangen door een nieuwe Archiefwet. In 
verband met de onzekerheden over het exacte moment van in werking treden, is bij artikel 44 een 
overgangsbepaling opgenomen. Verder is besloten de beoogde wijzigingen in de opzet van 
archiefbeheer en-toezicht mee te nemen bij een actualisatie van de gemeenschappelijke regeling aan 
de hand van de bepalingen van een nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 45 Toetreding

Een gemeenschappelijke regeling dient een regeling te bevatten over toetreding en uittreding. De 
bepaling van de condities bij toetreding wordt bepaald door het algemeen bestuur in overleg met de 
toetredende gemeente. Toetreding veronderstelt wijziging van deze gemeenschappelijke regeling.

Artikel 46 Uittreding

De gevolgen van uittreding en de daaraan te stellen voorwaarden worden geregeld door het algemeen 
bestuur. In de jurisprudentie zijn daarvoor twee methoden ontwikkeld waarop in voorkomend geval op 
teruggevallen kan worden. Het algemeen bestuur zal daarmee rekening hebben te houden. In verband 
met mogelijke veranderingen in de jurisprudentie is gekozen voor een algemene bepaling en is er niet 
gekozen vooreen expliciete uitwerking die achterhaald kan raken.

Artikel 47 Wijziging en opheffing

Gekozen is voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling alleen ingeval alle colleges en raden 
hierover eensluidend besluiten. Dit doet recht aan de intentie tot samenwerking. Datzelfde 
uitgangspunt geldt voor een opheffingsbesluit. Ook hier is unanimiteit vereist.
Het vaststellen van een liquidatieplan is voorbehouden aan het algemeen bestuur en is onderworpen 
aan de voorhangprocedure van artikel 25.

Artikel 48 en 49 Geschillen en klachtenregeling

Opname van deze artikelen vloeit voort uit wettelijke verplichtingen een klachtenvoorziening in het 
leven te roepen over gedragingen van de bestuursorganen c.q. medewerkers van het openbaar 
lichaam.

Artikel 50 Inwerkingtreding

Het heeft de voorkeur een vaste datum van inwerkingtreding te noemen. Gekozen is voor de datum 1 
januari 2022. Voorwaarde daarbij is wel dat de wijzigingsprocedure op dat moment in alle colleges en 
raden is afgerond. Is dat niet het geval, dan treedt de gemeenschappelijke regeling pas in werking op 
het moment dat het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven de gewijzigde regeling op 
de wettelijk voorgeschreven wijze bekend heeft gemaakt in het door dat gemeentebestuur uitgegeven
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publicaties).
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WAS - WORDT OVERZICHT
Ten behoeve van wijziging Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven (GR MRE)

Was: GR MRE 2015
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Vervallen tekst is blauw gearceerd

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Nieuwe tekst is groen gearceerd

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht

De gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Asten, 
Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre, ieder voor zover voor de eigen 
gemeente bevoegd

De gemeenteraden en de colleges van de gemeenten Asten, 
Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre, ieder voor zover voor de eigen 
gemeente bevoegd

In aanmerking nemende dat, In aanmerking nemende dat,

- De raden en de colleges van burgemeester en wethouders 
van de gemeenten in ZuidoostBrabant hun onderlinge 
samenwerking wensen te vernieuwen.
- De uitgangspunten van de vernieuwde samenwerking 
geschetst zijn in het transformatieplan van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven (SRE), dat 
gedragen wordt door de betrokken gemeenten en die zijn 
vastgelegd in het besluit van de Regioraad van 19 februari 
2014.
- De vernieuwde samenwerking tot doel heeft het behoud en 
het verstevigen van de internationale concurrentiepositie van 
de regio door het organiseren van een slagvaardige en 
efficiënte strategische samenwerking op de hoofdthema’s 
economie, ruimte en mobiliteit.
- De vertaling hiervan bestaat uit het streven om sterker naar 
buiten te treden als regio, om eenduidig te gaan opereren op 
regionale schaal en om efficiënt (regio) intern te gaan 
samenwerken.
- Om deze doelstelling te realiseren de navolgende opgaven 
ter hand genomen moeten worden:
a. Het vastleggen van een gezamenlijke visie op de toekomst 
van de regio;

» De raden en de colleges van burgemeester en 
wethouders van de gemeenten in Zuidoost-Brabant 
hun onderlinge samenwerking vastgelegd hebben in 
de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven 2015 (gewijzigd in november 2017 in 
verband met het schrappen van taken op het gebied 
van de Centrale leerlingen registratie);

» de samenwerking gericht is op het handhaven en 
uitbouwen van het kenmerkende economische profiel 
van de regio, om op die manier het vestigings- en 
verblijfsklimaat voor onze inwoners en bedrijven te 
stimuleren.

» de voorgestane wijze van samenwerken in de regio 
om een bestuurlijk arrangement vraagt dat enerzijds 
snel aangepast kan worden aan de ínhoud van de 
samenwerking c.q. de regionale opgaven waarde 
gemeenten voor staan en anderzijds recht doet aan 
de eisen van democratische legitimatie;

» om die reden in de gemeenschappelijke regeling van 
de Metropoolregio Eindhoven een hoofdstuk is 
opgenomen over het instellen van overlegorganen, 
dat nader wordt uitgewerkt in een door het algemeen

De considerans bij de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven 2015 
(verder: GR MRE 2015) had vooral 
betrekking op de transformatie van 
het SRE naar de MRE. Inde 
considerans bij de 
Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven 2021 
(verder: GR MRE 2021) wordt de 
relatie gelegd met de evaluatie in
2017 en het Samenwerkingsakkoord 
2019-2022 (verder: SWA) dat als 
uitgangspunt dient voor een 
aangepaste werkwijze die nu 
juridisch wordt verankerd in de 
wijziging van de
Gemeenschappelijke Regeling 
(verder: GR).
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Was: GR MRE 2015
Gewijzigde tekst is geel gearceerd 
Vervallen tekst is blauw gearceerd

b. Het vastleggen van een regionale strategie op de 
bovenvermelde hoofdthema’s en het bepalen van de kaders 
hiervan;
c. Het bereiken van overeenstemming over de regionale 
opgaven en het bepalen van de bovenregionale agenda;
d. Het scheppen van de voorwaarden en de condities om 
regionale opgaven te realiseren;
e. Het bieden van een podium voor gemeenten ten behoeve 
van het gezamenlijk ontwikkelen, bespreken en afstemmen 
van de aanpak van opgaven met een lokaal of sub regionaal 
karakter.

- Om genoemde opgaven te realiseren samenwerking tussen 
de gemeenten en kennisinstellingen en bedrijfsleven geboden 
kan zijn.
- Hiertoe binnen de opzet van een openbaar lichaam een 
nieuwe bestuurlijke werkwijze wordt geïntroduceerd.
- Deze nieuwe bestuurlijke werkwijze zijn juridische vertaling 
vindt in een Gemeenschappelijke regeling.
- De deelnemende gemeenten in de gemeenschappelijke 
regeling wensen vast te leggen wat zij verstaan onder:

a. flexibele netwerkstructuur;
b. het vaststellen van de strategie voor de regionale opgaven 
op regionale schaal en het leggen van verantwoordelijkheid 
voorde uitvoering bij de partners en gemeenten;
c. de samenwerking als versneller en verbinder in de 
samenwerking, gericht op strategieontwikkeling, 
beleidssynchronisatie, proces- en projectondersteuning en 
specifieke dienstverlening op contractbasis;
d. grotere betrokkenheid van de maatschappelijke partners.
- De voorgestane samenwerking voortbouwt op de juridische 
structuur van het SRE, mede vanwege voortdurende 
wettelijke, juridische en financiële omstandigheden
. - Om die reden geen nieuwe gemeenschappelijke regeling 
wordt aangegaan, maar de gemeenschappelijke regeling van 
het SRE wordt gewijzigd zodat geen noodzaak bestaat om tot 
liquidatie van dat samenwerkingsverband over te gaan.

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd 
Nieuwe tekst is groen gearceerd

bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vast te 
stellen statuut;

» de raden en de colleges hun onderlinge 
samenwerking in 2017 hebben geëvalueerd;

» op basis van de evaluatie een
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is opgesteld;

» het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 als
uitgangspunt dient voor een aangepaste werkwijze 
van samenwerken binnen de contouren van het 
eerder ingestelde openbaar lichaam;

» met het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling 
de uitgangspunten van de aangepaste werkwijze 
juridisch worden verankerd waarbij tevens een 
actualisatie van het takenpakket van de 
Metropoolregio wordt doorgevoerd.

» De aangepaste werkwijze nader wordt uitgewerkt in 
een nieuw statuut Overlegorganen Metropoolregio 
Eindhoven, dat als zodanig een onverbrekelijk geheel 
vormt met deze gemeenschappelijke regeling.

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht
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Was: GR MRE 2015
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Vervallen tekst is blauw gearceerd

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Nieuwe tekst is groen gearceerd
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Besluiten:

De Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband 
Regio Eindhoven 2005 te wijzigen zodat deze komt te luiden 
als volgt:

Besluiten:

De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 
2015 te wijzigen zodat deze komt te luiden als volgt:

De GR MRE 2021 is een wijziging 
van de GR MRE 2015 die een 
wijziging van de GR SRE 2005 was.

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN
Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.
b. Regeling: de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio 
Eindhoven.
c. Metropoolregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel
2, eerste lid, van deze gemeenschappelijke regeling.
d. Gemeenten: de raden en colleges van de gemeenten
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre.
e. Colleges: de Colleges van burgemeester en wethouders 
van de gemeenten.
f. Raden: de gemeenteraden van de gemeenten.
g. Bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel
25, eerste lid van de wet.
h. regionale agenda: het periodiek vast te stellen strategische 
beleidsdocument die de ínhoud van de samenwerking bepaalt.
i. Thema: de in de regionale agenda benoemde 
maatschappelijke thema’s Economie, Ruimte en Mobiliteit 
waarop structureel wordt samengewerkt.

j. Tijdelijk thema: de in de regionale agenda benoemde 
maatschappelijke thema’s waarop alleen voor de betreffende 
begrotingsperiode wordt samengewerkt en die zowel een 
regionaal als ook een subregionaal of lokaal karakter kunnen 
hebben.

Begripsbepalingen
Artikel 1
In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder:
a. Wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen.
b. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio 
Eindhoven.
c. Metropoolregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel
2, eerste lid, van deze gemeenschappelijke regeling.
d. Gemeenten: de raden en colleges van de gemeenten
Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, 
Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De
Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre.
e. Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van 
de gemeenten.
f. Raden: de gemeenteraden van de gemeenten.
g. Bestuurscommissie: een commissie als bedoeld in artikel
25, eerste lid van de wet.
h. Regionale agenda: het periodiek vast te stellen strategische 
beleidsdocument dat de ínhoud van de samenwerking 
bepaalt.
i. Thema: de in de regionale agenda door de gemeenten 
benoemde maatschappelijke thema’s waarop structureel 
wordt samengewerkt.

SWA: De noodzakelijke flexibiliteit 
brengt met zich mee dat thema’s 
aangepast moeten kunnen worden, 
zonder dat de GR daarop aangepast 
moet worden. De stappen die gezet 
moeten worden voor het oppakken 
van een nieuw thema zijn 
opgenomen in het Statuut 
Overlegorganen (verder: Statuut).
Het Statuut bevat het criterium dat 
de opgave meerwaarde moet 
hebben om met de 21 gemeenten 
gezamenlijk op te pakken. Dit sluit 
het oppakken van een subregionaal 
thema door de MRE uit.
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k. Regionale opgave: de beleidsinspanningen die gemeenten 
in het kader van de regeling leveren met het oog op het 
bereiken van de doestellingen op de thema’s van de regionale 
agenda.

j. Regionale opgave: de beleidsinspanningen die gemeenten 
in het kader van de regeling leveren met het oog op het 
bereiken van de doelstellingen op de thema’s van de 
regionale agenda.

Het SWA beschrijft dat externe 
partners kunnen participeren in de 
koplopersgroep. Dat is ook zo

I. Partijen: de gemeenten, bedrijfsleven en kennisinstellingen. vastgelegd in het Statuut. Naast 
vertegenwoordigers van 
bedrijfsleven en kennisinstellingen 
participeren ook vertegenwoordigers 
van andere organisaties (provincie, 
waterschappen etc). De vervallen 
definitie is onbedoeld limitatief en 
wekt anderzijds de suggestie dat de 
MRE ook de belangen van het 
bedrijfsleven en kennisinstellingen 
vertegenwoordigt.

SWA : Regionaal platform bestaat 
niet meer

m. regionaal platform: het kaderstellend beraad van de 
colleges van de 21 gemeenten gericht op het beleggen en 
realiseren van de regionale opgaven.
Openbaar lichaam
Artikel 2
1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: ‘Metropoolregio 
Eindhoven’. Het is gevestigd te Eindhoven.
2. Onderdelen van de ambtelijke organisatie van het openbaar 
lichaam kunnen in de verschillende deelnemende gemeenten 
gehuisvest zijn.
3. Het bestuur van de Metropoolregio bestaat uit het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
4. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening

Openbaar lichaam
Artikel 2
1.Er is een openbaar lichaam, genaamd: ‘Metropoolregio 
Eindhoven’. Het is gevestigd te Eindhoven.
2.Onderdelen van de ambtelijke organisatie van het openbaar 
lichaam kunnen in de verschillende deelnemende gemeenten 
gehuisvest zijn.
3. Het bestuur van de Metropoolregio bestaat uit het algemeen 
bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.
4. De bestuursorganen laten zich in hun taakuitoefening SWA : Regionaal platform bestaat

bijstaan door een regionaal platform en andere 
overlegorganen.
5. Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is 
geregeld in een onderliggend statuut.

bijstaan door commissies van advies en andere 
overlegorganen.
5.Samenstelling en werkwijze van deze overlegorganen is 
geregeld in een onderliggend statuut.

niet meer.
Commissies van advies ontbraken in 
dit artikel
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HOOFDSTUK 2 BELANGEN, DOEL, TAKEN EN 
BEVOEGDHEDEN

HOOFDSTUK 2 BELANGEN, DOEL, TAKEN EN 
BEVOEGDHEDEN

Belangen en Doelen
Artikel 3

Belangen en Doelen
Artikel 3

1. De regeling is getroffen met het oog op het behoud en 
verstevigen van de internationale concurrentie positie van de 
gemeenten.
2. Het doel van de Metropoolregio is het organiseren van een 
adequate vorm van samenwerking tussen gemeenten 
onderling en tussen overheid en maatschappelijke partners ter 
behartiging van de gezamenlijke belangen op de thema’s 
economie, mobiliteit en ruimte, zoals nader uitgewerkt in een

1 .De regeling is getroffen met het oog op het handhaven en 
uitbouwen van het kenmerkende economische profiel van de 
regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor 
onze inwoners en bedrijven te stimuleren. Daartoe organiseert 
de Metropoolregio een adequate vorm van samenwerking 
tussen gemeenten onderling en tussen overheid en 
maatschappelijke partners ter behartiging van de 
gezamenlijke belangen op de thema’s zoals nader uitgewerkt

SWA : De omschrijving van artikel 3, 
lid 1 is in overeenstemming gebracht 
met de missie. Het organiseren van 
de samenwerking is daartoe het 
middel.

regionale agenda. in een regionale agenda.
Het SWA en Statuut bevatten het

3. De Metropoolregio kan daarnaast de gezamenlijke criterium dat de opgave meerwaarde
belangen van alle of enkele gemeenten behartigen op tijdelijke 
thema’s. Uitgangspunt daarbij is dat de kosten en risico’s van 
deze specifieke belangenbehartiging worden gedragen door 
de desbetreffende gemeenten en dat deze specifieke 
belangenbehartiging nietten koste mag gaan van behartiging 
van de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende 
gemeenten.

moet heben om met de 21 
gemeenten gezamenlijk op te 
pakken. Dit sluit het oppakken van 
een subregionaal thema door de
MRE uit.

4. De belangenbehartiging als bedoeld in het derde lid, dient 
betrekking te hebben op taken opgenomen in de regionale 
agenda.
5. Als voortzetting van het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven behartigt de Metropoolregio tevens het belang van 
de gemeenten bij een zorgvuldig beheer van de taken van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, zoals die na datum 
van inwerkingtreding van deze wijziging van de regeling nog 
bestaan.
6. Zolang het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(hierna: het RHCe) deel blijft uitmaken van de Metropoolregio, 
treffen de raden en colleges deze regeling mede met het oog 
op het behartigen van de gemeentelijke belangen op het 
gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

2. AİS voortzetting van het Samenwerkingsverband Regio 
Eindhoven behartigt de Metropoolregio tevens het belang van 
de gemeenten bij een zorgvuldig beheer van de taken van het 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven, zoals die na datum 
van inwerkingtreding van deze wijziging van de regeling nog 
bestaan.
3. Zolang het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven 
(hierna: het RHCe) deel blijft uitmaken van de Metropoolregio, 
treffen de raden en colleges deze regeling mede met het oog 
op het behartigen van de gemeentelijke belangen op het 
gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.

5



Was: GR MRE 2015
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Vervallen tekst is blauw gearceerd

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Nieuwe tekst is groen gearceerd

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht

Taken
Artikel 4
1. Ter bereiking van het doel waartoe zij is opgericht, richt de 
Metropoolregio zich op de navolgende taken:
a. Het opstellen van een regionale agenda.
b. Het organiseren van de inzet van partijen op de vaste 
thema’s van de regionale agenda.
c. Het gezamenlijk optrekken van partijen, op de vaste 
thema’s, naar provincie, rijksoverheid, Europese en 
internationale instellingen, -bedrijven en overheden.

Taken
Artikel 4
1. Ter bereiking van het doel waartoe zij is opgericht, richt de 
Metropoolregio zich op de navolgende taken:
a. Het opstellen van een regionale agenda.
b. Het organiseren van de inzet van gemeenten op de thema’s 
van de regionale agenda.
c. Het gezamenlijk optrekken van gemeenten, op de thema’s 
wan Ue regional agenda, naar provincie, rijksoverheid, 
Europese en internationale instellingen, -bedrijven en 
overheden.

Het onderscheid tussen vaste en 
tijdelijke thema’s bestaat niet meer.

De taak van de Metropoolregio is 
primair het organiseren van de inzet 
van de gemeenten die de regeling 
hebben getroffen. Externe partners 
kunnen daarbij worden betrokken op 
basis van de opgaven.

d. Het bieden van een podium voor gemeenten ten behoeve 
van het gezamenlijk ontwikkelen, bespreken en afstemmen 
van beleid op de tijdelijke thema’s met een lokaal of 
subregionaal karakter, inclusief het desgevraagd 
ondersteuning bieden daaraan.
e. Het inzetten van regionale investerings- en 
stimuleringsfondsen en een mobiliteitsfonds.

d. Het inzetten van regionale investerings- en 
stimuleringsfondsen binnen de thema's van de regionale1 
agenda.

Het mobiliteitsfonds is op grond van 
wijzigingen in Wgr^- overgegaan 
naar de provincie. Het begrip 
regionale investerings- en 
stimuleringsfondsen sluit de inzet 
van specifieke fondsen niet uit.

2. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in 
artikel 3, vijfde lid, horen, luiden als volgt:

2. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in 
artikel 3, tweede lid, horen, luiden als volgt:

De taken die de MRE als opvolger 
van de SRE heeft afgerond, cq niet

a. Het beheer van de budgetten op grond van het Besluit 
woninggebonden subsidies en het Besluit locatie gebonden 
subsidies.
b. Het beheer van de fondsen en voorzieningen, verkregen uit 
de verkoop van de NV RAZOB ter dekking van de 
verplichtingen ten aanzien van de eindafŵerking en de nazorg 
van de stortplaats en de ontwikkeling van het Landgoed 
Gulbergen.

a. Het beheer van de fondsen en voorzieningen, verkregen uit 
de verkoop van de NV RAZOB ter dekking van de 
verplichtingen ten aanzien van de eindafŵerking en de nazorg 
van de stortplaats en de ontwikkeling van het Landgoed 
Gulbergen alsmede het optreden als grondeigenaar van htì 
ļandgoed dat m het be ieet voortvloeit^

meer uitvoert, zijn uit het 2e lid van 
artikel 4 geschrapt.

In relatie tot Gulbergen is 
verduidelijkt dat de MRE als 
grondeigenaar optreedt. Bij 
vervreemding kan dit artikel worden 
aangepast.

c. Het optreden als penvoerder of deelnemer in Europese 
(subsidie)projecten conform eerder daarover gemaakte
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afspraken. Deze projecten zijn BioenNW, C2CBizz, Upside en 
Pure Hubs.
d. Optreden als contractspartij namens de deelnemende 
gemeenten, in de rechtsverhouding tussen de Vereniging van 
Contracten en Attero N.V.c.q. haar rechtsopvolgers, inzake de

b. Optreden als contractspartij namens de gemeenten, in de 
rechtsverhouding tussen de Vereniging van Contractanten, 
Afvalsturing Brabant en Attero N.V. c.q. de rechtsopvolgers,

In relatie tot de Vereniging van 
Contractanten is verduidelijkt om 
welke vereniging het gaat.

verwerking van restafval en GFT-afval, alsmede het beheren 
van dat contract.

inzake de verwerking van restafval en GFT-afval, alsmede het 
beheren van dat contract.

3. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in 
artikel 3, zesde lid, horen, luiden als volgt:
a. Het initiëren en stimuleren van en participeren in initiatieven 
op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.
b. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden 
welke krachtens de Archiefwet 1995 naar de 
archiefbewaarplaats(en) van de Metropoolregio zijn 
overgebracht.
c. Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden 
van de gemeenten en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.
d. Het adviseren van de gemeenten en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden op het gebied van de inrichting van 
de documentaire informatiehuishouding.
4. Het bepaalde in lid 3, is niet van toepassing op de 
gemeente Gemert-Bakel.

3. De taken die bij de belangenbehartiging als bedoeld in 
artikel 3, derde lid, horen, luiden als volgt:
a. Het initiëren en stimuleren van en participeren in initiatieven 
op het gebied van cultuurhistorie en erfgoedbeheer.
b. De zorg voor en het beheer van de archiefbescheiden 
welke krachtens de Archiefwet 1995 naar de 
archiefbewaarplaats(en) van de Metropoolregio zijn 
overgebracht.
C .Het toezicht op de niet-overgebrachte archiefbescheiden 
van de gemeenten en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden.
d. Het adviseren van de gemeenten en de intergemeentelijke 
samenwerkingsverbanden op het gebied van de inrichting 
van de documentaire informatiehuishouding.
4. Het bepaalde in lid 3, is niet van toepassing op de 
gemeente Gemert-Bakel.

Bevoegdheden
Artikel 5
1. Onverminderd de rechtstreeks door de wet aan haar 
toegekende bevoegdheden, is het bestuur van de 
Metropoolregio ter uitoefening van haar taken, genoemd in 
artikel 4, eerste lid, bevoegd:
a. Algemeen verbindende voorschriften te geven omtrent:
- het instellen en beheren van regionale investerings- en
C + i rr'i I iIq rm/icf/"' nHcûrv
olm i iU IC II i lyolwi luoüi i,

Bevoegdheden
Artikel 5
1. Onverminderd de rechtstreeks door de wet aan haar 
toegekende bevoegdheden, is het bestuur van de 
Metropoolregio ter uitoefening van haar taken, genoemd in 
artikel 4, eerste lid, bevoegd:
a. Algemeen verbindende voorschriften te geven omtrent:
- het instellen en beheren van regionale investerings- en 
stimuleringsfondsen;

Het mobiliteitsfonds is op grond van 
wijzigingen in Wgr^- overgegaan 
naar de provincie. Het begrip 
regionale investerings- en

- het instellen en beheren van een regionaal mobiliteitsfonds; stimuleringsfondsen maakt ook de
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- de eigen organisatie en bedrijfsvoering.
b. Een regionale agenda vast te stellen.
c. Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties 
en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of 
beëindiging van deelneming daarvan, onverminderd het 
bepaalde in artikel 31a van de wet.
d. Een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar 
lichaam en andere openbare lichamen vast te stellen en te 
wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling.
e. Met één of meer gemeenten
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot 
ondersteunende dienstverlening.

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd 
Nieuwe tekst is groen gearceerd

- de eigen organisatie en bedrijfsvoering.
b. Een regionale agenda vast te stellen.
c. Het oprichten van onderscheidenlijk deelnemen in 
stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperaties 
en verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of 
beëindiging van deelneming daarvan, onverminderd het 
bepaalde in artikel 31a van de wet.
d. Een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar 
lichaam en andere openbare lichamen vast te stellen en te 
wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling.
e. Met één of meer gemeenten
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot 
ondersteunende dienstverlening.

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht________________
inzet van specifieke fondsen 
mogelijk.

2. De bevoegdheden die het bestuur van de Metropoolregio 
heeft ter uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, luiden als volgt:
a. Besluit woninggebonden subsidies: het verrichten van de 
publiekrechtelijke rechtshandelingen die zijn genoemd in 
artikel 2, van het Besluit verplichte afkoop woninggebonden 
subsidies.

2. De bevoegdheden die het bestuur van de Metropoolregio 
heeft ter uitoefening van de taken als bedoeld in artikel 4, 
tweede lid, luiden als volgt:

De bevoegdheden ter uitoefening 
van taken die uit het 2e lid van artikel 
4 zijn geschrapt, zijn in artikel 5 
overeenkomstig geschrapt.

b. Landgoed Gulbergen: het verrichten van publiekrechtelijke 
en privaatrechtelijke rechtshandelingen zoals die zijn 
genoemd in het besluit van het algemeen bestuur van 24 juni 
2004 inzake de taakstelling, werkwijze en samenstelling van 
de vaste commissie van advies Voorziening Razob en 
beheersregels voor de vaste commissie van advies 
Voorziening Razob.
c. Europese (subsidie)projecten: het verrichten van 
privaatrechtelijke en publiekrechtelijke rechtshandelingen, 
voortvloeiend uit respectievelijk reeds aangegane

a. Landgoed Gulbergen: het verrichten van privaatrechtelijke 
rechtshandelingen als grondeigenaar van het landgoed en het 
doen van uitgaven uit het fonds en de voorzieningen als 
bedoeld in artikel 4, tweede lid, aanhef en onder a.

Verduidelijking van de 
bevoegdheden van het bestuur in 
relatie tot het Landgoed Gulbergen; 
de verwijzing naar een besluit van 
het algemeen bestuur van 24 juni 
2004 maakte onvoldoende duidelijk 
wat de bevoegdheden ínhielden. De 
MRE heeft door wijziging van de Wro 
geen publiekrechtelijke 
bevoegdheden meer.
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overeenkomsten en subsidies die zijn verstrekt op het moment 
van inwerking treden van deze wijziging van de regeling, 
d. Vereniging van contractanten: het verrichten van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen, genoemd in de 
onderliggende overeenkomst met de gemeenten resp. N.V. 
Afvalsturing.

b. Vereniging van contractanten: het verrichten van 
privaatrechtelijke rechtshandelingen, genoemd in de 
onderliggende overeenkomst met de gemeenten en 
afvalorganisaties.

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht

3. De bevoegdheden van het bestuur behorende bij de taken 
als bedoeld in artikel 4, derde lid, zijn;
a. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 
30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor de zorg voor en 
het beheer van de archiefbescheiden van de alle 
bestuursorganen van de gemeenten die naarde regionale 
archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.
b. Het aanwijzen van de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats(en) als bedoeld in artikel 31 van de 
Archiefwet 1995. Aan deze bevoegdheid wordt uitvoering 
gegeven door het aanwijzen van één of meer regionale 
archiefbewaarplaatsen.
c. Het benoemen, schorsen en ontslaan van een 
gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, derde lid, van de 
Archiefwet 1995, in de persoon van een streekarchivaris. De
streekarchivaris dient gelet op artikel 32 van de Archiefwet 
1995 in het bezit dient te zijn van een diploma archivistiek.
d. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 
32, tweede lid, van de Archiefwet 1995, met betrekking tot het 
toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de 
gemeenten door de streekarchivaris. Onder het toezicht valt 
ook het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van 
gemeenschappelijke organen en/of de organen van openbare 
lichamen, voor zover dat toezicht door een voorziening of het 
ontbreken daarvan bij een deelnemende gemeente berust.
e. Het heffen van rechten ter zake van het genot van door of 
vanwege het RHCe geleverde diensten aan particulieren.

3. De bevoegdheden van het bestuur behorende bij de taken 
als bedoeld in artikel 4, derde lid, zijn;
a. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in artikel 
30, eerste lid, van de Archiefwet 1995 voor de zorg voor en 
het beheer van de archiefbescheiden van alle 
bestuursorganen van de gemeenten die naarde regionale 
archiefbewaarplaats(en) zijn overgebracht.
b. Het aanwijzen van de gemeentelijke 
archiefbewaarplaats(en) als bedoeld in artikel 31 van de 
Archiefwet 1995. Aan deze bevoegdheid wordt uitvoering 
gegeven door het aanwijzen van één of meer regionale 
archiefbewaarplaatsen.
c. Het benoemen, schorsen en ontslaan van een 
gemeentearchivaris als bedoeld in artikel 32, derde lid, van 
de Archiefwet 1995, in de persoon van een streekarchivaris.

d. Het vaststellen van een verordening als bedoeld in de 
Archiefwet, met betrekking tot het toezicht op het beheer van 
de archiefbescheiden van de gemeenten door de 
streekarchivaris. Onder het toezicht valt ook het toezicht op 
het beheer van de archiefbescheiden van 
gemeenschappelijke organen en/of de organen van openbare 
lichamen, voor zover dat toezicht door een voorziening of het 
ontbreken daarvan bij een deelnemende gemeente berust.
e. Het heffen van rechten ter zake van het genot van door of 
vanwege het RHCe geleverde diensten aan particulieren.

4. Het bepaalde in lid 4, niet van toepassing op de gemeente 
Gemert-Bakel.

4. Het bepaalde in het derde lid, is niet van toepassing op de 
gemeente Gemert-Bakel.

In het 3e lid zijn overbodige 
verwijzingen naar artikelen in de 
Archiefwet geschrapt.

In het 4e lid is de onjuiste verwijzing 
naar het voorgaande lid 
gecorrigeerd.
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HOOFDSTUK 3 NADERE UITWERKING TAKEN EN 
BEVOEGDHEDEN

HOOFDSTUK 3 NADERE UITWERKING TAKEN EN 
BEVOEGDHEDEN

Regionale Agenda
Artikel 6
1. Het algemeen bestuur stelt uiterlijk in november na 
aanvang van een nieuwe bestuursperiode een regionale 
agenda vast voor een periode van vier járen, waarin wordt 
vastgelegd:
- het gezamenlijke toekomstbeeld van de regio;

Regionale agenda
Artikel 6
1. Het algemeen bestuur stelt na aanvang van een nieuwe 
bestuursperiode een regionale agenda vast voor een periode 
van vier járen, waarin wordt vastgelegd:

- het gezamenlijke toekomstbeeld van de regio;

De verwijzing naar november en het 
opnemen van het exacte proces legt 
onnodig beperkingen op en is 
daarom geschrapt.

- de van het toekomstbeeld afgeleide strategie op de vaste 
thema’s;
- de opgaven die op de vaste thema’s in gezamenlijkheid 
worden opgepakt en door de gemeenten worden uitgevoerd; 
ŗ een beschrijving van de lijdelijke thema's en de eventuele 
opgaven die daaruit voodvloeien

- de thema’s waarop wordt samengewerkt alsmede de van het 
toekomstbeeld afgeleide strategie op de thema’s;
- de regionale opgaven die op de thema’s in gezamenlijkheid 
worden opgepakt en door de gemeenten worden uitgevoerd;

SWA: De noodzakelijke flexibiliteit 
brengt met zich mee dat thema’s 
waarop wordt samengewerkt 
aangepast moeten kunnen worden, 
zonder dat de GR daarop aangepast 
moet worden. Dit gebeurt bij het 
vaststellen van de regionale agenda. 
De formulering is daarop aangepast.

2. De regionale agenda wordt ieder jaar bij de vaststelling van 
de begroting van de Metropoolregio geactualiseerd en 
opnieuw vastgesteld door het algemeen bestuur.
3. Het algemeen bestuur betrekt bij zijn beslissing tot

SWA: : Jaarlijks wordt de regionale 
agenda voor elk specifiek thema een 
werkprogramma vastgesteld. 
Besluitvorming in het algemeen

vaststelling en jaarlijkse actualisering van de regionale agenda 
in ieder geval de uitkomsten van de beraadslagingen van het 
regionaal platform.

bestuur vindt plaats op basis van de 
voorhangprocedure (zienswijzen).
De regionale agenda zelf wordt niet 
geactualiseerd. De begroting is 
gebaseerd op de regionale agenda. 
Het werkprogramma bevat de 
verdere concretisering.

4. De regionale agenda werkt in zoverre door in het beleid van 
gemeenten dat zij richtinggevend is bij het maken van 
bindende afspraken tussen de betrokken gemeenten over de 
thema’s onderscheidenlijk de regionale opgaven, via 
bijvoorbeeld convenanten, uitvoeringsarrangementen of 
businesscases.

2. De regionale agenda werkt in zoverre door in het beleid van 
gemeenten dat zij richtinggevend is bij het maken van 
bindende afspraken tussen de betrokken gemeenten over de 
thema’s onderscheidenlijk de regionale opgaven, via 
bijvoorbeeld convenanten, uitvoeringsarrangementen of 
businesscases.
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5, De regionale agenda is voorts richtinggevend bij het 
bovenregionaal positioneren van de regio door de 
bestuursorganen van de Metropoolregio.
6, De verantwoordelijkheid voorde uitvoering van de regionale 
agenda en de daarop gebaseerde voortgangsrapportages ligt 
bij de gemeenten. Voor zover bindende afspraken worden 
gemaakt, worden die vastgelegd in convenanten of 
beleidsovereenkomsten.
De Metropoolregio heeft geen bevoegdheden aangaande de 
uitvoering van de regionale opgaven die uit de regionale 
agenda voortkomen. Uitvoering van de Regionale opgaven is 
een verantwoordelijkheid van de colleges. De Metropoolregio 
is niet bevoegd hierover rechtens bindende besluiten te 
nemen.

3. De regionale agenda is voorts richtinggevend bij het 
bovenregionaal positioneren van de regio door de 
bestuursorganen van de Metropoolregio.
4. De verantwoordelijkheid voorde uitvoering van de regionale 
agenda en de daarop gebaseerde voortgangsrapportages ligt 
bij de gemeenten. Voor zover bindende afspraken worden 
gemaakt, worden die vastgelegd in convenanten of 
beleidsovereenkomsten.
De Metropoolregio heeft geen bevoegdheden aangaande de 
uitvoering van de regionale opgaven die uit de regionale 
agenda voortkomen, anders dan in de regeling genoemd. 
Uitvoering van de Regionale opgaven is een 
verantwoordelijkheid van de gemeenten. De Metropoolregio is 
niet bevoegd hierover rechtens bindende besluiten te nemen,

In het 4e lid is verduidelijkt dat voor 
zover de Metropoolregio uitvoering 
geeft aan de regionale opgaven dit 
expliciet in de regeling genoemd 
moet zijn of expliciet moet zijn 
overeengekomen.

Gemeenten is in de definitie 
omschreven als colleges en raden.

behoudens expliciet overeengekomen afspraken over het 
uitvoeren van bestuursbevoegdheden tussen de colleges.

Regionaal stimuleringsfonds
Artikel 7
1. Het Regionaal stimuleringsfonds strekt tot cofinanciering 
van projecten die bijdragen aan de economische 
structuurversterking van de regio en die passen binnen de 
kaders van de regionale agenda.
2. Het Regionaal stimuleringsfonds kan behalve als 
projectfinanciering in voorkomende gevallen ook ingezet 
worden als programmafinanciering.
3. Het algemeen bestuur stelt voor de wijze van verdeling van 
de beschikbare middelen voorschriften op.
4. Het regionale stimuleringsfonds wordt gevoed door een 
verplichte gemeentelijke bijdrage op basis van het inwonertal 
van de gemeenten en door eventuele bijdragen van derde 
partijen. Artikel 1 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing.
5. De bijdrage wordt jaarlijks bij de vaststelling van de 
begroting voor het daaropvolgende begrotingsjaar vastgesteld 
door de algemeen bestuur.
6. Het bedrag per inwoner is voor iedere gemeente gelijk.

Regionaal stimuleringsfonds
Artikel 7
1. Het Regionaal stimuleringsfonds strekt tot cofinanciering 
van projecten die bijdragen aan de economische 
structuurversterking van de regio en die passen binnen de 
kaders van de regionale agenda.
2. Het Regionaal stimuleringsfonds kan behalve als 
projectfinanciering in voorkomende gevallen ook ingezet 
worden als programmafinanciering.
3. Het algemeen bestuur stelt voorde wijze van verdeling van 
de beschikbare middelen voorschriften op.
4. Het regionale stimuleringsfonds wordt gevoed door een 
verplichte gemeentelijke bijdrage op basis van het inwonertal 
van de gemeenten en door eventuele bijdragen van derde 
partijen. Artikel 1 van de Gemeentewet is van 
overeenkomstige toepassing.
5. De bijdrage wordt jaarlijks bij de vaststelling van de 
begroting voor het daaropvolgende begrotingsjaar vastgesteld 
door de algemeen bestuur.
6. Het bedrag per inwoner is voor iedere gemeente gelijk.
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Regionaal mobiliteitsfonds
Artikel 8
1. Het regionale mobiliteitsfonds strekt tot aanvullende 
financiering van regionale projecten en zal in beginsel alleen 
in de vorm van cofinanciering worden ingezet.
2. Het regionale mobiliteitsfonds strekt tot aanvullende 
financiering van regionale projecten die als zodanig zijn 
aangewezen in het regionaal verkeers- en vervoersplan.
3. Het regionale mobiliteitsfonds wordt gevoed door een 
verplichte gemeentelijke bijdrage op basis van het inwonertal 
van de gemeenten en door middelen die het Rijk beschikbaar 
stelt. Artikel 1 van de Gemeentewet is van overeenkomstige 
toepassing.
4. De bijdrage wordt jaarlijks bij de vaststelling van de 
begroting voor het daaropvolgende begrotingsjaar vastgesteld 
door de algemeen bestuur op basis van een meerjarenraming, 
die gebaseerd is op het meerjarige uitvoeringsprogramma 
behorende bij het door de algemeen bestuur vastgestelde 
regionaal verkeers- en vervoersplan.
5. Het bedrag per inwoner is voor iedere gemeente gelijk.
6. Indien het algemeen bestuur bij het aanwijzen van een 
regionaal project een of meer gemeenten heeft aangewezen 
die meer in het bijzonder baat heeft of hebben bij de 
realisering van dat regionale project, wordt een bijdrage uit het 
regionale mobiliteitsfonds alleen beschikbaar gesteld indien 
de aldus aangewezen gemeente(n) overeenkomstig de mate 
van het gebaat zijn, zoals door de algemeen bestuur 
aangegeven, eveneens een bijdrage verleent aan het 
regionale project.

Het mobiliteitsfonds is op grond van 
wijzigingen in Wgr^- overgegaan 
naar de provincie. Het begrip 
regionale investerings- en 
stimuleringsfondsen maakt ook de 
inzet van specifieke fondsen 
mogelijk

Door het vervallen van dit artikel 
verschuift de nummering van de 
navolgende artikelen.
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HOOFDSTUK 4 BESTUURSORGANEN HOOFDSTUK 4 BESTUURSORGANEN
Organen
Artikel 9
Het openbaar lichaam kent de volgende organen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter;
d. de door het bestuur ingestelde commissies.

Organen
Artikel 8
Het openbaar lichaam kent de volgende organen:
a. het algemeen bestuur;
b. het dagelijks bestuur;
c. de voorzitter;
d. de door het bestuur ingestelde bestuurscommissies en 
commissies van advies.

Verduidelijking van de term 
commissies.

HOOFDSTUK 5 HET ALGEMEEN BESTUUR HOOFDSTUK 5 HET ALGEMEEN BESTUUR
Samenstelling
Artikel 10
1. Het algemeen bestuur bestaat uit 24 leden. De raden van 
de gemeenten wijzen ieder één lid aan. De raad van de 
gemeente Eindhoven en van de gemeente Helmond wijzen 
voorts hun burgemeester aan als lid van het algemeen 
bestuur. Bovendien wijst de raad van de gemeente wiens lid 
door het algemeen bestuur wordt aangewezen als lid van het 
dagelijks bestuur ook een tweede lid aan.
2. De raden wijzen voor ieder lid van het algemeen bestuur 
een plaatsvervangend lid aan.
Waar in dit artikel wordt gesproken over leden worden 
daarmee tevens de plaatsvervangende leden bedoeld.
3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen 
voor een zittingsduur van 4 jaar en treden af op de dag 
waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode de raad 
een besluit neemt tot aanwijzing van de leden en 
plaatsvervangend leden van het algemeen bestuur.
Aftredende leden kunnen opnieuw als lid worden 
aangewezen.
4. Wanneer het lidmaatschap van de raad of het college van 
burgemeester en wethouders eindigt, eindigt ook het 
(plaatsvervangend) lidmaatschap van het algemeen bestuur.
5. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag 
nemen. Dit gebeurt door mededeling aan het algemeen 
bestuur en aan de raad die het lid heeft aangewezen.

Samenstelling
Artikel 9
1. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen ieder één 
lid van het algemeen bestuur aan. De raad van de gemeente 
Eindhoven en van de gemeente Helmond wijzen voorts hun 
burgemeester aan als lid van het algemeen bestuur.
Bovendien wijst de raad van de gemeente wiens lid door het 
algemeen bestuur wordt aangewezen als lid van het dagelijks 
bestuur ook een tweede lid aan.
2. De raden wijzen voor ieder lid van het algemeen bestuur 
een plaatsvervangend lid aan.
Waar in dit artikel wordt gesproken over leden worden 
daarmee tevens de plaatsvervangende leden bedoeld.
3. De leden van het algemeen bestuur worden aangewezen 
voor een zittingsduur van 4 jaar en treden af op de dag 
waarop in het kader van een nieuwe zittingsperiode de raad 
een besluit neemt tot aanwijzing van de leden van het 
algemeen bestuur. Aftredende leden kunnen opnieuw als lid 
worden aangewezen.

4. Wanneer het lidmaatschap van de raad of het college van 
burgemeester en wethouders eindigt, eindigt ook het 
lidmaatschap van het algemeen bestuur.
5. Een lid van het algemeen bestuur kan te allen tijde ontslag 
nemen. Dit gebeurt door mededeling aan het algemeen 
bestuur en aan de raad die het lid heeft aangewezen.

Het gestelde aantal AB leden 
beperkte het aantal leden van het 
dagelijks bestuur (verder: DB) tot 3.
In de regeling wordt nu de 
mogelijkheid geboden om het aantal 
DB leden uítte breiden. Omdat 
ingevolge de Wgr de leden van het
DB ook lid zijn van het AB, groeit het 
aantal AB leden hierin mee.

De tweede volzin van het 2e lid stelt 
dat met leden ook 
plaatsvervangende leden worden 
bedoeld. Dit woord kan daarom 
vervallen in het 3e, 4e en 6e lid, 
evenals het 10e lid.
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6. Indien tussentijds de plaats van een (plaatsvervangend) lid 
vacant komt, wijst de daartoe bevoegde raad zo spoedig 
mogelijk een nieuw (plaatsvervangend) lid aan.
7. Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het 
vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter beschikking heeft 
gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.
8. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de 
resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.
9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is 
onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of 
vanwege het bestuur van één der gemeenten dan wel door of 
vanwege het bestuur van de Metropoolregio aangesteld of 
daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voorde 
toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der 
gemeenten dan wel van de Metropoolregio op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.
10. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing op 
plaatsvervangende leden.

6. Indien tussentijds de plaats van een lid vacant komt, wijst 
de daartoe bevoegde raad zo spoedig mogelijk een nieuw lid 
aan.
7. Een lid van het algemeen bestuur dat op basis van het 
vijfde lid van dit artikel zijn lidmaatschap ter beschikking heeft 
gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.
8. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de 
resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.
9. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur is 
onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of 
vanwege het bestuur van één der gemeenten dan wel door of 
vanwege het bestuur van de Metropoolregio aangesteld of 
daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voorde 
toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der 
gemeenten dan wel van de Metropoolregio op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Werkwijze
Artikel 11
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 
reglement van orde vast. Dit reglement, en de daarin 
aangebrachte wijzigingen, worden aan de raden gezonden.
De artikelen 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de 
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.

2. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per 
jaar. Vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de 
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of wanneer 
tenminste een vijfde gedeelte van de leden van het algemeen 
bestuur, onder opgave van redenen, dit schríftelijk verzoekt.
3 De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde 
gedeelte van de aanwezige leden hierom verzoeken en het

Werkwijze
Artikel 10
1. Het algemeen bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 
reglement van orde vast. Dit reglement, en de daarin 
aangebrachte wijzigingen, worden aan de raden gezonden.
De artikelen 19, 20, 22, 26 en 28 tot en met 32 van de 
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing, voor 
zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.
2. Het reglement van orde bevat bepalingen over de 
mogelijkheid van digitaal vergaderen.
3. Het algemeen bestuur vergadert ten minste twee maal per 
jaar. Vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de 
voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig acht, of wanneer 
tenminste een vijfde gedeelte van de leden van het algemeen 
bestuur, onder opgave van redenen, dit schríftelijk verzoekt.
4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar. 
De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde 
gedeelte van de aanwezige leden hierom verzoeken en het

De coronamaatregelen hebben 
digitaal vergaderen noodzakelijk 
gemaakt. Daarnaast kan digitaal 
vergaderen ook om andere 
praktische redenen nodig zijn.
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algemeen bestuur hiertoe besluit of de voorzitter dit nodig 
acht.
4. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan 
niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de rekening;
c. de vaststelling en actualisering van de regionale agenda;
d. de vaststelling van het liquidatieplan;
e. het verlenen van ontslag aan een lid van het dagelijks 
bestuur;
f. de vaststelling of wijziging van gemeenschappelijke 
regelingen tussen de Metropoolregio en andere openbare 
lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling, waarbij het algemeen 
bestuur deelnemer is;
g. de oprichting van of deelname in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen en coöperaties en 
verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging 
van deelneming daaraan.
5. Derden kunnen worden uitgenodigd aan de 
beraadslagingen van het algemeen bestuur deel te nemen.

algemeen bestuur hiertoe besluit of de voorzitter dit nodig 
acht.
5. In een besloten vergadering van het algemeen bestuur kan 
niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de jaarrekening;
c. de vaststelling en actualisering van de regionale agenda;
d. de vaststelling van het liquidatieplan;
e. het verlenen van ontslag aan een lid van het dagelijks 
bestuur;
f. de vaststelling of wijziging van gemeenschappelijke 
regelingen tussen de Metropoolregio en andere openbare 
lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling, waarbij het algemeen 
bestuur deelnemer is;
g. de oprichting van of deelname in stichtingen, 
maatschappen, vennootschappen en coöperaties en 
verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging 
van deelneming daaraan.
6. Derden kunnen worden uitgenodigd aan de 
beraadslagingen van het algemeen bestuur deel te nemen.

Taken en bevoegdheden
Artikel 12
De taken en bevoegdheden die de Metropoolregio bij of 
krachtens de wet en deze regeling toegekend heeft gekregen, 
berusten bij het algemeen bestuur tenzij bij wet of in deze 
regeling anders is bepaald.

Taken en bevoegdheden
Artikel 11
De taken en bevoegdheden die de Metropoolregio bij of 
krachtens de wet en deze regeling toegekend heeft gekregen, 
berusten bij het algemeen bestuur tenzij bij wet of in deze 
regeling anders is bepaald.

Besluitvorming
Artikel 13
1. Bij het nemen van besluiten heeft ieder lid van het 
algemeen bestuur in de vergadering twee stemmen.
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, hebben de 
leden, aangewezen door de raden van Eindhoven en
Helmond en door de raad van de gemeente die een extra lid 
mag aanwijzen op grond van het bepaalde in artikel 10, eerste 
lid, laatste volzin, ieder één stem.

Besluitvorming
Artikel 12
1. Bij het nemen van besluiten heeft ieder lid van het 
algemeen bestuur in de vergadering twee stemmen.
2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid, hebben de 
leden, aangewezen door de raden van Eindhoven en
Helmond en door de raad van de gemeente die een extra lid 
mag aanwijzen op grond van het bepaalde in artikel 9, eerste 
lid, laatste volzin, ieder één stem.
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3. De besluitvorming vindt met uitzondering van het bepaalde 
in het vierde lid plaats bij meerderheid van stemmen van de 
aanwezige leden.
4. Voor het tot stand komen van een beslissing over 
vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen, 
jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde 
meerderheid vereist van drie/vierde van hen die een stem 
uitbrengen.
5. Het algemeen bestuur vergadert en besluit slechts indien 
meer dan de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden 
van het algemeen bestuur aanwezig is.
6. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de 
data waarop begroting en rekening worden behandeld.
7. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in het vijfde lid 
niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een 
nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient 
plaats te vinden.
8. Het algemeen bestuur kan bij toepassing van het zevende 
lid over alle onderwerpen met uitzondering van de begroting, 
een begrotingswijziging, jaarstukken en de regionale agenda, 
beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal 
aanwezige leden.

3. De besluitvorming vindt met uitzondering van het bepaalde 
in het vierde lid plaats bij meerderheid van stemmen van de 
aanwezige leden.
4. Voor het tot stand komen van een beslissing over 
vaststelling van de begroting, begrotingswijzigingen, 
jaarrekening en regionale agenda is een gekwalificeerde 
meerderheid vereist van drie/vierde van hen die een stem 
uitbrengen.
5. Het algemeen bestuur vergadert en besluit slechts indien 
meer dan de helft van het totale aantal stemgerechtigde leden 
van het algemeen bestuur aanwezig is.
6. Jaarlijks wordt een vergaderschema vastgesteld van de 
data waarop begroting en jaarrekening worden behandeld.
7. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in het vijfde lid 
niet aanwezig is bij een vergadering, kan de voorzitter een 
nieuwe vergadering beleggen, welke binnen twee weken dient 
plaats te vinden.
8. Het algemeen bestuur kan bij toepassing van het zevende 
lid over alle onderwerpen met uitzondering van de begroting, 
een begrotingswijziging, jaarstukken en de regionale agenda, 
beraadslagen en besluiten nemen ongeacht het aantal 
aanwezige leden.

Geheimhouding
Artikel 14
Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op 
grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met 
gesloten deuren behandelde en omtrent de ínhoud van de 
stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de 
behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde 
of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het 
algemeen bestuur haar opheft.

Geheimhouding
Artikel 13
Het algemeen bestuur kan in een besloten vergadering, op 
grond van de belangen, genoemd in artikel 10 van de Wet 
openbaarheid van bestuur, omtrent het in die vergadering met 
gesloten deuren behandelde en omtrent de ínhoud van de 
stukken welke aan het algemeen bestuur worden overgelegd, 
geheimhouding opleggen. Deze wordt door hen die bij de 
behandeling aanwezig waren en allen die van het behandelde 
of de stukken kennis dragen, in acht genomen, totdat het 
algemeen bestuur haar opheft.
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HOOFDSTUK 6 HET DAGELIJKS BESTUUR HOOFDSTUK 6 HET DAGELIJKS BESTUUR
Samenstelling
Artikel 15
Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. De voorzitter, zijnde de burgemeester van Eindhoven.
b. De vicevoorzitter, zijnde de burgemeester van Helmond.
c. Eén overig uit het algemeen bestuur afkomstig lid, dat door 
het algemeen bestuur is aangewezen om zitting te nemen in 
het dagelijks bestuur. Dit lid heeft te gelden als tweede

Samenstelling
Artikel 14
1 Het dagelijks bestuur bestaat uit:
a. De voorzitter, zijnde de burgemeester van Eindhoven.
b. De vicevoorzitter, zijnde de burgemeester van Helmond.
c. Ten minste één uit het algemeen bestuur afkomstige lid, dat 
door het algemeen bestuur is aangewezen om zitting te 
nemen in het dagelijks bestuur.

Volgens het SWA bestaat het DB uit:
- De voorzitter( burgemeester van 
Eindhoven)
- De vicevoorzitter ( burgemeester 
van Helmond)
- Op basis van de complexiteit van 
de in het dagelijks bestuur belegde 
opgaven: door het algemeen bestuur 
aangewezen perso(o)n(en) om 
zitting te nemen in het dagelijks 
bestuur.
- De voorzitters van de inhoudelijke 
portefeuillehoudersoverleggen.
In 2019 zijn de voorzitters van de 
inhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen 
benoemd als adviseur van het DB 
omdat formele benoeming op grond 
van artikel 15 GR MRE 2015 niet 
mogelijk was. Op basis van de 
positieve ervaring wordt deze 
constructie voortgezet. De positie 
van adviseurs in het DB en AB is 
verder geregeld in het Statuut. De 
voorzitters van de inhoudelijke 
portefeuillehoudersoverleggen 
(verder: poho’s) behoeven geen AB 
lid te zijn. Artikel 9, lid 1 is niet van 
toepassing op de gemeenten waaruit 
de voorzitters van de inhoudelijke 
poho’s afkomstig zijn.
De portefeuille organisatie en 
financiën is nu belegd als adviseur.
De ervaring geeft aan dat het 
vanwege de zwaarte van een 
portefeuille (zoals bijvoorbeeld, maar

vicevoorzitter. 2. Verdere uit het algemeen bestuur afkomstige leden die door 
het algemeen bestuur kunnen worden aangewezen om zitting 
e nemen in het dagelijks bestuur.

3. bij samenstelling van het dagelijks bestuur wordt gestreefd 
naar zo veel mogelijk regionale spreiding (De Peel, De
Kempen, het Stedelijk Gebied Eindhoven en de A2- 
gemeenten)
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niet uitsluitend, de portefeuille 
organisatie en financiën) gewenst 
kan zijn de positie te formaliseren als 
DB lid en het DB dus uit te breiden.
De regionale spreiding geldt als 
streven voor zowel de adviseurs als 
de leden van het DB.
Het DB regelt zelfde volgorde van 
vervanging (2e vicevoorzitter en 
verder)

Zittingsduur
Artikel 16
1. Het algemeen bestuur wijst in de eerste vergadering van 
elke zittingsperiode de leden van het dagelijks bestuur aan.

2. De leden van het dagelijks bestuur treden als lid van dat 
bestuur af op de dag, waarop de zittingsperiode van de leden 
van het algemeen bestuur afloopt. Zij blijven hun functie 
waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.
3. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant 
komt, wijst het algemeen bestuur, met inachtneming van het 
bepaalde in dit artikel, een nieuw lid aan.

Zittingsduur
Artikel 15
1. Het algemeen bestuur wijst in de eerste vergadering van 
elke zittingsperiode de | leden van het dagelijks bestuur aan,

Voor de aanwijzing van overige 
leden van het DB zal eerst meer 
duidelijk moeten zijn over de 
verdeling van werkzaamheden en de 
regionale spreiding.

als bedoeld in artikel 14, eerste lid, aanhef en onder a tot en
met c.
2. Eventuele overige leden van het dagelijks bestuur kunnen 
door het algemeen bestuur worden aangewezen in iedere 
andere vergadering dan die bedoeld in het eerste lid van dit
artikel
3. De leden van het dagelijks bestuur treden als lid van dat 
bestuur af op de dag, waarop de zittingsperiode van de leden 
van het algemeen bestuur afloopt. Zij blijven hun functie 
waarnemen totdat in hun opvolging is voorzien.
4. Indien tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur vacant 
komt, wijst het algemeen bestuur, met inachtneming van het 
bepaalde in dit artikel, een nieuw lid aan.

Werkwijze
Artikel 17
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter 
oordeelt of tenminste twee leden de voorzitter schríftelijk en 
met redenen omkleed hierom verzoeken. In het laatste geval 
wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig 
verzoek gehouden.

Werkwijze
Artikel 16
1. Het dagelijks bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter 
oordeelt of tenminste twee leden de voorzitter schríftelijk en 
met redenen omkleed hierom verzoeken. In het laatste geval 
wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig 
verzoek gehouden.
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2. De artikelen 53, 54 en 56 tot en met 59, van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn 
vergaderingen vaststellen, dat aan het algemeen bestuur 
wordt gezonden.
4. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelen de 
leden van het dagelijks bestuur onderling de werkzaamheden, 
onverminderd het bepaalde in artikel 33c van de wet.

2. De artikelen 53, 54 en 56 tot en met 59, van de
Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Het dagelijks bestuur kan een reglement van orde voor zijn 
vergaderingen vaststellen, dat aan het algemeen bestuur 
wordt gezonden.
4.In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelen de 
leden van het dagelijks bestuur onderling de werkzaamheden, 
onverminderd het bepaalde in artikel 33c van de wet.

Taken en Bevoegdheden
Artikel 18
1. Het dagelijks bestuur is in elk geval belast met:
a. het voeren van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio, 
voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling het 
algemeen bestuur hiermee is belast;
b. een voortdurend toezicht op al wat de Metropoolregio 
aangaat, waaronder in het bijzonder het bewaken van de 
regionale strategie op thema’s die zijn genoemd in de 
vigerende regionale agenda en het borgen van de kwaliteit 
van de samenwerking;
c. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur 
en de overlegorganen ter overweging en, voor zover van 
toepassing, ter beslissing zal worden voorgelegd;
d. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
e. het voorstaan van de belangen van de Metropoolregio bij 
andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact 
voorde Metropoolregio van belang is;
f. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de 
Metropoolregio;
g. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voorde 
controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
h. het houden van toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeenten en de zorg voor en het 
beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten die naar 
de regionale archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

2. Het dagelijks bestuur is bij zijn taakuitoefening in elk geval 
bevoegd:

Taken en Bevoegdheden
Artikel 17
1 .Het dagelijks bestuur is in elk geval belast met:
a. het voeren van het dagelijks bestuur van de Metropoolregio, 
voor zover niet bij of krachtens de wet of deze regeling het 
algemeen bestuur hiermee is belast;
b. een voortdurend toezicht op al wat de Metropoolregio 
aangaat, waaronder in het bijzonder het bewaken van de 
regionale strategie op thema’s die zijn genoemd in de 
vigerende regionale agenda en het borgen van de kwaliteit 
van de samenwerking;
c. het voorbereiden van al hetgeen aan het algemeen bestuur 
ter overweging en, voor zover van toepassing, ter beslissing 
zal worden voorgelegd;
d. het uitvoeren van de besluiten van het algemeen bestuur;
e. het voorstaan van de belangen van de Metropoolregio bij 
andere overheden, instellingen of personen, waarmee contact 
voorde Metropoolregio van belang is;
f. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de 
Metropoolregio;
g. de zorg, voor zover deze niet aan anderen toekomt, voor de 
controle op het geldelijk beheer en de boekhouding;
h. het houden van toezicht op het beheer van de 
archiefbescheiden van de gemeenten en de zorg voor en het 
beheer van de archiefbescheiden van de gemeenten die naar 
de regionale archiefbewaarplaats zijn overgebracht.

2. Het dagelijks bestuur is bij zijn taakuitoefening in elk geval 
bevoegd:

Op grond van het SWA en het
Statuut berust de voorbereiding van 
de agenda van de inhoudelijke 
poho’s (zijnde overlegorganen) bij 
koplopersgroepen. Het 
overlegorgaan “Raadstafel 21” 
bepaalt ook haar eigen agenda.
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a. regels vastte stellen over de organisatie en bedrijfsvoering 
van de Metropoolregio, met uitzondering van het statuut, als 
bedoeld in artikel 2, vijfde lid juncto artikel 22, derde lid van 
deze regeling;
b. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, voor 
zover die bevoegdheid niet is voorbehouden aan het 
algemeen bestuur;
c. het benoemen, schorsen, ontslaan van de streekarchivaris;
d. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, in het 
bijzonder met een of meer gemeenten 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot 
ondersteunende dienstverlening op contractbasis voor taken 
waarmee het bestuur van de Metropoolregio belast is. 
Uitgezonderd van deze bevoegdheid is het oprichten van 
onderscheidenlijk deelnemen in Stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen en coöperaties en verenigingen, dan wel de 
ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daarvan;

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd 
Nieuwe tekst is groen gearceerd

a. regels vastte stellen over de organisatie en bedrijfsvoering 
van de Metropoolregio, met uitzondering van het statuut, als 
bedoeld in artikel 2, vijfde lid juncto artikel 21, derde lid van 
deze regeling;
b. ambtenaren te benoemen, te schorsen en te ontslaan, voor 
zover die bevoegdheid niet is voorbehouden aan het 
algemeen bestuur;
c. het benoemen, schorsen, ontslaan van de streekarchivaris;
d. privaatrechtelijke rechtshandelingen te verrichten, 
waaronder met een of meer gemeenten 
samenwerkingsovereenkomsten te sluiten met betrekking tot 
ondersteunende dienstverlening op contractbasis voor taken 
waarmee het bestuur van de Metropoolregio belast is.

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht

In het 3e lid wordt al bepaald dat het 
oprichten van of deelnemen in een 
stichting, maatschap, vennootschap, 
coöperatie en vereniging dan wel het 
ontbinden daarvan of het beëindigen 
van de deelname daaraan niet aan 
het DB kan worden overgedragen. 
Derhalve is de volzin van dezelfde 
strekking in ld 2, sub b overbodig.

e. een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar 
lichaam en andere openbare lichamen vast te stellen en te 
wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling, voorzover het 
collegebevoegdheden betreft;
f. rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve 
beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding 
daarop verrichten, tenzij het algemeen bestuur voor zover het 
het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen 
anders beslist;
g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als 
buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter 
voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

e. een gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar 
lichaam en andere openbare lichamen vast te stellen en te 
wijzigen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke gemeenschappelijke regeling, voorzover het 
collegebevoegdheden betreft;
f. rechtsgedingen, bezwaarprocedures of administratieve 
beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding 
daarop verrichten, tenzij het algemeen bestuur voor zover het 
het algemeen bestuur aangaat, in voorkomende gevallen 
anders beslist;
g. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als 
buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter 
voorkoming van verjaring en verlies van recht of bezit.

3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur 
bevoegdheden overdragen, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van de regionale agenda;

3. Het algemeen bestuur kan aan het dagelijks bestuur 
bevoegdheden overdragen, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van de regionale agenda;
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d. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;
e. het oprichten van of deelnemen in een stichting, 
maatschap, vennootschap, coöperatie en vereniging dan wel 
het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname 
daaraan;
f. het benoemen, schorsen en ontslaan van de 
regiodirecteur/secretaris;

g. het vaststellen van een liquidatieplan bij opheffing;
h. het vaststellen van het statuut als bedoeld in artikel 2, vijfde 
lid, juncto artikel 22, derde lid van deze regeling

d. het vaststellen van algemeen verbindende voorschriften;
e. het oprichten van of deelnemen in een stichting, 
maatschap, vennootschap, coöperatie en vereniging dan wel 
het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname 
daaraan;
f. het benoemen, schorsen en ontslaan van de 
directeur/secretaris;

g. het vaststellen van een liquidatieplan bij opheffing;
h. het vaststellen van het statuut als bedoeld in artikel 2, vijfde 
lid, juncto artikel 21, derde lid van deze regeling.

Toevoeging van het 4e lid dient ter 
verheldering welke 
rechtshandelingen die betrekking 
hebben op het optreden van de MRE 
als grondeigenaar (in casu

4. Voor zover de privaatrechtelijke rechtshandelingen als 
bedoeld in het tweede lid, aanhef en onder d, verandering 
brengen in eigendomsrechten van registergoederen alsmede 
verandering brengen in beperkte rechten daarop, behoeven zij 
uitdrukkelijk de voorafgaande instemming van het algemeen 
bestuur. Uitgezonderd van die instemming zijn 
rechtshandelingen ten aanzien van beperkte rechten die 
worden gevestigd, overgedragen of waarvan afstand wordt 
gedaan ten behoeve van openbare nutsvoorzieningen.

Gulbergen), uitdrukkelijk de 
instemming van het AB behoeven.

Geheimhouding
Artikel 19
1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde en 
omtrent de ínhoud van de stukken die aan het dagelijks 
bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering 
behandelde wordt tijdens de vergadering opgelegd. De 
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling 
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de 
stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het dagelijks 
bestuur haar opheft.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding

Geheimhouding
Artikel 18
1. Het dagelijks bestuur kan op grond van een belang, 
genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, 
omtrent het in een besloten vergadering behandelde en 
omtrent de ínhoud van de stukken die aan het dagelijks 
bestuur worden overgelegd, geheimhouding opleggen. 
Geheimhouding omtrent het in een besloten vergadering 
behandelde wordt tijdens de vergadering opgelegd. De 
geheimhouding wordt door hen die bij de behandeling 
aanwezig waren en allen die van het behandelde of de 
stukken kennis dragen, in acht genomen totdat het dagelijks 
bestuur haar opheft.
2. Op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de
Wet openbaarheid van bestuur, kan de geheimhouding
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eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een 
commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het 
dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken 
melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen 
totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel 
het algemeen bestuur haar opheft

eveneens worden opgelegd door de voorzitter of een 
commissie, ten aanzien van de stukken die zij aan het 
dagelijks bestuur overleggen. Daarvan wordt op de stukken 
melding gemaakt. De geheimhouding wordt in acht genomen 
totdat het orgaan, dat de verplichting heeft opgelegd, dan wel 
het algemeen bestuur haar opheft.

HOOFDSTUK 7 VOORZITTER HOOFDSTUK 7 VOORZITTER
Aanwijzing
Artikel 20
1. De burgemeester van Eindhoven is de voorzitter van de 
Metropoolregio.
2. Bij verhindering of ontstentenis wordt hij vervangen door de 
vicevoorzitter of bij verhindering of ontstentenis van de 
vicevoorzitter door de tweede vicevoorzitter.

Aanwijzing
Artikel 19
1. De burgemeester van Eindhoven is de voorzitter van de 
Metropoolregio.
2. Bij verhindering of ontstentenis wordt de voorzitter 
vervangen door de vicevoorzitter of bij verhindering of 
ontstentenis van de vicevoorzitter door de tweede 
vicevoorzitter.

In de regeling is gestreefd naar 
genderneutrale verwijzingen.

3. Het bepaalde in artikel 16, tweede lid en derde lid, is op de 
voorzitter van overeenkomstige toepassing.

3.Het bepaalde in artikel 15, derde lid en vierde lid, is op de 
voorzitter van overeenkomstige toepassing.

Rol en Taken
Artikel 21
1 De voorzitter is het nationale en internationale boegbeeld 
van de regio. In het kader van deze taak brengt hij de 
regionale agenda in op (internationale en regionale podia.
2 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen 
van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3 Hij draagt zorg voor een spoedige afdoening van zaken. Alle 
stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks 
bestuur uitgaan worden door de voorzitter en de secretaris 
ondertekend.
4 De voorzitter vertegenwoordigt de Metropoolregio in en 
buiten rechte.

Rol en Taken
Artikel 20
1 De voorzitter is het nationale en internationale boegbeeld 
van de regio. In het kader van deze taak brengt de voorzitter 
de regionale agenda in op (internationale en regionale podia.
2 De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen 
van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
3 De voorzitter draagt zorg voor een spoedige afdoening van 
zaken. Alle stukken, die van het algemeen bestuur en van het 
dagelijks bestuur uitgaan worden door de voorzitter en de 
secretaris ondertekend.
4 De voorzitter vertegenwoordigt de Metropoolregio in en 
buiten rechte.

In de regeling is gestreefd naar 
genderneutrale verwijzingen.

5 Hij kan de vertegenwoordiging aan de vicevoorzitter of een 
door hem gemachtigde opdragen.

In rechtsgedingen tussen de Metropoolregio en de gemeente, 
waarvan de voorzitter lid van het bestuur is, wordt hij 
vervangen door de vicevoorzitter

5 De voorzitter kan de vertegenwoordiging aan de 
vicevoorzitter of een ander lid van het dagelijks bestuur dan 
wel, met instemming van het dagelijks bestuur, een andere 
gemachtigde opdragen.
In rechtsgedingen tussen de Metropoolregio en de gemeente, 
waarvan de voorzitter lid van het bestuur is, wordt de 
voorzitter vervangen door de vicevoorzitter.

In bepaalde (rechts) zaken is het 
denkbaar dat een andere 
gemachtigde, niet zijnde een DB lid, 
de MRE vertegenwoordigt.
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HOOFDSTUK 8 OVERLEGORGANEN, 
BESTUURSCOMMISSIES, ADVIESCOMMISSIES

HOOFDSTUK 8 OVERLEGORGANEN, 
BESTUURSCOMMISSIES, ADVIESCOMMISSIES

Overlegorganen
Artikel 22
1. Het algemeen bestuur kan overlegorganen instellen.

Overlegorganen
Artikel 21
I.Het algemeen bestuur kan overlegorganen instellen.

SWA: Regionaal platform bestaat 
niet meer.

SWA: De informele rol van de 
Raadstafel21 wordt gecontinueerd.
De ervaring die is opgedaan met de 
Raadstafel 21 heeft ertoe geleid dat 
in de voorgestelde regeling is 
opgenomen dat de Raadstafel 21 
een in te stellen overlegorgaan is, 
daarmee is het bestaan de 
Raadstafel21 verzekerd.. In het
Statuut is de rol van de Raadstafel
21 nader omschreven.

2. Als overlegorgaan wordt in ieder geval ingesteld een 2 Hì:“ a[gemeen bestuur stelt o:: vooistel Van de raden m
regionaal platform als kaderstellend beraad voorde regionale 
opgaven. Tevens is dit regionaal platform de plaats waar een 
gezamenlijk beeld van de toekomst van de regio wordt 
gecreëerd en draagvlak wordt gewonnen voor actie. Het is tot 
slot de plaats waar kennis en begrip voor elkaar en eikaars 
inzet wordt gekweekt.
3. Werkwijze en samenstelling van overlegorganen worden 
geregeld in een statuut.

|eder ĵeval esn jţáads1afel2l in

3. Werkwijze en samenstelling van overlegorganen worden 
geregeld in een statuut.

Bestuurscommissies
Artikel 23
1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het 
oog op de behartiging van bepaalde belangen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 25 van de wet.
2. Een lid van het dagelijks bestuur is voorzitter van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid.

Bestuurscommissies
Artikel 22
1. Het algemeen bestuur kan commissies instellen met het 
oog op de behartiging van bepaalde belangen, onverminderd 
het bepaalde in artikel 25 van de wet.
2. Een lid van het dagelijks bestuur is voorzitter van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid.

Commissies van advies
Artikel 24
1. Het algemeen bestuur kan besluiten commissies van advies 
in te stellen, onverminderd het bepaalde in artikel 24 van de 
wet.
2. De instelling van commissies van advies aan het dagelijks 
bestuur of aan de voorzitter, geschiedt door het algemeen 
bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk van de voorzitter, onverminderd het 
bepaalde in artikel 24, derde lid, van de wet.

Commissies van advies
Artikel 23
1. Het algemeen bestuur kan besluiten commissies van advies 
in te stellen, onverminderd het bepaalde in artikel 24 van de 
wet.
2. De instelling van commissies van advies aan het dagelijks 
bestuur of aan de voorzitter, geschiedt door het algemeen 
bestuur op voorstel van het dagelijks bestuur 
onderscheidenlijk van de voorzitter, onverminderd het 
bepaalde in artikel 24, derde lid, van de wet.
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HOOFDSTUK 9 VOORHANGPROCEDURE, REGIODAG HOOFDSTUK 9 VOORHANGPROCEDURE, REGIONALE 
BIJEENKOMST

De specifieke aanduiding Regiodag 
is in de titel van dit hoofdstuk en van 
artikel 26 (GR MRE 2021) vervangen 
door een algemene aanduiding

De raden
Artikel 25
1. Het algemeen bestuur maakt van de bevoegdheid tot 
vaststellen van de regionale agenda en de jaarlijkse 
actualisering en van de bevoegdheden neergelegd in artikel 5 
eerst lid, onder c en d, geen gebruik dan nadat de raden een 
ontwerp besluit is toegezonden en zij gedurende een periode 
van ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn gesteld 
wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het 
algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten andere dossiers dan 
die genoemd in het eerste lid, te onderwerpen aan dezelfde 
voorhangprocedure als bedoeld in het eerste lid. Daartoe 
behoort in ieder geval:
a. een voorstel inzake het instellen van een commissie als 
bedoeld in artikel 23 van de regeling;
b. een voorstel voor een liquidatieplan in verband met een 
voorgenomen opheffing van de regeling.
3. Het dagelijks bestuur maakt in zijn uiteindelijke voorstel aan 
het algemeen bestuur over de onderwerpen, genoemd in het 
eerste en tweede lid, melding van de ontvangen reacties en 
zijn visie daarop.
4. Het algemeen bestuur stuurt voorstellen die betrekking 
hebben op een wijziging van de regeling toe aan de raden 
door tussenkomst van de colleges, waarbij de raden ten 
minste twee maanden voor besluitvorming wordt geboden.
5. Het algemeen bestuur maakt geen gebruik van de 
mogelijkheden om de raden een reactie te vragen als bedoeld 
in het derde lid indien naar het oordeel van algemeen bestuur 
om redenen van spoed eerdere besluitvorming noodzakelijk 
is.

De raden
Artikel 24
1. Het algemeen bestuur maakt van de bevoegdheid tot 
vaststellen van de regionale agenda en van de bevoegdheden 
als neergelegd in artikel 5 eerst lid, onder c en d, geen gebruik 
dan nadat de raden een ontwerp besluit of een voornemen tot 
vaststelling is toegezonden en zij gedurende een periode van 
ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn gesteld 
wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het 
algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten andere dossiers dan 
die genoemd in het eerste lid, te onderwerpen aan dezelfde 
voorhangprocedure als bedoeld in het eerste lid. Daartoe 
behoort in ieder geval:
a. een voorstel inzake het instellen van een commissie als 
bedoeld in artikel 22 van de regeling;
b. een voorstel voor een liquidatieplan in verband met een 
voorgenomen opheffing van de regeling.
3. Het dagelijks bestuur maakt in zijn uiteindelijke voorstel aan 
het algemeen bestuur over de onderwerpen, genoemd in het 
eerste en tweede lid, melding van de ontvangen reacties en 
zijn visie daarop.
4. Het algemeen bestuur stuurt voorstellen die betrekking 
hebben op een wijziging van de regeling toe aan de raden 
door tussenkomst van de colleges, waarbij de raden ten 
minste twee maanden voor besluitvorming wordt geboden.
5. Het algemeen bestuur maakt geen gebruik van de 
mogelijkheden om de raden een reactie te vragen als bedoeld 
in het tweede lid indien naar het oordeel van algemeen 
bestuur om redenen van spoed eerdere besluitvorming 
noodzakelijk is.

SWA: Jaarlijks wordt de regionale 
agenda voor elk specifiek thema een 
werkprogramma vastgesteld. 
Besluitvorming in het algemeen 
bestuur vindt plaats op basis van de 
voorhangprocedure (zienswijzen).
De regionale agenda zelf wordt niet 
geactualiseerd. De begroting is 
gebaseerd op de regionale agenda. 
Het werkprogramma bevat de 
verdere concretisering.

De ervaring is dat bij toepassing van 
de voorhangprocedure niet altijd een 
ontwerp besluit voorhanden is.
Daarom is dit aangevuld met een 
voornemen tot vaststelling.

In het 5e lid is de onjuiste verwijzing 
naar het lid waarin sprake is van het 
toepassen van de 
voorhangprocedure op andere 
dossiers gecorrigeerd.
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De colleges
Artikel 26
Het dagelijks bestuur maakt van de bevoegdheid neergelegd 
in artikel 5, eerste lid, onder d, voor zover het een 
collegeregeling betreft, geen gebruik dan nadat de colleges 
een ontwerpbesluit is toegezonden en zij gedurende een 
periode van ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn 
gesteld wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het 
algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur.

De colleges
Artikel 25
Het dagelijks bestuur maakt van de bevoegdheid neergelegd 
in artikel 5, eerste lid, onder d, voor zover het een 
collegeregeling betreft, geen gebruik dan nadat de colleges 
een ontwerpbesluit is toegezonden en zij gedurende een 
periode van ten minste twee maanden in de gelegenheid zijn 
gesteld wensen en bedenkingen ter kennis te brengen van het 
algemeen bestuur onderscheidenlijk het dagelijks bestuur.

Regiodag
Artikel 27
Het dagelijks bestuur organiseert twee per jaar in de 
avonduren een bijeenkomst voor raadsleden, waarin de 
ontwikkeling van de regio centraal staat. Aan de orde komen 
onder meerde regionale opgaven voorde komende periode 
en de resultaten van de afgelopen periode.

Regionale bijeenkomst
Artikel 26
Het dagelijks bestuur organiseert twee keer per jaar een 
bijeenkomst voor college- en raadsleden, waarin de 
ontwikkeling van de regio centraal staat. Aan de orde komen 
onder meerde regionale opgaven voorde komende periode 
en de resultaten van de afgelopen periode.

Het SWA voorziet in 
Metropoolconferenties. Dit is ook 
geregeld in het Statuut. Gekozen is 
voor een algemene omschrijving. De 
bijeenkomst is ook toegankelijk voor 
collegeleden. De formulering dat de 
bijeenkomst in de avonduren plaats 
vindt is onnodig.

HOOFDSTUK 10 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN 
TERUGROEPING

HOOFDSTUK 10 INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN 
TERUGROEPING

Dagelijks bestuur / algemeen bestuur
Artikel 28
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn 
aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het 
door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle 
inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van 
zijn taak nodig heeft.
3. Het algemeen bestuur regelt van welke besluiten van het 
dagelijks bestuur in ieder geval kennisgeving wordt gedaan 
aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan het 
algemeen bestuur de gevallen bepalen waarin met ter inzage 
legging kan worden volstaan. Het dagelijks bestuur laat de 
kennisgeving of ter inzage legging achterwege voorzover 
deze in strijd is met het openbaar belang.
4. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, 
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet 
meer bezit, ontslag verlenen.

Dagelijks bestuur 1 algemeen bestuur
Artikel 27
1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn 
aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het 
door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle 
inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van 
zijn taak nodig heeft.
3. Het algemeen bestuur regelt van welke besluiten van het 
dagelijks bestuur in ieder geval kennisgeving wordt gedaan 
aan de leden van het algemeen bestuur. Daarbij kan het 
algemeen bestuurde gevallen bepalen waarin met ter inzage 
legging kan worden volstaan. Het dagelijks bestuur laat de 
kennisgeving of ter inzage legging achterwege voorzover 
deze in strijd is met het openbaar belang.
4. Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, 
indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet 
meer bezit, ontslag verlenen.
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Metropcclregio 1 raden
Artikel 29
1. Het bestuur van de Metropoolregio verstrekt schríftelijk aan 
de colleges en de raden de door een of meer leden van die 
colleges en raden gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk, 
voor zover dat niet strijdig is met het openbaar belang.
2. De inlichtingen worden in ieder geval binnen twee maanden 
schríftelijk verstrekt en wel door het dagelijks bestuur, tenzij de 
inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen bestuur of de 
voorzitter worden verlangd.

Metropoolregio 1 raden
Artikel 28
1. Het bestuur van de Metropoolregio verstrekt schríftelijk aan 
de colleges en de raden de door een of meer leden van die 
colleges en raden gevraagde inlichtingen zo spoedig mogelijk, 
voor zover dat niet strijdig is met het openbaar belang.
2. De inlichtingen worden in ieder geval binnen twee maanden 
schríftelijk verstrekt en wel door het dagelijks bestuur, tenzij de 
inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen bestuur of de 
voorzitter worden verlangd.

Lid algemeen bestuur 1 raden
Artikel 30
1. Het lid van het algemeen bestuur is aan de raad die dit lid 
heeft aangewezen verantwoording schuldig over het door hem 
in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die 
hem heeft aangewezen de door een of meer leden van die 
raad gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet strijdig is 
met het openbaar belang. De inlichtingen worden zo spoedig 
mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden in een 
vergadering van die raad of schríftelijk verstrekt.
3. De raad kan een door hem aangewezen lid van het 
algemeen bestuur, indien dit lid het vertrouwen van de raad 
niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.
4. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de 
wijze waarop toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in 
het eerste en tweede lid

Lid algemeen bestuur 1 raden
Artikel 29
1. Het lid van het algemeen bestuur is aan de raad die dit lid 
heeft aangewezen verantwoording schuldig over het door hem 
of haar in het algemeen bestuur gevoerde beleid.
2. Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die 
hem of haar heeft aangewezen de door een of meer leden van 
die raad gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet strijdig
is met het openbaar belang. De inlichtingen worden zo 
spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen twee maanden in 
een vergadering van die raad of schríftelijk verstrekt.
3. De raad kan een door hem aangewezen lid van het 
algemeen bestuur, indien dit lid het vertrouwen van de raad 
niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.
4. Het reglement van orde van het algemeen bestuur regelt de 
wijze waarop toepassing wordt gegeven aan het bepaalde in 
het eerste en tweede lid.

Toevoeging om genderneutraliteit te 
bevorderen.

HOOFDSTUK 11 PERSONEEL EN ORGANISATIE HOOFDSTUK 11 PERSONEEL EN ORGANISATIE
Ambtelijke organisatie
Artikel 31
1. De Metropoolregio heeft ter ondersteuning van de 
bestuurlijke samenwerking in de regio een eigen ambtelijke 
organisatie, aan het hoofd waarvan de regiodirecteur staat.
2. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio: 
a. ondersteunt de gemeenten door vanuit het 
overheidsdomein de samenwerking te realiseren die

Ambtelijke organisatie
Artikel 30
1. De Metropoolregio heeft ter ondersteuning van de 
bestuurlijke samenwerking in de regio een eigen ambtelijke 
organisatie, aan het hoofd waarvan de directeur staat.
2. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio: 
a. ondersteunt de gemeenten door vanuit het 
overheidsdomein de samenwerking te realiseren die

De aanduiding regiodirecteur is 
vervangen door directeur, mede 
vanwege het bestaan van andere 
regionale samenwerkingsverbanden 
die een eigen directeur hebben.
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noodzakelijk is om als regio krachtig innovatief te zijn en te 
blijven;
b. ondersteunt de gemeenten bij de thema’s van de regionale 
agenda;
c. verbindt partijen in hun gezamenlijke belangen om 
regionale ambities waar te maken.
3. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio kan 
daarnaast op contractbasis van gemeenten tijdelijke 
opdrachten uitvoeren die passen binnen de regionale agenda. 
Deze opdrachten worden bekostigd door de opdrachtgevers.
4. Het dagelijks bestuur regelt de organisatie en de werkwijze 
van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio.

noodzakelijk is om als regio krachtig innovatief te zijn en te 
blijven;
b. ondersteunt de gemeenten bij de thema’s van de regionale 
agenda;
c. verbindt partijen in hun gezamenlijke belangen om 
regionale ambities waar te maken.
3. De ambtelijke organisatie van de Metropoolregio kan 
daarnaast op contractbasis van gemeenten tijdelijke 
opdrachten uitvoeren die passen binnen de regionale agenda. 
Deze opdrachten worden bekostigd door de opdrachtgevers.
4. Het dagelijks bestuur regelt de organisatie en de werkwijze 
van de ambtelijke organisatie van de Metropoolregio.

Regiodirecteur 1 secretaris
Artikel 32
1. Het algemeen bestuur beslist over benoeming, schorsing 
en ontslag van de regiodirecteur.
2. De regiodirecteur bekleedt tevens de functie van secretaris. 
Waar in deze regeling verder gesproken wordt van 
regiodirecteur, wordt daarmee tevens de functie van secretaris 
bedoeld.
3. Voor een benoeming wordt door het dagelijks bestuur een 
aanbeveling gedaan.
4. De regiodirecteur is voor het dagelijks bestuur ambtelijk 
opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de taken door de ambtelijke organisatie van de
Metropoolregio.
5. De regiodirecteur wordt formeel aangestuurd door het 
dagelijks bestuur.
6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de 
regiodirecteur bij zijn verhindering of ontstentenis.
7. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot 
schorsing overgaan. Het dagelijks bestuur doet van een 
besluit als bedoeld in het vorige lid onmiddellijk mededeling 
aan het algemeen bestuur.
8. Het besluit tot schorsing vervalt wanneer het algemeen 
bestuur het niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

Directeur / secretaris
Artikel 31
1. Het algemeen bestuur beslist over benoeming, schorsing 
en ontslag van de directeur.
2. De directeur bekleedt tevens de functie van secretaris.
Waar in deze regeling verder gesproken wordt van directeur, 
wordt daarmee tevens de functie van secretaris bedoeld.

3. Voor een benoeming wordt door het dagelijks bestuur een 
aanbeveling gedaan.
4. De directeur is voor het dagelijks bestuur ambtelijk 
opdrachtnemer en is verantwoordelijk voor de uitvoering van 
de taken door de ambtelijke organisatie van de
Metropoolregio.
5. De directeur wordt formeel aangestuurd door het dagelijks 
bestuur.
6. Het dagelijks bestuur regelt de vervanging van de directeur 
bij diens verhindering of ontstentenis.
7. Het dagelijks bestuur kan in spoedeisende gevallen tot 
schorsing overgaan. Het dagelijks bestuur doet van een 
besluit als bedoeld in het vorige lid onmiddellijk mededeling 
aan het algemeen bestuur.
8. Het besluit tot schorsing vervalt wanneer het algemeen 
bestuur het niet in zijn eerstvolgende vergadering bekrachtigt.

De aanduiding regiodirecteur is 
vervangen door directeur, mede 
vanwege het bestaan van andere 
regionale samenwerkingsverbanden 
die een eigen directeur hebben.

Verwijzingen naarde functie zijn 
genderneutraal gemaakt.
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9. Op de regiodirecteur en zijn plaatsvervanger(s) is artikel
102 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

9. Op de directeur en diens plaatsvervanger(s) is artikel 102 
van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Taak
Artikel 33
1. De regiodirecteur is het hoofd van de ambtelijke organisatie 
en geeft daaraan leiding en sturing. Hij is eindverantwoordelijk 
voorde organisatieontwikkeling, innovatie en de 
bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.
2. De regiodirecteur staat het algemeen bestuur, het dagelijks 
bestuur, de voorzitter en de advies- en overlegorganen bij de 
uitoefening van hun taak terzijde. Hij of zij krijgt de opdracht 
om regionale verbindingen te leggen en het regionale systeem 
van samenwerken te optimaliseren.
3. Hij is in de vergaderingen van het algemeen bestuur en van 
het dagelijks bestuur aanwezig.
4. De regiodirecteur pleegt structureel overleg met de 
strategische adviseurs, dan wel gemeentesecretarissen van 
de gemeenten om de bijeenkomsten van het regionaal 
platform voor te bereiden.

Taak
Artikel 32
1. De directeur is het hoofd van de ambtelijke organisatie en 
geeft daaraan leiding en sturing. De directeur is 
eindverantwoordelijk voor de organisatieontwikkeling, 
innovatie en de bedrijfsvoering van het ambtelijk apparaat.
2. De directeur staat het algemeen bestuur, het dagelijks 
bestuur, de voorzitter en de advies- en overlegorganen bij de 
uitoefening van hun taak terzijde. De directeur krijgt de 
opdracht om regionale verbindingen te leggen en het 
regionale systeem van samenwerken te optimaliseren.
3. De directeur is in de vergaderingen van het algemeen 
bestuur en van het dagelijks bestuur aanwezig.
4. De directeur pleegt structureel overleg met de strategische 
adviseurs, dan wel gemeentesecretarissen van de gemeenten 
in het belang van het functioneren van de Metropoolregio en 
het voorbereiden van bijeenkomsten.

De aanduiding regiodirecteur is 
vervangen door directeur, mede 
vanwege het bestaan van andere 
regionale samenwerkingsverbanden 
die een eigen directeur hebben.

Verwijzingen naarde functie zijn 
genderneutraal gemaakt.

Het voeren van overleg met andere 
directeuren, directie provincie en 
dergelijke is inbegrepen in de 
opdracht om regionale verbindingen 
te leggen en het regionale systeem 
van samenwerken te optimaliseren.
De verwijzing naar het regionaal 
platform is vervangen door 
bijeenkomsten.

Rechtspositie
Artikel 34
Het dagelijks bestuur besluit over de benoeming, de schorsing 
en het ontslag van de overige ambtenaren en personeel

Rechtspositie
Artikel 33
Het dagelijks bestuur besluit over de benoeming, de schorsing 
en het ontslag van de overige ambtenaren en ander

Op grond van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren is er geen 
onderscheid meer en is alle 
personeel werkzaam op basis van 
een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht.

werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht.

personeel.

Artikel 35
1. Het dagelijks bestuur stelt voor het personeel van het 
openbaar lichaam de arbeidsvoorwaardenregeling vast 
conform de Collectieve Arbeidsvoorwaarden voor het 
gemeentepersoneel (CAR) en de uitwerkingsovereenkomst 
(UWO), dan wel de (gewijzigde) collectieve 
arbeidsvoorwaardenregeling die daarvoor in de plaats komt.
2. Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van 
overige arbeidsvoorwaarden.

Artikel 34
1. Het dagelijks bestuur stelt voor het personeel van het 
openbaar lichaam de arbeidsvoorwaarden vast conform de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst voor Samenwerkende 
Gemeentelijke Organisaties (SGO).

2. Het dagelijks bestuur beslist over de toepassing van 
Evomuela overige arbeidsvoorwaarden.

Op grond van de Wet normalisering 
rechtspositie ambtenaren is de 
Collectieve Arbeidsovereenkomst 
voor Samenwerkende Gemeentelijke 
Organisaties (SGO van toepassing.

Eventuele is volledigheidshalve 
toegevoegd
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HOOFDSTUK 12 FINANCIËLE BEPALINGEN HOOFDSTUK 12 FINANCIËLE BEPALINGEN
Vergoedingen
Artikel 36
1. Het algemeen bestuur kan alleen voor zijn leden, de leden 
van het dagelijks bestuur en de voorzitter bij verordening een 
tegemoetkoming in de kosten vaststellen. Deze verordening 
bevat regels omtrent de hoogte en de toekenning van de 
tegemoetkoming in de kosten.
2. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten bedraagt 
niet meer dan de werkelijke kosten, mede rekening houdende 
met de tegemoetkoming in de kosten welke de bestuurder 
ontvangt uit hoofde van zijn lidmaatschap van een van de 
deelnemende gemeenten.
3. Ten aanzien van de werkzaamheden en de kosten van de 
leden van de commissies, ingesteld met het oog op de 
behartiging van bepaalde belangen, is het bepaalde in het 
eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Vergoedingen
Artikel 35
1. Het algemeen bestuur kan alleen voor zijn leden, de leden 
van het dagelijks bestuur en de voorzitter bij verordening een 
tegemoetkoming in de kosten vaststellen. Deze verordening 
bevat regels omtrent de hoogte en de toekenning van de 
tegemoetkoming in de kosten.
2. De hoogte van de tegemoetkoming in de kosten bedraagt 
niet meer dan de werkelijke kosten, mede rekening houdende 
met de tegemoetkoming in de kosten welke de bestuurder 
ontvangt uit hoofde van diens lidmaatschap van een van de 
deelnemende gemeenten.
3. Ten aanzien van de werkzaamheden en de kosten van de 
leden van de commissies, ingesteld met het oog op de 
behartiging van bepaalde belangen, is het bepaalde in het 
eerste lid van overeenkomstige toepassing.

Kaderncta
Artikel 37
Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Kadernota en voorlopige jaarrekening
Artikel 36 ’
Het dagelijks bestuur zendt voor 15 april van het jaar 
voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de 
algemene financiële en beleidsmatige kaders en de voorlopige 
jaarrekening aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Toevoeging van voorlopige 
jaarrekening in de aanduiding omdat 
in het artikel ook de en voorlopige 
jaarrekening wordt genoemd.

Begroting
Artikel 38
1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar een ontwerp begroting op 
van het openbaar lichaam overeenkomstig het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
2. De ontwerp begroting geeft inzicht in de operationele 
kosten en de te ontvangen inwonerbijdrage van de 
deelnemende gemeenten.
3. Voorde berekening van de in het tweede lid bedoelde 
inwonerbijdrage wordt uitgegaan van het inwonertal op 1 
januari van het jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de

Begroting
Artikel 37
1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar een ontwerp begroting op 
van het openbaar lichaam overeenkomstig het Besluit 
begroting en verantwoording provincies en gemeenten.
2. De ontwerp begroting geeft inzicht in de kosten en de te 
ontvangen inwonerbijdrage van de deelnemende gemeenten.

3. Voorde berekening van de in het tweede lid bedoelde 
inwonerbijdrage wordt uitgegaan van de 
berekeningsmethodiek zoals vastgelegd in de Beleidsnotitie

De begroting geeft inzicht in alle 
kosten.

De berekeningsmethodiek is 
vastgelegd in P&C documenten die 
met de andere 3 GR-en zijn

bijdrage verschuldigd is. Voorde vaststelling van de aantallen opgesteld. De methodiek is
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inwoners worden aangehouden de door het Centraal Bureau 
voorde Statistiek openbaargemaakte bevolkingscijfers.
4. De ontwerpbegroting en -begrotingswijzigingen worden 
minimaal twee maanden voordat deze worden vastgesteld 
door het algemeen bestuur aan de raden van de 
deelnemende gemeenten toegezonden om hen in de 
gelegenheid te stellen daarop hun zienswijze kenbaar te 
maken.
5. Nadat de begroting is vastgesteld door het algemeen 
bestuur, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting, 
aan de raden van de deelnemende gemeenten, die terzake 
bij gedeputeerde staten hun zienswijze naar voren kunnen 
brengen.
6. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur 
vastgestelde begroting vóór 1 augustus van het jaar 
voorafgaand aan dat jaar waarvoor de begroting dient, aan 
gedeputeerde staten.
7. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk 
het einde van het betreffende begrotingsjaar worden 
genomen.
8. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid vermelde, 
kunnen begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een 
aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of tot een 
afwijking van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten van 
financieel beleid, direct worden vastgesteld door het algemeen 
bestuur.

kaders P&C-documenten of een document dat eventueel in de 
plaats treedt van de beleidsnotitie.
4. De ontwerpbegroting en -begrotingswijzigingen worden 
minimaal acht weken voordat deze worden vastgesteld door 
het algemeen bestuur aan de raden van de deelnemende 
gemeenten toegezonden om hen in de gelegenheid te stellen 
daarop hun zienswijze kenbaar te maken.

5. Nadat de begroting is vastgesteld door het algemeen 
bestuur, zendt het algemeen bestuur, zo nodig, de begroting 
met de daarbij horende zienswijzen, aan de raden van de 
deelnemende gemeenten, die terzake bij gedeputeerde 
staten hun zienswijze naar voren kunnen brengen.
6. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur 
vastgestelde begroting vóór 1 augustus van het jaar 
voorafgaand aan dat jaar waarvoor de begroting dient, aan 
gedeputeerde staten.
7. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk 
het einde van het betreffende begrotingsjaar worden 
genomen.
8. In afwijking van het bepaalde in het vierde lid vermelde, 
kunnen begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een 
aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of tot een 
afwijking van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten van 
financieel beleid, direct worden vastgesteld door het algemeen 
bestuur.

onderhevig aan wijzigingen op grond 
van evaluaties en dit maakt het 
ongewenst de techniek vast te 
leggen in de GR.

De omschrijving 8 weken is 
nauwkeuriger.

Toezending van bijhorende 
zienswijzen bevordert transparantie. 
Doel van dit deel artikel is dat 
gemeenten beroep kunnen 
aantekenen bij GS, waarbij ze ook 
moeten kunnen beschikken over de 
door het AB vastgestelde Nota van 
Zienswijzen waarin de verwerking 
van zienswijzen is verantwoord.

Voorschotbetaling
Artikel 39
De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks voor 1 februari 
en voor 1 augustus van het betreffende jaar telkens de helft 
van de verschuldigde bijdrage. Bij niet tijdige betaling is de 
wettelijke rente verschuldigd.

Voorschotbetaling
Artikel 38
De deelnemende gemeenten betalen jaarlijks voor 1 februari 
en voor 1 augustus van het betreffende jaar telkens de helft 
van de verschuldigde bijdrage. Bij niet tijdige betaling is de 
wettelijke rente verschuldigd.
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Rekening
Artikel 40
1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de ontwerpjaarrekening 
met een jaarverslag van het voorgaande jaar op.
2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het

Jaarrekening
Artikel 39
1. Het dagelijks bestuur stelt elk jaar de ontwerpjaarrekening 
met een jaarverslag van het voorgaande jaar op.
2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening en het

De P&C cyclus is vastgelegd in 
documenten die met de andere 3 
GR-en zijn opgesteld. Deze kunnen 
onderhevig zijn aan wijzigingen op 
grond van evaluaties en dit maakt

jaarverslag vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het 
verslagjaar.

3. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur 
vastgestelde jaarrekening en jaarverslag vóór 15 juli van het 
jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op, 
toe aan gedeputeerde staten en de raden.

jaarverslag vast vóór de datum genoemd in de Beleidsnotitie 
kaders P&C-documenten of een document dat daarvoor in de 
plaats treedt.
3. Het dagelijks bestuur zendt de door het algemeen bestuur 
vastgestelde jaarrekening en jaarverslag vóór 15 juli van het 
jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op, 
toe aan gedeputeerde staten en de raden.

het ongewenst de techniek vast te 
leggen in de GR

Financiële gegoedheid
Artikel 41
1. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor 
dragen dat de Metropoolregio te allen tijde over voldoende 
middelen beschikt om aan alle verplichtingen jegens derden te 
kunnen voldoen.
2. Indien aan het dagelijks bestuur blijkt dat één van de 
gemeenten weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, 
doet het dagelijks bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten 
het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 
en 195 Gemeentewet.

Financiële gegoedheid
Artikel 40
1. De deelnemende gemeenten zullen er steeds zorg voor 
dragen dat de Metropoolregio te allen tijde over voldoende 
middelen beschikt om aan alle verplichtingen jegens derden te 
kunnen voldoen.
2. Indien aan het dagelijks bestuur blijkt dat één van de 
gemeenten weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, 
doet het dagelijks bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten 
het verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 
en 195 Gemeentewet.

Financiële voorschriften
Artikel 42
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de 
uitgangspunten vast voor het financieel beleid alsmede het 
financieel beheer en voorde inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De 
artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing.
2. Deze verordening als bedoeld in het eerste lid bevat in elk 
geval regels over:
a. waardering en afschrijving van activa;
b. algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en 
limieten van de financieringsfunctie, alsmede de

Financiële voorschriften
Artikel 41
1. Het algemeen bestuur stelt bij verordening de 
uitgangspunten vast voor het financieel beleid alsmede het 
financieel beheer en voorde inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan. De 
artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing.
2. Deze verordening als bedoeld in het eerste lid bevat in elk 
geval regels over:
a. waardering en afschrijving van activa;
b. algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en 
limieten van de financieringsfunctie, alsmede de
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administratieve organisatie van de financieringsfunctie, 
daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de 
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening.
3. De raad stelt bij verordening regels vast voorde controle op 
het financiële beheer en op de inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat de 
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting 
van de financiële organisatie wordt getoetst.
4. Het algemeen bestuur wijst de accountant aan die belast 
wordt met de controle op de in artikel 40 genoemde 
jaarrekening.
5. De accountant zendt de accountantsverklaring en een

administratieve organisatie van de financieringsfunctie, 
daaronder begrepen taken en bevoegdheden, de 
verantwoordingsrelaties en de bijbehorende 
informatievoorziening.
3. Het algemeen bestuur stelt bij verordening regels vast voor 
de controle op het financiële beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de 
rechtmatigheid van het financiële beheer en van de inrichting 
van de financiële organisatie wordt getoetst.
4. Het algemeen bestuur wijst de accountant aan die belast 
wordt met de controle op de in artikel 40 genoemde 
jaarrekening.
5. De accountant zendt de accountantsverklaring en een

De verwijzing naarde raad in het 3e 
lid was letterlijk wat in de
Gemeenwet staat. Bedoeld is het
AB.

verslag van bevindingen aan het algemeen bestuur.
6. De verordeningen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
worden na vaststelling gezonden aan gedeputeerde staten en 
aan de colleges van de gemeenten.
7. De Metropoolregio verzekert zich tenminste tegen:
a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en goederen;
b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.
8. Als de verzekering een voor rekening van de
Metropoolregio komende schade niet dekt wordt deze 
gedragen door de Metropoolregio.

accountantsverslag aan het algemeen bestuur.
6. De verordeningen als bedoeld in het eerste lid van dit artikel 
worden na vaststelling gezonden aan gedeputeerde staten en 
aan de colleges van de gemeenten.
7. De Metropoolregio verzekert zich tenminste tegen:
a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en goederen;
b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.
8. Als de verzekering een voor rekening van de
Metropoolregio komende schade niet dekt wordt deze 
gedragen door de Metropoolregio.

HOOFDSTUK 13 ARCHIEF HOOFDSTUK 13 ARCHIEF
Archiefbescheiden
Artikel 43
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor en het 
beheer van de archiefbescheiden van de organen van de 
Metropoolregio. Dit overeenkomstig een door het algemeen 
bestuur vast te stellen archiefverordening, die aan 
gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.
2. Met het toezicht op de bewaring en het beheer van de 
archiefbescheiden van de Metropoolregio is belast de in artikel 
5, derde lid, onder c, bedoelde archivaris van de regionale 
bewaarplaats.

Archiefbescheiden
Artikel 42
1. Het dagelijks bestuur is belast met de zorg voor en het 
beheer van de archiefbescheiden van de organen van de 
Metropoolregio. Dit overeenkomstig een door het algemeen 
bestuur vast te stellen archiefverordening, die aan 
gedeputeerde staten moet worden medegedeeld.
2. Met het toezicht op de bewaring en het beheer van de 
archiefbescheiden van de Metropoolregio is belast de in artikel 
5, derde lid, onder c, bedoelde archivaris van de regionale 
bewaarplaats.
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3. Bij opheffing van de regeling wordt ten aanzien van de 
archiefbescheiden een voorziening getroffen overeenkomstig 
artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995.
4. De overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 voor 
de gemeente Eindhoven ontworpen en vastgestelde 
selectielijst(en) zijn van overeenkomstige toepassing op de 
Metropoolregio. De Metropoolregio blijft bevoegd om 
overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 nieuwe en/of 
aanvullende selectielijsten te (doen) ontwerpen en te laten 
vaststellen.
5. De bepalingen bij en krachtens de Archiefwet 1995 gesteld 
voor gemeenten, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
Metropoolregio, tenzij in dit hoofdstuk daarin anders is 
voorzien. Waar in die bepalingen gesproken wordt over de 
gemeente, de raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester, wordt daarvoor 
respectievelijk in de plaats gesteld de Metropoolregio, het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

3. Bij opheffing van de regeling wordt ten aanzien van de 
archiefbescheiden een voorziening getroffen overeenkomstig 
artikel 4, eerste lid, van de Archiefwet 1995.
4. De overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 voor 
de gemeente Eindhoven ontworpen en vastgestelde 
selectielijst(en) zijn van overeenkomstige toepassing op de 
Metropoolregio. De Metropoolregio blijft bevoegd om 
overeenkomstig artikel 5 van de Archiefwet 1995 nieuwe en/of 
aanvullende selectielijsten te (doen) ontwerpen en te laten 
vaststellen.
5. De bepalingen bij en krachtens de Archiefwet 1995 gesteld 
voor gemeenten, zijn van overeenkomstige toepassing op de 
Metropoolregio, tenzij in dit hoofdstuk daarin anders is 
voorzien. Waar in die bepalingen gesproken wordt over de 
gemeente, de raad, het college van burgemeester en 
wethouders en de burgemeester, wordt daarvoor 
respectievelijk in de plaats gesteld de Metropoolregio, het 
algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 44
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en 
artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen 
archiefbescheiden van de Metropoolregio is aangewezen de 
regionale archiefbewaarplaats, aangewezen overeenkomstig 
artikel 5, derde lid, sub b, van deze regeling.

Artikel 43
Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en 
artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen 
archiefbescheiden van de Metropoolregio is aangewezen de 
regionale archiefbewaarplaats, aangewezen overeenkomstig 
artikel 5, derde lid, sub b, van deze regeling.
Artikel 44
Zodra het wetsvoorstel tot vervanging van de Archiefwet 1995 
door de Archiefwet 2021 tot wet is verheven, worden 
verwijzingen naarde Archiefwet 1995 geacht te zijn gedaan 
naar overeenkomstige bepalingen van de Archiefwet 2021.

Deze overgangsbepaling is 
ingevoegd in verband met de 
verwachte wijziging van de
Archiefwet. Naar verwachting zullen 
de betreffende artikelen 
meegenomen worden in een 
volgende wijziging die volgt uit de 
voorgenomen wijziging van de Wgr.

HOOFDSTUK 14 EVALUATIE
Evaluatie
Artikel 45
1. Het algemeen bestuur zal per 1 januari 2017 het 
functioneren van de Metropoolregio en de:

Hoofdstuk 14 respectievelijk artikel
45 GR MRE 2015 regelde de 
evaluatie die in 2017 conform deze
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samenwerkingsrelatie met het regionaal platform zoals 
vastgelegd in het statuut als bedoeld in bijlage 1 van deze 
regeling, evalueren en daarvan voor 1 juli 2017 verslag 
uitbrengen aan de colleges en de raden van de gemeenten, 
vergezeld van conclusies en aanbevelingen.
2. De onderzoeksvraagstelling voor de uit te voeren evaluatie 
wordt door het dagelijks bestuur voor 1 juli 2016 aan het 
regionaal platform voor advies voorgelegd. Het algemeen 
bestuur stelt aansluitend voor 1 januari 2017 de 
onderzoeksvraagstelling vast.

bepaling is uitgevoerd. Daarom 
vervalt dit artikel.

De voorgenomen wijziging van de
Wgr zal naar verwachting een 
evaluatiebepaling bevatten; die 
wordt afgewacht.

HOOFDSTUK 15 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING
EN OPHEFFING

HOOFDSTUK 14 TOETREDING, UITTREDING, WIJZIGING
EN OPHEFFING

Door het vervallen van hoofdstuk 14 
schuift de nummering van de 
navolgende hoofdstukken op.

Toetreding
Artikel 46
1. Toetreding van een raad en college van een gemeente kan 
plaatsvinden bij daartoe strekkende gelijkluidende besluiten 
van de raad en college van die gemeente.
2. De colleges en raden van de gemeenten dienen in te 
stemmen met de toetreding van een gemeentebestuur tot 
deze regeling middels een gezamenlijk besluit tot wijziging 
van de regeling.
3. Het algemeen bestuur kan aan de toetreding nadere 
voorwaarden verbinden.
4. De toetreding gaat in met ingang van de datum, genoemd 
in het gezamenlijke besluit, bedoeld in het tweede lid.
5. De gemeenteraad van de toegetreden gemeente gaat zo 
spoedig mogelijk over tot het aanwijzen van 
(plaatsvervangende) leden in het algemeen bestuur.

Toetreding
Artikel 45
1. Toetreding van een raad en college van een gemeente kan 
plaatsvinden bij daartoe strekkende gelijkluidende besluiten 
van de raad en college van die gemeente.
2. De colleges en raden van de gemeenten dienen in te 
stemmen met de toetreding van een gemeentebestuur tot 
deze regeling middels een gezamenlijk besluit tot wijziging 
van de regeling.
3. Het algemeen bestuur kan aan de toetreding nadere 
voorwaarden verbinden.
4. De toetreding gaat in met ingang van de datum, genoemd 
in het gezamenlijke besluit, bedoeld in het tweede lid.
5. De gemeenteraad van de toegetreden gemeente gaat zo 
spoedig mogelijk over tot het aanwijzen van 
(plaatsvervangende) leden in het algemeen bestuur.

Uittreding
Artikel 47
1. De raad of het college van een gemeente kan uittreden uit 
de regeling door toezending aan het algemeen bestuur van 
daartoe strekkende besluiten.
2. Het algemeen bestuur regelt na overleg met het betrokken 
bestuursorgaan, de financiële verplichtingen, alsmede de 
overige gevolgen van de uittreding.

Uittreding
Artikel 46
1. De raad of het college van een gemeente kan uittreden uit 
de regeling door toezending aan het algemeen bestuur van 
daartoe strekkende besluiten.
2. Het algemeen bestuur regelt na overleg met het betrokken 
bestuursorgaan, de financiële verplichtingen, alsmede de 
overige gevolgen van de uittreding.
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3. De uittreding kan niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari 
van het jaar volgend op dat waarin uittreding noodzakelijke 
wijziging van de gemeenschappelijke regeling in werking is 
getreden.

3. De uittreding kan niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari 
van het jaar volgend op dat waarin de door uittreding 
noodzakelijke wijziging van de gemeenschappelijke regeling in 
werking is getreden.

Grammaticale correctie

Wijziging of opheffing
Artikel 48
1. Een voorstel tot wijziging van deze regeling kan worden 
gedaan door het algemeen bestuur of door de raden van ten 
minste twee gemeenten.
2. De regeling wordt gewijzigd indien de bestuursorganen van 
de deelnemende gemeenten daartoe eensluidend besluiten.

3. Een besluit tot opheffing van deze regeling wordt niet 
genomen voordat de betreffende bestuursorganen van de 
gemeenten daarmee hebben ingestemd.
4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de 
nodige regelen.
5. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat 
de raden van de gemeenten gedurende twee maanden hun 
zienswijze hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.
6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 
beëindiging heeft voor het personeel.
7. Het liquidatieplan geeft regels voorde wijze waarop de 
gemeenten, voor zover het saldo ontoereikend is, zorg dragen 
voorde nakoming van de verplichtingen van de
Metropoolregio.
8. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de 
liquidatie.
9. Het bestuur van de Metropoolregio blijft ook na het tijdstip 
van opheffing in functie, totdat de liquidatie volledig is voltooid.

Wijziging of opheffing
Artikel 47
1. Een voorstel tot wijziging van deze regeling kan worden 
gedaan door het algemeen bestuur of door de raden van ten 
minste twee gemeenten.
2. De regeling wordt gewijzigd indien de colleges en raden 
van de deelnemende gemeenten daartoe eensluidend 
besluiten.
3. Een besluit tot opheffing van deze regeling wordt niet 
genomen voordat de betreffende bestuursorganen van de 
gemeenten daarmee hebben ingestemd.
4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de 
nodige regelen.
5. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur, nadat 
de raden van de gemeenten gedurende twee maanden hun 
zienswijze hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.
6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 
beëindiging heeft voor het personeel.
7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de 
gemeenten, voorzover het saldo ontoereikend is, zorg dragen 
voor de nakoming van de verplichtingen van de
Metropoolregio.
8. Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van de 
liquidatie.
9. Het bestuur van de Metropoolregio blijft ook na het tijdstip 
van opheffing in functie, totdat de liquidatie volledig is voltooid.

Verduidelijking van welke 
bestuursorganen worden bedoeld.
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HOOFDSTUK 16 GESCHILLENBESLECHTING HOOFDSTUK 15 GESCHILLENBESLECHTING
Geschillen
Artikel 49
Geschillen omtrent de toepassing van de regeling, in de 
ruimste zin, tussen besturen van de gemeenten of tussen 
besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van de 
Metropoolregio worden, overeenkomstig artikel 28 van de
Wgr, beslist door gedeputeerde staten.

Geschillen
Artikel 48
Geschillen omtrent de toepassing van de regeling, in de 
ruimste zin, tussen besturen van de gemeenten of tussen 
besturen van een of meer gemeenten en het bestuur van de 
Metropoolregio worden, overeenkomstig artikel 28 van de
Wgr, beslist door gedeputeerde staten.

Klachten
Artikel 50
Voorde behandeling van klachten als bedoeld in titel 9.1 van 
de Algemene wet bestuursrecht, wordt door het algemeen 
bestuur een voorziening getroffen.

Klachten
Artikel 49
Voorde behandeling van klachten als bedoeld in titel 9.1 van 
de Algemene wet bestuursrecht, wordt door het algemeen 
bestuur een voorziening getroffen.

HOOFDSTUK 17 OVERGANGS-EN
SLOTBEPALINGEN

HOOFDSTUK 16 OVERGANGS-EN
SLOTBEPALINGEN

Wgr-plus
Artikel 51
1. De wettelijke taken en bevoegdheden, genoemd in artikel 5 
van de regeling, zoals dat luidde onmiddellijk voorafgaande 
aan de datum van inwerkingtreding van deze wijziging, blijven 
gelden totdat de Wet afschaffing plusregio’s in werking is 
getreden.

Vanwege de inwerkingtreding van de 
Wet afschaffing plusregio’s vervalt 
dit artikel

Inwerkingtreding
Artikel 52
1. De regeling is een voortzetting van de regeling 
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005, inclusief 
eerste, tweede en derde wijziging.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en 
treedt op 1 januari 2015 in werking, onverminderd het 
bepaalde in artikel 26, derde lid, van de wet.
3. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor tijdige bekendmaking 
van de regeling in alle gemeenten.

Inwerkingtreding
Artikel 50
1. De regeling is een voortzetting van de regeling
Metropoolregio Eindhoven 2015.
2. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd en 
treedt op 1 januari 2022 in werking, onverminderd het 
bepaalde in artikel 26, derde lid, van de wet.

3. Het college van de gemeente Eindhoven draagt zorg voor 
tijdige bekendmaking van de regeling in alle gemeenten in het
dooi da1 gemeentebestuur uitgegevftn gameenteblaiļ

De GR MRE 2021 is een gewijzigde 
voortzetting van de GR MRE 2015 
die een gewijzigde voortzetting van 
de GR SRE 2005 was.

Artikel 26 van de Wgr draagt de zorg 
voorde bekendmaking op aan het 
college van de gemeente waarin het 
openbaar lichaam is gevestigd.
Met inwerkingtreding van de Wep 
geschiedt dit in het gemeenteblad.
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Was: GR MRE 2015
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Vervallen tekst is blauw gearceerd

Wordt: GR MRE 2021
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Nieuwe tekst is groen gearceerd

Reden van wijziging
Verbeteringen in spelling en 
hernummerde artikelen worden niet 
apart toegelicht

Citeertitel
Artikel 53
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke 
regeling Metropoolregio Eindhoven 2015’.

Citeertitel
Artikel 51
Deze regeling wordt aangehaald als ‘Gemeenschappelijke 
Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021’.
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CONCEPT STATUUT OVERLEGORGANEN 
METROPOOLREGIO EINDHOVEN 2021

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,

Overwegende dat,

» De raden en de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten in Zuidoost- 
Brabant hun onderlinge samenwerking vastgelegd hebben in de Gemeenschappelijke Regeling 
Metropoolregio Eindhoven 2021;

» de samenwerking gericht is op het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende
economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat voor onze 
inwoners en bedrijven te stimuleren;

» de voorgestane wijze van samenwerken in de regio om een bestuurlijk arrangement vraagt dat 
enerzijds snel aangepast kan worden aan de ínhoud van de samenwerking c.q. de opgaven 
waar de gemeenten voor staan en anderzijds recht doet aan de eisen van democratische 
legitimatie;

» om die reden in de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio Eindhoven een 
hoofdstuk is opgenomen over het instellen van overlegorganen, dat nader wordt uitgewerkt in 
een door het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven vast te stellen statuut;

» het hier uitdrukkelijk om een werkwijze gaat en niet om besluitvorming. Die besluitvorming is 
voorbehouden aan de bestuursorganen van de gemeenten en de Metropoolregio Eindhoven, 
zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.

En voorts overwegende dat,

» de raden en de colleges hun onderlinge samenwerking in 2017 hebben geëvalueerd;

» op basis van de evaluatie een Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is opgesteld;
» het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 als uitgangspunt dient voor de nieuwe werkwijze van 

samenwerken;

» de gemeenschappelijke regeling in overeenstemming is gebracht met het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 zodat het gewenst is het statuut in overeenstemming te 
brengen met hetgeen in de gemeenschappelijke regeling is vastgelegd.

Kennisnemend van:

» het Samenwerkingsakkoord 2019-2022, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de 
Metropoolregio Eindhoven op 27 maart 2019;

» De Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021.

Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 15 november 2021

Stelt vast het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2021, dat als volgt luidt:

I Begripsbepalingen

Artikel 1
In dit statuut wordt verstaan onder:
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a. Regeling: de Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2021.
b. Metropoolregio: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de regeling.
c. Gemeenten: de raden en colleges van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 

Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 
Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre.

d. Colleges: de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten.
e. Raden: de gemeenteraden van de gemeenten.
f. Regionale agenda1: het vierjaarlijks vast te stellen strategische beleidsdocument dat de ínhoud 

van de samenwerking bepaalt. Een beleidsdocument dat voldoet aan de begripsbepaling en 
overeenkomstig de bepalingen van de regeling is vastgesteld, is de regionale agenda, ongeacht 
de naam van dat document.

g. Werkprogramma: de jaarlijks door het algemeen bestuur vast te stellen uitwerking van de 
regionale agenda.

h. Thema: de in de regionale agenda genoemde thema’s waarop wordt samengewerkt.
i. Algemeen bestuur: het algemeen bestuur van de Metropoolregio.
j. Dagelijks bestuur: het dagelijks bestuur van de Metropoolregio.

II Karakter en doel statuut

Artikel 2 - Algemeen
1. Dit statuut regelt de samenstelling en werkwijze van de overlegorganen als bedoeld in artikel 21 

van de regeling.
2. De overlegorganen beschikken niet over publiekrechtelijke of privaatrechtelijke bevoegdheden 

om rechtens bindende besluiten te nemen.

III Regionale bijeenkomst1 2

Artikel 3 - Doelen
1. De regionale bijeenkomst heeft als doel colleges en raden beter in positie te brengen bij hun 

kaderstellende en controlerende rol door hen ten minste in staat te stellen te reflecteren op de 
samenwerking aan de hand van de regionale agenda, ontwerp-begroting en het 
werkprogramma.

2. Het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur betrekken in hun besluitvorming over de 
vaststelling van de documenten, genoemd in het eerste lid, de beraadslagingen in de regionale 
bijeenkomst.

Artikel 4 - Agenda en verslag
1. De agendering van regionale bijeenkomsten wordt voorbereid door het dagelijks bestuur.
2. Indieners van agendapunten dragen zelf zorg voor de inhoudelijke voorbereiding en toelichting 

tijdens de regionale bijeenkomst. Het dagelijks bestuur bevordert dat de voorzitters van de 
portefeuillehoudersoverleggen tijdens bijeenkomsten verslag doen van de bereikte resultaten, 
de voortgang van het werkprogramma op het voor hen specifieke thema en eventueel een 
doorkijk naar het eerstvolgende jaar.

3. De regionale bijeenkomsten zijn slechts toegankelijk voor genodigden.

1 In het Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2019 is geregeld dat het 
Samenwerkingsakkoord (zoals vastgesteld in 2019) de functie heeft van regionale agenda, zoals 
benoemd in de Gemeenschappelijke Regeling 2015. Bij voorzetting van dit begrip in de regeling heeft 
een document dat voldoet aan de begripsbepaling van regionale agenda die functie, ongeacht de naam 
van dat document.
2 In het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 is de halfjaarlijkse bijeenkomst als bedoeld in artikel 26 van 
de Regeling, de Metropoolconferentie.
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4. Het dagelijks bestuur brengt de uitkomsten van de regionale bijeenkomst ter kennis aan de 
colleges en raden.

5. Voor zover conclusies uit de beraadslagingen tot besluitvorming van het algemeen bestuur 
kunnen leiden, worden die door tussenkomst van het dagelijks bestuur, middels een voorstel, 
aan het algemeen bestuur voorgelegd.

IV Raadstafel 1

Artikel 5 - Instelling en samenstelling
1. Het algemeen bestuur stelt op voorstel van de raden van de deelnemende gemeenten een 

Raadstafel21 in.
2. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen ieder uit hun midden twee leden van de 

Raadstafel21 aan. Een raad kan besluiten geen lid of slechts één lid aan te wijzen.
3. De Raadstafel21 wijst uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter aan. Desgewenst stelt de 

Raadstafel21 een petit comité in dat de voorzitter bijstaat bij het organiseren van bijeenkomsten 
van de Raadstafel21.

4. Het lidmaatschap van de Raadstafel21 eindigt van rechtswege op het moment dat men ophoudt 
lid te zijn van de raad uit wiens midden men aangewezen is.

5. Artikel 22 van de Gemeentewet is van overeenkomstige toepassing op de Raadstafel21.
6. De leden van de Raadstafel21 ontvangen geen vergoeding voor het bijwonen van 

vergaderingen van de Raadstafel21, anders dan een onkostenvergoeding.

Artikel 6 - Taken en doelstellingen
1. De Raadstafel21 heeft als primaire taak het fungeren als overlegplatform voor raadsleden van 

de deelnemende gemeenten met het oog op het goed kunnen vervullen van de kaderstellende 
en controlerende rol van de raden t.a.v. de samenwerking.
In die hoedanigheid dient de Raadstafel21 als:
- schakel tussen gemeenteraden en Metropoolregio;
- sparringpartner voor de portefeuillehoudersoverleggen, c.q. voorzitter en vicevoorzitter 

van het portefeuillehoudersoverleg;
- verbinder tussen college en raad;
- klankbord bij de voorbereiding van de Metropoolconferenties.

2. De Raadstafel21 geeft invulling aan haar taak door:
* Het bevorderen van informatie-uitwisseling tussen lokale portefeuillehouders en 

raadsleden over regionale opgaven;
* Het bevorderen van kennisdeling tussen gemeenteraden;
* Het vervullen van de ambassadeursrol naar de eigen raad.

3. Het algemeen bestuur draagt geen bevoegdheden over aan de Raadstafel21.
4. Procesondersteuning wordt verleend door of namens de directeur van de Metropoolregio.

Artikel 7 - Werkwijze
1. Onderscheid wordt gemaakt in interne en externe werkwijze. Met interne werkwijze wordt 

bedoeld de wijze waarop de Raadstafel21 haar eigen bijeenkomsten organiseert. De externe 
werkwijze heeft betrekking op het optreden naar buiten toe, in het bijzonder op de 
informatievoorziening naarde raden.

2. De interne werkwijze van de Raadstafel21 kenmerkt zich door een optreden als een 
gezamenlijk overlegorgaan. De werkwijze is als volgt:
a. De Raadstafel21 vergadert ten minste 4x per jaar, bij voorkeur op woensdagavond. 

Vergaderingen kunnen ingelast worden wanneer de voorzitter dit nodig acht, of wanneer 
tenminste 10 leden van de Raadstafel21, onder opgave van redenen, dit schríftelijk 
verzoeken.

b. De vergaderingen van de Raadstafel21 zijn openbaar, tenzij het betreft een onderwerp 
ten aanzien waarvan het algemeen bestuur heeft bepaald dat een verplichting tot
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geheimhouding geldt. In dat geval geldt die geheimhouding totdat het algemeen bestuur die 
opheft.

c. De Raadstafel21 streeft ernaar per vergadering ten minste 1 regionaal thema te bespreken, 
dit in overleg met de voorzitter of vicevoorzitter van het betrokken portefeuillehoudersoverleg.

d. Een tweede vast agendapunt is het voor bespreken van en terugblikken op de regionale 
bijeenkomsten.

e. Het staat Raadstafelleden vrij ook zelf onderwerpen aan te dragen.
f. De voorzitter draagt bij het opstellen van de agenda zorg voor een goede balans tussen het 

behandelen van procesmatige en inhoudelijke aspecten van de samenwerking.in 
Metropoolregio Eindhoven verband.

g. Gelet op de primaire functie van de Raadstafel21 als overlegorgaan, vindt geen stemming 
plaats over aan de orde zijnde onderwerpen. De discussies en beraadslagingen hebben in 
zoverre een vrijblijvend karakter. Uitgangspunt is met elkaar in gesprek gaan, inspiratie 
opdoen en kennis te delen.

h. Voorzitter en vicevoorzitter bereiden in gezamenlijkheid de vergaderingen voor met 
procesondersteuning van de Metropoolregio.

i. Twee weken voorafgaand aan de vergadering worden de agenda en de stukken gedeeld (als 
dit niet mogelijk is wordt dit gemaild).

j. De stukken worden geplaatst in een online samenwerkingsplatform.
k. Raadstafelleden zijn gerechtigd een plaatsvervanger te laten deelnemen aan de vergadering 

bij verhindering
l. Uiterlijk twee weken na bijeenkomst wordt een concept-verslag gestuurd, Raadstafelleden 

hebben twee weken de tijd om te reageren en dan wordt het definitieve verslag rondgemaild. 
Het verslag wordt gestuurd naar de leden van de Raadstafel21, de plaatsvervangende leden 
en naarde griffie van de gemeenteraad.

m. Derden kunnen worden uitgenodigd om deel te nemen aan een vergadering van de 
Raadstafel21.

3. Het externe werkwijze van de Raadstafel21 kenmerkt zich door een individueel optreden van de 
leden. Omdat dat optreden naar eigen inzichten per lid c.q. gemeente anders kan worden 
ingevuld, wordt in dit statuut volstaan met het noemen van enkele uitgangspunten. Deze 
uitgangpunten zijn gekoppeld aan de onderscheidenlijke taken of functies van de Raadstafel21, 
zoals genoemd in artikel 7, lid 2, van dit statuut.
Het bevorderen van informatie-uitwisselinq tussen lokale portefeuillehouders en raadsleden over
regionale opgaven
a. Raadstafelleden vragen de eigen portefeuillehouder regelmatig een terugkoppeling te geven 

over de regionale thema’s of-opgaven die in een vergadering van de Raadstafel21 aan de 
orde komen.

b. De agenda en het verslag van een vergadering van het Raadstafel21 bespreekt het 
Raadstafellid in de eigen raadscommissie of raad.

Het bevorderen van kennisdeling tussen gemeenteraden
c. De Raadstafelleden delen hun kennis over de besprekingen in de eigen raad over de 

regionale thema’s en -opgaven zoveel mogelijk met elkaar, ook buiten de vergadering van 
de Raadstafel21 om. Andersom brengt het Raadstafellid in de eigen commissie of raad 
kennis in over standpunten of gevoelens die bij andere gemeenten heersen over 
onderwerpen die de regionale samenwerking raken.

Het vervullen van de ambassadeursrol naarde eigen raad
d. Voor zover hiervoor nog niet aan de orde gekomen, geven de Raadstafelleden invulling aan 

hun ambassadeursrol door individueel meer duiding te geven aan de meerwaarde van de 
samenwerking door te streven naar een betere afstemming en informatievoorziening tussen 
de bestuursorganen van de Metropoolregio en de raden
van de gemeenten. Zij benutten daartoe hun netwerk via de Raadstafel21.

4. Met het oog op de primaire taak van de Raadstafel21 is dit overlegorgaan gerechtigd 
procesvoorstellen in te dienen bij het algemeen bestuur. De voorzitter van de Raadtafel21 kan 
door de voorzitter van het algemeen bestuur wordt uitgenodigd om in een bijeenkomst van dat 
bestuursorgaan een toelichting te geven op het voorstel.

Pagina 4 van 7



METROPOOL
REGIO
EINDHOVEN

V Portefeuillehoudersoverleggen

Artikel 8 - Instelling en samenstelling
1. Overeenkomstig de thema’s die in een bestuursperiode via de regionale agenda door de 

Metropoolregio ter hand worden genomen, stelt het algemeen bestuur een 
portefeuillehoudersoverleg in.

2. Leden van het portefeuillehoudersoverleg zijn de leden van de colleges tot wiens portefeuille de 
belangen behoren waartoe het overleg is ingesteld en hun plaatsvervangers.

3. Het portefeuillehoudersoverleg kiest uit zijn midden een voorzitter en vicevoorzitter..
4. Bij aanwijzing van de voorzitters streven de portefeuillehoudersoverleggen naar zoveel mogelijk 

regionale spreiding (De Peel, De Kempen, Stedelijk gebied en A2-gemeenten) .
5. De portefeuillehouders kunnen uit hun midden een “bestuurlijke koplopersgroep” formeren 

bestaande uit bestuurders die binnen de thema’s de diverse opgaven uitwerken en 
beraadslaging in het portefeuillehoudersoverleg daarover voorbereiden. De voorzitter van het 
portefeuillehoudersoverleg is voorzitter van de bestuurlijke koplopersgroep.

6. Externe partners kunnen participeren in de uitwerking van de deelopgaven door deelname in de 
koplopersgroep.

Artikel 9 - Taken, verantwoording en ondersteuning
1. De taken van het portefeuillehoudersoverleg zijn tweeledig:

a. bestuurlijke uitvoering geven aan een thema uit de regionale agenda;
b. uitoefenen van een signaalfunctie voor “nieuwe” binnen het thema op te pakken opgaven.

2. Het portefeuillehoudersoverleg kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan het 
dagelijks bestuur. In elk geval adviseert zij over voorstellen van dit bestuur aan het algemeen 
bestuur over het werkprogramma met daarin de concrete acties en te bereiken resultaten op het 
thema waarvoor dat portefeuillehoudersoverleg is ingesteld

3. De voorzitter van een portefeuillehoudersoverleg is voor het dagelijks bestuur, het algemeen 
bestuur en de Metropoolconferentie aanspreekpunt voorde opgaven binnen het thema 
waarvoor het portefeuillehoudersoverleg is ingesteld. De voorzitter van een 
portefeuillehoudersoverleg draagt zorgt voor verantwoording over de uitvoering van het 
werkprogramma aan het dagelijks bestuur

4. leder lid van het portefeuillehoudersoverleg is verantwoordelijk voor de informatievoorziening 
naar het eigen college en de eigen raad en het afleggen van verantwoording over uitvoering van 
het werkprogramma

5. Procesondersteuning wordt verleend door of namens de directeur van de Metropoolregio.
6. De portefeuillehouders dragen zorg voor ondersteuning vanuit hun eigen organisatie voor de 

inhoudelijke uitwerking van de opgaven. Uitsluitend indien de complexiteit van de opgave hier 
aanleiding toe geeft en indien de begroting van de Metropoolregio hierin voorziet, kan tijdelijk 
een beroep worden gedaan op externe ondersteuning.

Artikel 10 - Beraadslaging bijeenkomst
1. In het portefeuillehoudersoverleg ligt het accent op de bestuurlijke discussie en (voorbereiding 

van) besluitvorming tussen, respectievelijk door, de gemeenten. Externen maken geen deel uit 
van de beraadslagingen daarover.

2. Voor zover de beraadslagingen in het portefeuillehoudersoverleg ook tot besluitvorming door 
het algemeen bestuur leiden, maakt het dagelijks bestuur in zijn betreffende voorstel melding 
van de uitkomst van die beraadslagingen

3. Het portefeuillehoudersoverleg is alleen toegankelijk voor genodigden, behoudens het bepaalde 
in artikel 8, lid 6.

Artikel 11 - Adviseurs van het dagelijks bestuur
1. Het algemeen bestuur benoemt de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen als 

adviseurs van het dagelijks bestuur.
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2. De voorzitter van elk portefeuillehoudersoverleg neemt als adviseur deel aan de 
beraadslagingen van het dagelijks bestuur

3. De voorzitters van het portefeuillehoudersoverleg kunnen als adviseur van het dagelijks bestuur 
deelnemen aan vergaderingen van het algemeen bestuur om uitvoering te geven aan hun rol 
als bedoeld in artikel 9, derde lid.

4. Het dagelijks bestuur beoordeelt de complexiteit van de in het dagelijks bestuur belegde 
opgaven en de regionale spreiding van de voorzitters van de portefeuillehoudersoverleggen.
Het dagelijks bestuur kan op basis van deze beoordeling aan het algemeen bestuur een 
voorstel doen tot benoeming van een extra adviseur van het dagelijks bestuur. Deze adviseur 
neemt eveneens deel aan de beraadslagingen van het dagelijks bestuur.

5. Indien de aard van de taken te beleggen bij de extra adviseur bedoeld in het vierde lid daartoe 
aanleiding geven, dan stelt het dagelijks Bestuur in haar voorstel aan het algemeen bestuur, als 
bedoeld in het vierde lid, voor om deze persoon aan te wijzen om zitting te nemen in het 
dagelijks Bestuur. Het bepaalde in artikel 14 en artikel 9 is hierbij van toepassing.

VI Adaptiviteit

Artikel 12 - Toevoeging van opgaven aan een thema
1. Een nieuwe opgave wordt via vaststelling of een tussentijdse aanpassing van het 

werkprogramma aan een thema toegevoegd.
2. De besluitvormingsprocedure is als volgt:

a. één of meerdere gemeenten stellen vast dat een nieuwe opgave aansluit op één van de 
thema’s uit de regionale agenda;

b. zij brengen via hun portefeuillehouder in het portefeuillehoudersoverleg de wens in om een 
nieuwe opgave aan een bestaand thema in de regionale agenda toe te voegen;

c. de voorzitter geeft opdracht tot een verkennend onderzoek nadat in het 
portefeuillehoudersoverleg is vastgesteld dat de opgave meerwaarde heeft om met de 21 
gemeenten gezamenlijk op te pakken, urgent is, niet op een ander schaalniveau belegd zou 
moeten worden of door een andere organisatie opgepakt kan worden, en iets toevoegt aan 
het grotere doel: het handhaven en uitbreiden van het unieke economische profiel van de 
regio. Verder wordt verkend of er extra middelen benodigd zijn en of er sprake is van een 
incidentele of structurele opgave;

d. de uitkomsten van het verkennend onderzoek legt de voorzitter voor aan het dagelijks 
bestuur;

e. het dagelijks bestuur toetst of het toevoegen van een nieuwe opgave past binnen de 
regionale agenda;

f. bij een positieve toetst werkt het portefeuillehoudersoverleg een volledige propositie uit, die 
door tussenkomst van het dagelijks bestuur wordt verwerkt in (een aanpassing van) het 
werkprogramma;

g. het algemeen bestuur stelt het definitieve werkprogramma vast.
3. Als de toevoeging van de opgave leidt tot een aanpassing van de inwonerbijdrage aan de 

Metropoolregio, is artikel 24 en artikel 37 van de regeling van toepassing.

Artikel 13 - Toevoeging van een thema
1. Aan de regionale agenda kunnen tussentijds door de gemeenten nieuwe thema’s worden 

toegevoegd:
2. De besluitvormingsprocedure is als volgt:

a. in de regionale bijeenkomst als bedoeld in artikel 3 van dit statuut wordt aan de hand van 
een initiële discussie getoetst of een thema voldoende draagvlak heeft;

b. het dagelijks bestuur geeft opdracht tot een verkennend onderzoek waarin de toets wordt 
uitgevoerd als omschreven in artikel 12, tweede lid, onder c;

c. na afronding van het verkennend onderzoek wordt dit in het dagelijks bestuur integraal 
getoetst aan de missie van de Metropoolregio en de daaruit af te leiden integrale strategie;
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d. het dagelijks bestuur brengt van het verkennend onderzoek verslag uit aan het algemeen 
bestuur, in voorkomende gevallen voorzien van een voorstel tot aanpassing van de 
regionale Agenda.

e. het algemeen bestuur stelt de aangepaste regionale Agenda vast nadat de procedure zoals 
beschreven in artikel 24 van de regeling is doorlopen. Onderdeel van die procedure kan een 
begrotingswijziging zijn.

f. met het oog op het bepaalde in artikel 10, lid 2, van de Wet gemeenschappelijke regelingen 
vraagt het algemeen bestuur in haar voorstel over aanpassing van de regionale agenda 
gemeenten een uitdrukkelijk besluit te nemen over het toevoegen van een nieuw thema en 
de overdracht van daarbij horende bevoegdheden aan de Metropoolregio.

g. Het algemeen bestuur stelt voor het nieuwe thema een portefeuillehoudersoverleg in. Artikel 
8, 9, 10 en 11 van dit statuut zijn van overeenkomstige toepassing.

VII Slotbepalingen

Artikel 14 - Inwerkingtreding
1. Dit statuut treedt in werking vanaf het moment dat het door het algemeen bestuur is vastgesteld.
2. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van dit statuut wordt het Statuut Overlegorganen

Metropoolregio Eindhoven 2019, vastgesteld door het Algemeen bestuur op 27 maart 2019,
ingetrokken.

Artikel 15 - Citeertitel
Dit statuut wordt aangehaald als “Statuut Overlegorganen Metropoolregio Eindhoven 2021”.

Aldus vastgesteld door
het Algemeen bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
op 15 december 2021
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Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 

Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, 

Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre;

Oven/vegende,

dat op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s tot vaststelling van de regio-indeling van gemeenten met 

betrekking tot taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 

Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, 

Nuenen, Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven en Waalre zijn 

aangewezen tezamen een regio te vormen als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke 

regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een regeling te treffen c.q. te wijzigen;

dat de korpschef van het landelijk politiekorps, voorzover het de integrale afstemming van de politietaken ten 

aanzien van de voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing, het veiligheidsbeleid in de gemeenten en 

de gemeenschappelijke meldkamer betreft, met instemming kennis genomen heeft van deze gemeenschappelijke 

regeling;

dat voornoemde gemeenten, respectievelijk hun bestuursorganen, verplicht zijn een gemeenschappelijke regeling te 

treffen op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de wettelijke taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s

gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke gezondheid, de Politiewet 2012, de Gemeentewet en de Wet 

gemeenschappelijke regelingen;

Besluiten:

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost per 1 januari 2022 te wijzigen, zodat deze komt 

te luiden als volgt:



HOOFDSTUK I (Algemene bepalingen)

Instelling en plaats van vestiging.

Artikel 1.

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

2. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een regionaal samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Bergeijk, 

Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, 

Helmond, Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, 

Veldhoven, Waalre.

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gevestigd in Eindhoven.

Begripsbepalingen.

Artikel 2.

1. In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. Wet: De Wet veiligheidsregio’s;

b. gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;

c. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 1, eerste lid;

d. gemeente: één van de in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;

e. samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;

f. Veiligheidsregio: de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als bedoeld in artikel 1, eerste lid;

g. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio;

h. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio;

i. voorzitter: de voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio;

j. korpschef: de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012, deze krachtens mandaat 

vertegenwoordigd door de politiechef van de eenheid Oost-Brabant;

k. hoofdofficier van justitie: de hoofdofficier van justitie als bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet;

l. directeur Veiligheidsregio: het hoofd van de ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;

m. directeur Publieke Gezondheid: de functionaris als bedoeld in artikel 32, eerste lid van de Wet;

n. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij rampen als bedoeld in artikel 32, eerste lid van de 

Wet

o. coördinerend gemeentesecretaris: de functionaris als bedoeld in artikel 36 van de Wet;

p. bevolkingszorg: de regionale organisatie die onder verantwoordelijkheid van de coördinerend 

gemeentesecretaris bij een crisis belast is met het uitvoeren van aan gemeenten toegewezen processen en 

belast is met de voorbereiding van die processen;

q. directeurenberaad: Strategisch overleg, gericht op de integrale ambtelijke afstemming en multidisciplinaire 

samenwerking.

2. Daar waar in de gemeenschappelijke regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of 

wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in die artikelen in de plaats van 

de gemeente, de raad, het college en de burgemeester, onderscheidenlijk: de Veiligheidsregio, het Algemeen 

Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.





HOOFDSTUK II (Doel, taken en bevoegdheden)

Doel.

Artikel 3.

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:

a. brandweerzorg;

b. rampenbestrijding en crisisbeheersing, waaronder bevolkingszorg en GHOR 

Taken en bevoegdheden.

Artikel 4.

1. de Veiligheidsregio draagt zorg voor

a. de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;

b. overige taken die bij of krachtens andere wetgeving aan de Veiligheidsregio worden opgedragen;

c. uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de colleges aan het bestuur van de 

veiligheidsregio zijn overgedragen dan wel opgedragen.

2. De Veiligheidsregio heeft alle bevoegdheden tot regeling, bestuur en beheer die nodig zijn voor de uitvoering 

van de aan haar opgedragen taken.

Integrale afstemming

Artikel 5

Ten aanzien van het bevorderen van een eenduidig veiligheidsbeleid en de multidisciplinaire rampen- en 

crisisbeheersing is voorbereiding, afstemming en besluitvorming van het bestuur van de Veiligheidsregio, de 

korpschef en hoofdofficier van justitie vereist. De resultaten van deze afstemming met korpschef en hoofdofficier van 

justitie worden vastgelegd in een convenant.



HOOFDSTUK III (Organen)

Bestuursorganen.

Artikel 6.

De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen

a. het Algemeen Bestuur

b. het Dagelijks Bestuur

c. de voorzitter

d. door het bestuur ingestelde commissies



HOOFDSTUK IV (Algemeen Bestuur)

Samenstelling Algemeen Bestuur.

Artikel 7.

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende gemeenten.

2. De burgemeester wordt bij verhindering of ontstentenis vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77 van de 

Gemeentewet.

3. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt van rechtswege zodra men ophoudt burgemeester te zijn 

van de vertegenwoordigde gemeente.

Bevoegdheden Algemeen Bestuur.

Artikel 7a

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot regeling en bestuur inzake de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken 

en bevoegdheden, voorzover bij de Wet of in deze regeling de bevoegdheid daartoe niet aan het Dagelijks 

Bestuur of de voorzitter is toegekend. Het Algemeen Bestuur kan met inachtneming van artikel 33a van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen bevoegdheden overdragen aan het Dagelijks Bestuur, tenzij de aard van de 

bevoegdheid zich daartegen verzet.

2. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot de oprichting van en de deelneming in andere gemeenschappelijke 

regelingen, stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge 

waarborgmaatschappijen, indien dit in het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van 

het daarmee te dienen openbaar belang.

3. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het instellen van een commissie als bedoeld in artikel 7:13 van de 

Algemene wet bestuursrecht.

4. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot het vaststellen van een verordening voor de behandeling van klachten als 

bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht. Voor de externe behandeling van klachten wordt 

aangesloten bij de Nationale ombudsman.

Werkwijze Algemeen Bestuur.

Artikel 8.

1. Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks ten minste driemaal en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks 

Bestuur het nodig oordelen, of indien het door ten minste drie leden schríftelijk met opgave van redenen wordt 

gevraagd.

2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. De deuren worden gesloten wanneer ten minste 

een vijfde gedeelte van de aanwezige leden daarom verzoekt of indien de voorzitter dit nodig acht. Het 

Algemeen Bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd.

3. In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan niet worden beraadslaagd of worden besloten over:

a. de vaststelling en wijziging van de begroting;

b. de vaststelling van de jaarstukken;

c. de toetreding tot, de uittreding uit, de wijziging of de opheffing van de gemeenschappelijke regeling;



d. de vaststelling van het liquidatieplan;

e. de vaststelling, intrekking of wijziging van verordeningen;

f. de vaststelling, wijziging, verlenging of opheffing van een gemeenschappelijke regeling tussen het 

openbaar lichaam en andere bestuursorganen van organisaties als bedoeld in artikel 8, eerste tot en met 

derde lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 

dergelijke regeling;

g. de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve en andere 

verenigingen, dan wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming daaraan.

4. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een reglement van orde vast. De artikelen 16, 17, 19,20, 

22, 26 en 28 t/m 33 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

5. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie en de voorzitters van de waterschappen, die binnen 

het grondgebied van de veiligheidsregio zijn gelegen, alsmede de vaste leden van het directeurenberaad 

worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering. Zij kunnen zich laten vertegenwoordigen.

6. Anderen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen.

Besluitvorming 

Artikel 9.

1. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur tot vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling 

van de begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 

inwoners één stem uit. De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of meer inwoners brengen 

twee stemmen uit vermeerderd met een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee het aantal 

van 20.000 inwoners door die gemeente wordt overschreden. Hierbij geldt dat de stemmen afkomstig van de 

gezamenlijke leden van het Dagelijks Bestuur nimmer de meerderheid van het totale aantal stemmen mogen 

vormen.

2. Bij de overige besluitvorming door het algemeen bestuur vindt stemming plaats op basis van gewone 

stemwaardering (één stem per gemeente).

3. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter 

een doorslaggevende stem.



HOOFDSTUK V (Dagelijks Bestuur)

Samenstelling Dagelijks Bestuur.

Artikel 10.

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter en plaatsvervangend-voorzitter uit minimaal 1 en maximaal 5 

leden, aan te wijzen door en uit de leden van het Algemeen Bestuur.

2. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur geldt het uitgangspunt dat een evenredige geografische 

verdeling over de regio wordt aangehouden. Hierbij wordt de onderstaande verdeling gehanteerd:

a. 1 zetel in te vullen door Eindhoven;

b. 1 zetel in te vullen door Helmond;

c. 1 zetel namens de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen c.a, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;

d. 1 zetel namens de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De

Mierden en Valkenswaard;

e. 1 zetel namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren

3. Het Algemeen Bestuur kan van het uitgangspunt onder het eerste en tweede lid afwijken.

4. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur is voor onbepaalde tijd.

5. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van het Algemeen Bestuur dan wel ontslag neemt als 

lid van het Dagelijks Bestuur.

6. Het lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het 

Algemeen Bestuur.

7. Een lid, met uitzondering van de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter, kan door het Algemeen Bestuur 

worden ontslagen als lid van het Dagelijks Bestuur, indien dit lid het vertrouwen niet meer bezit van het 

Algemeen Bestuur.

Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur.

Artikel 11.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt na ieder besluit over invulling van een vacature binnen het Dagelijks Bestuur een 

portefeuilleverdeling vast en deelt zijn besluit hierover mee aan het Algemeen Bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken een reglement van orde vast. Op het houden en de 

orde van de vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn de artikelen 52, 53 en 54 tot en met 60 van de 

Gemeentewet, voorzover daarvan niet bij of krachtens wet wordt afgeweken, van overeenkomstige toepassing.

3. Het Dagelijks Bestuur oefent, eventueel naar door het Algemeen Bestuur te stellen regels en tenzij het 

Algemeen Bestuur anders bepaalt, de wettelijk toegekende of krachtens de gemeenschappelijke regeling aan 

het Algemeen Bestuur toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:

a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;

b. het vaststellen van de jaarstukken;

c. het vaststellen van strategische regionale plannen;

d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen, tenzij de verordening een rechtspositionele 

regeling betreft;



e. het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde 

in hoofdstuk XIV;

f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een gemeenschappelijke regeling tussen de 

Veiligheidsregio en andere lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een dergelijke 

gemeenschappelijke regeling;

g. het oprichten van of deelnemen in een stichting, maatschap, vennootschap, coöperatieve en andere 

vereniging dan wel het ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname daaraan.

Artikel 12.

1. Het Dagelijks Bestuur is overeenkomstig artikel 33b, lid 1 en 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

bevoegd:

a. het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet of de 

gemeenschappelijke regeling het Algemeen Bestuur hiermee is belast;

b. beslissingen van het Algemeen Bestuur voor te bereiden en uit te voeren;

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de Veiligheidsregio;

d. ambtenaren in dienst te nemen, te benoemen, te schorsen en te ontslaan, voor zover niet aan het 

Algemeen Bestuur voorbehouden;

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de Veiligheidsregio te besluiten, met uitzondering van 

privaatrechtelijke rechtshandelingen als bedoeld in artikel 31a van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

f. te besluiten namens de Veiligheidsregio, het Dagelijks Bestuur of het Algemeen Bestuur rechtsgedingen, 

bezwaarprocedures of administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop 

te verrichten, tenzij het Algemeen Bestuur, voor zover dit het Algemeen Bestuur aangaat, in voorkomende 

gevallen anders beslist;

g. tot het nemen, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, van alle conservatoire 

maatregelen en te doen wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of bezit.

2. Daarnaast is het Dagelijks Bestuur bevoegd met betrekking tot:

a. het voorstaan van de belangen van de veiligheidsregio bij andere overheden, instellingen en diensten 

waarmee, of personen met wie contact met de veiligheidsregio van belang is;

b. de zorg voor het beheer van inkomsten en uitgaven van de Veiligheidsregio;

c. het beheer van de eigendommen en geldmiddelen van de Veiligheidsregio;

d. de zorg, voorzover deze niet aan anderen toekomt, voor de controle op het geldelijk beheer en de 

boekhouding;

e. het voortdurend houden van toezicht op alles wat de Veiligheidsregio aangaat;

f. de zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio en haar bestuursorganen;

g. het vaststellen van regelingen en besluiten met betrekking tot de rechtspositie voor het personeel van de 

Veiligheidsregio;

h. Overige taken en bevoegdheden die elders in deze gemeenschappelijke regeling worden toebedeeld aan 

het Dagelijks Bestuur.
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Vergaderingen Dagelijks Bestuur.

Artikel 13.

1. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vijfmaal perjaar of zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of 

tenminste twee leden van het Dagelijks Bestuur de voorzitter schríftelijk en met redenen omkleed hierom 

verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.

2. Besluiten van het Dagelijks Bestuur vinden plaats op basis van gewone meerderheid van stemmen. Bij het 

staken der stemmen beslist de voorzitter.

3. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie en de voorzitters van de waterschappen, die binnen 

het grondgebied van de veiligheidsregio zijn gelegen, de vaste leden van het directeurenberaad en overige 

personen kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering. Zij kunnen zich laten 

vertegenwoordigen.



HOOFDSTUK VI (De voorzitter, plaatsvervangend-voorzitter, secretaris)

Artikel 14.

1. De voorzitter wordt overeenkomstig artikel 11, tweede lid van de Wet, benoemd bij koninklijk besluit.

2. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door een door het Algemeen bestuur aan te wijzen lid van het 

Algemeen Bestuur.

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Dagelijks 

Bestuur en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur naar 

behoren worden uitgevoerd

4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke 

rechtshandelingen. Hij kan de vertegenwoordiging in rechtsgedingen en bij buitengerechtelijke 

rechtshandelingen opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

5. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan.

6. De directeur Veiligheidsregio fungeert als ambtelijk secretaris van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks 

Bestuur.



HOOFDSTUK VII (Commissies, werkgroepen, overleg)

Bestuurscommissies.

Artikel 15.

1. Het Algemeen Bestuur kan, overeenkomstig artikel 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen commissies 

instellen met het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

2. Een lid van het Dagelijks Bestuur is voorzitter van een commissie als bedoeld in het eerste lid.

Commissies van advies

Artikel 16.

1. Het Algemeen Bestuur kan besluiten ten behoeve van de uitvoering van de aan het Algemeen Bestuur, 

Dagelijks Bestuur of de voorzitter opgedragen taken vaste commissies van advies in te stellen overeenkomstig 

artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Tenminste wordt ingesteld een vaste commissie van advies op het gebied van financiën.

3. Het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur en de voorzitter kunnen andere tijdelijke commissies van advies aan 

het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de voorzitter instellen

Werkgroepen, overleg

Artikel 17.

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter kunnen werkgroepen en overlegvormen instellen.



HOOFDSTUK VIII (Informatie en verantwoordingsplicht)

Het Dagelijks Bestuur en de voorzitter ten opzichte van het Algemeen Bestuur

Artikel 18

1. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur 

verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.

2. Zij geven ongevraagd aan het Algemeen Bestuur alle informatie die voor een juiste beoordeling van het door het 

Dagelijks Bestuur te voeren en gevoerde bestuur nodig is.

3. Zij geven - tezamen dan wel afzonderlijk - aan het Algemeen Bestuur, wanneer dit bestuur of een of meer 

leden daarvan hierom verzoekt, alle gevraagde inlichtingen.

4. Het bepaalde in het eerste tot en met het derde lid is van overeenkomstige toepassing op de voorzitter, voor het 

door hem gevoerde bestuur.

Het Algemeen en Dagelijks Bestuur ten opzichte van raden

Artikel 19

1. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur geven aan de raden van de deelnemende gemeenten ongevraagd alle 

informatie die voor een juiste beoordeling van het door het bestuur gevoerde en te voeren beleid nodig is.

2. Het Algemeen en het Dagelijks Bestuur verstrekken aan de raden van de deelnemende gemeenten alle 

inlichtingen die door een of meer leden van die raden worden verlangd.

De leden en de voorzitter van het Algemeen Bestuur ten opzichte van raden

Artikel 20

1. Een lid van het Algemeen Bestuur verschaft aan zijn raad, met inachtneming van artikel 19 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen alle inlichtingen, die door die raad of door één of meer leden van die raad 

worden verlangd en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

2. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan zijn raad, met inachtneming van artikel 19 van de Wet 

gemeenschappelijke regelingen, verantwoording verschuldigd voor het door hem in dat bestuur gevoerde beleid 

en wel op de in het reglement van orde voor de vergaderingen van die raad aangegeven wijze.

3. De voorzitter van het Algemeen Bestuur verstrekt na afloop van een ramp of crisis van meer dan plaatselijke 

betekenis, aan de raden van de getroffen gemeenten informatie over het verloop van de gebeurtenissen en de 

besluiten die hij heeft genomen. Met inachtneming van artikel 40 van de Wet geschiedt de 

informatieverstrekking door middel van een verslag, het schríftelijk beantwoorden van vragen en/of het in de 

raadsvergadering verstrekken van mondelinge inlichtingen.



HOOFDSTUK IX (Ambtelijke organisatie)

De ambtelijke organisatie

Artikel 21.

1. Het Dagelijks Bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke organisatie in een organisatiebesluit.

2. De directeur Veiligheidsregio is het hoofd van de ambtelijke organisatie.

3. De directeur Veiligheidsregio en de commandant brandweer worden benoemd door het Algemeen Bestuur.

Bevolkingszorg

Artikel 21a

1. Ten behoeve van de deelnemende gemeenten wordt een operationele organisatie ingesteld en in stand 

gehouden, bevolkingszorg genaamd, voor de voorbereiding op en uitvoering van de gemeenschappelijke taken 

ten aanzien van gemeentelijke bevolkingszorg waaronder in ieder geval wordt verstaan de gecoördineerde inzet 

van daartoe aangesteld en opgeleid personeel belast met de maatregelen en voorzieningen die de gemeenten 

treffen met het oog op een ramp of crisis.

2. Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio wijst de coördinerend gemeentesecretaris aan die is belast met 

de coördinatie van de maatregelen en voorzieningen die voor de gemeenten worden getroffen met het oog op 

een ramp of crisis. Voor de uitvoering van bevolkingszorg vertegenwoordigt de coördinerend 

gemeentesecretaris de deelnemende gemeenten.



HOOFDSTUK X (Directeurenberaad)

Directeurenberaad.

Artikel 22.

1. Er is een directeurenberaad.

2. De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van het directeurenberaad.

3. Het directeurenberaad bestaat naast de voorzitter uit vaste leden en leden die op ad hoe basis deelnemen aan 

de besprekingen.

4. De vaste leden van het directeurenberaad zijn:

a. een vertegenwoordiger van de korpschef;

b. de commandant brandweer;

c. de directeur Publieke Gezondheid;

d. de coördinerend gemeentesecretaris.

5. De vaste leden van het directeurenberaad zijn belast met het individueel en/of integraal ambtelijk voorbereiden 

van de besluitvorming van de mono- respectievelijk multidisciplinaire aspecten en zien toe op de uitvoering in de 

eigen kolom.

6. Werkwijze van het directeurenberaad worden opgenomen in een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen 

instructie.

7. Ter uitvoering van deze taken kan het directeurenberaad werkgroepen en projectgroepen instellen.



HOOFDSTUK XI (Personeel, Rechtspositie)

Personeel.

Artikel 23.

1. Het Dagelijks Bestuur is belast met het in dienst nemen, benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel 

van de Veiligheidsregio, voor zover op basis van deze regeling niet anders wordt bepaald.

2. Het Dagelijks Bestuur kan de in het eerste lid bedoelde bevoegdheden tot het in dienst nemen, benoemen, 

schorsen en ontslaan van personeel van de Veiligheidsregio mandateren aan de directeur Veiligheidsregio, 

tenzij het de controller en ambtenaren betreft die belast zijn met functies van leidinggevende aard welke 

rechtstreeks onder de directeur Veiligheidsregio ressorteren. Dit met uitzondering van de directeur 

Veiligheidsregio en de commandant brandweer.

Rechtspositie.

Artikel 24.

1. Op het personeel in dienst van de Veiligheidsregio zijn (ook) de landelijk voor het personeel van alle 

veiligheidsregio’s vastgestelde collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing. Daar waar deze collectieve 

arbeidsvoorwaarden niet in voorzien besluit het Dagelijks Bestuur.

2. Het Dagelijks Bestuur regelt de taken en bevoegdheden van het personeel voorzover dit niet in deze 

gemeenschappelijke regeling geschiedt.



HOOFDSTUKXII (Financiële bepalingen)

Begroting.

Artikel 25.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar een ontwerpbegroting op overeenkomstig de voorschriften van het Besluit 

begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten.

2. De ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen wordt minimaal 13 weken voordat deze wordt vastgesteld door 

het Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te 

stellen hierop te reageren. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen met de nota van beantwoording bij de 

ontwerpbegroting en biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting vóór 1 augustus van het 

jaar, voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, op aan gedeputeerde staten en de colleges van 

Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten.

4. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk het einde van het betreffende begrotingsjaar worden 

genomen.

5. In afwijking van het onder het tweede lid vermelde, kunnen begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een 

verhoging van de gemeentelijke bijdragen, direct worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.

Rekening.

Artikel 26.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar de ontwerp jaarrekening met een jaarverslag van het voorgaande jaar op.

2. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening en het jaarverslag vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het 

verslagjaar.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur vastgestelde jaarrekening en jaarverslag vóór 1 juli 

van het jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op aan gedeputeerde staten en aan de colleges 

van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten.

Verdeling der kosten.

Artikel 27.

1. De Rijksbijdragen worden aangewend ter dekking van de kosten verband houdend met de uitvoering van de in 

de betreffende rijksbijdrageregeling genoemde wettelijke taken op het gebied van rampenbestrijding

2. De verdeling van de algemene kosten, alsmede de specifieke kosten, die gemaakt worden ten behoeve van de 

deelnemende gemeenten, geschiedt naar rato van de bijdrage aan de gemeente uit het gemeentefonds voor 

het onderdeel Openbare Orde en Veiligheid exclusief gemeentelijke rampenbestrijding en bluswatervoorziening.

3. De bepaling en verdeling van de kosten als genoemd in het vorige lid van dit artikel geschiedt door het 

Algemeen Bestuur.

4. De deelnemers waarborgen de betaling van rente en aflossing van de door de Veiligheidsregio onder 

goedkeuring van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door het Algemeen Bestuur vast te stellen



regels en indien de geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, welke de wet aan 

borgen toelaat.

Artikel 28.

Wanneer aan het Algemeen Bestuur blijkt dat de raad van een deelnemende gemeente niet voldoet of zal voldoen

aan het gestelde in artikel 27, doet het Algemeen Bestuur aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot

overeenkomstige toepassing van artikel 194 van de Gemeentewet.

Artikel 29.

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen 

beschikt om aan alle verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

2. Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet 

het Algemeen Bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing van de 

artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van de Veiligheidsregio een liquiditeitsplan op te stellen 

dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van de Veiligheidsregio over de 

deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Financiële voorschriften

Artikel 30

1. Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 212 van de Gemeentewet bij verordening de uitgangspunten 

vast voor het financieel beleid alsmede het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie. 

Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

2. Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet bij verordening regels vast voor 

de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening 

waarborgt dat de rechtmatigheid van het financieel beheer en de inrichting van de financiële organisatie wordt 

getoetst.

3. Het Algemeen Bestuur wijst overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet de accountant aan die belast 

wordt met de controle op de in artikel 26 genoemde jaarrekening

4. De accountant zendt de accountantsverklaring en een verslag van bevindingen aan het Algemeen Bestuur.

5. De verordeningen als bedoeld in het eerste en tweede lid van dit artikel worden na vaststelling gezonden aan 

gedeputeerde staten en aan de deelnemende gemeenten.

6. De Veiligheidsregio verzekert zich tenminste tegen:

a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan personen en goederen;

b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.

7. Als de verzekering een voor rekening van de Veiligheidsregio komende schade niet dekt wordt deze gedragen 

door de Veiligheidsregio voorzover een deelnemende gemeente geen beroep kan doen op uitkeringen bij of 

krachtens de Wet tegemoetkoming schade bij rampen.



HOOFDSTUKXIII (Archief)

Archiefbescheiden.

Artikel 31.

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden van de Veiligheidsregio en haar organen, 

overeenkomstig door het Algemeen Bestuur met inachtneming van artikel 40 van de Archiefwet 1995 vast te 

stellen en aan gedeputeerde staten mee te delen regels.

2. Het Dagelijks Bestuur is tevens belast met de zorg voor de archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de 

aan het samenwerkingsverband gedelegeerde taken.

3. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling ten aanzien van de archiefbescheiden wordt een voorziening 

getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

4. Voor de door deelnemende gemeenten gemandateerde taken berust die zorg voor de desbetreffende 

archiefbescheiden bij deze gemeenten.

5. De directeur Veiligheidsregio is belast met het beheer van de archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, 

overeenkomstig de door het Dagelijks Bestuur vast te stellen nadere regels, voor zover deze archiefbescheiden 

niet zijn overgebracht naarde aangewezen archiefbewaarplaats als genoemd in het zesde lid.

6. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te 

brengen archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde bestuursorganen wijst het Dagelijks Bestuur een 

archiefbewaarplaats aan.

7. De beheerder van de in het zesde lid aangewezen archiefbewaarplaats oefent toezicht uit op het beheer van de 

archiefbescheiden van de Veiligheidsregio en haar organen, voor zover deze archiefbescheiden niet zijn 

overgebracht naar een archiefbewaarplaats.



HOOFDSTUK XIV (toetreding, uittreding, wijziging, opheffing)

Toetreding en uittreding.

Artikel 32.

1. Toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke regeling of uittreding van gemeenten uit de 

gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk na wijziging van de verdeling van gemeenten in regio’s, als 

bedoeld in artikel 8 van de Wet.

2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan 

de toetreding of uittreding.

Wijzigingen of opheffing.

Artikel 33.

1. Een voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke regeling kan worden gedaan door het Algemeen 

Bestuur of door de colleges van ten minste vijf van de deelnemende gemeenten.

2. De gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd indien de colleges van burgemeester en wethouders van de 

deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de gemeenteraden, daartoe eensluidend besluiten.

3. De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 jo. artikel 

9 van de Wet mogelijk is. Een besluit tot opheffing van deze gemeenschappelijke regeling wordt niet genomen 

voordat de colleges van burgemeester en wethouders van alle deelnemende gemeenten daartoe hebben 

besloten.

4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt 

daarvoor de nodige regelen. Daarbij kan van de bepalingen van deze regeling worden afgeweken.

5. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, nadat de raden van de deelnemende gemeenten hun 

zienswijze hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.

6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de beëindiging heeft voor het personeel.

7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de deelnemende gemeenten, voor zover het saldo 

ontoereikend is, zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van het samenwerkingsverband.

8. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de liquidatie.

9. De organen van het openbaar lichaam blijven ook na het tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie

volledig is voltooid.

Geschillen en klachten.

Artikel 34.

1. Voordat over een bestuursgeschil de beslissing van gedeputeerde staten dan wel een rechtscollege op grond 

van artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het 

geschil voor aan de commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

2. De commissaris van de Koning hoort de bij het geschil betrokken partijen.

3. De commissaris van de Koning brengt binnen drie maanden advies uit over de mogelijkheden partijen tot

overeenstemming te brengen.



4. Indien de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, dan wel indien een bestuursorgaan van de provincie 

partij is in het geschil, laat de commissaris van de Koning zich bij de voorbereiding van het in het derde lid 

bedoelde advies bijstaan door twee door de commissaris van de Koning aan te wijzen burgemeesters van 

deelnemende, niet als partij bij het geschil betrokken gemeenten.

5. Voor de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt door 

het Algemeen Bestuur een voorziening getroffen.



HOOFDSTUK XV (Slot en overgangsbepalingen)

Overgangs- en slotbepalingen.

Artikel 35.

1. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022. De gemeenschappelijke regeling geldt voor 

onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste boekjaar zal aanvangen op 1 januari 2022.

3. Het college van de gemeente Eindhoven zendt de gemeenschappelijke regeling aan gedeputeerde staten van 

de provincie Noord-Brabant en draagt zorg voor de bekendmaking in alle deelnemende gemeenten, zoals 

bedoeld in artikel 26, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Citeertitel

Artikel 36.

Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-

Zuidoost.



Toelichting

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Algemene toelichting bij versie 2014

Het kabinetsbeleid met betrekking tot de Veiligheidsregio

De Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost heeft tot doel het opzetten, vormgeven en in 

stand houden van een regionaal veiligheidsbestuur dat voldoet aan de eisen die de Wet veiligheidsregio’s daaraan 

stelt èn aan de regionale visie zoals vastgelegd in het visiedocument ‘Bouwen aan de Veiligheidsregio’ en de 

daarin bestuurlijk vastgelegde ambitie, en de strategische meerjarenvisie 'Ver(der) bouwen aan de Veiligheidsregio’ . 

De kabinetseisen zijn neergelegd in het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's (TK 2003-2004, 29517, nr. 1). 

Uiteindelijk heeft dit kabinetsbeleid geresulteerd in de Wet veiligheidsregio’s en het Besluit veiligheidsregio’s en het 

Besluit personeel veiligheidsregio’s, die - deels als resultante van wijziging van de in 2010 in werking getreden 

wetgeving - per 1 januari 2013 in werking zijn getreden.

De Wet veiligheidsregio’s draagt de colleges van Burgemeester en Wethouders op een gemeenschappelijke 

regeling af te sluiten en veiligheidsregio’s te vormen. Deze veiligheidsregio's zijn het resultaat van de samenvoeging 

van de regionale brandweer en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR). Daarnaast 

dienen veiligheidsregio's afspraken te maken met de politie over de vormgeving van de multidisciplinaire 

samenwerking op het terrein van rampen- en crisisbeheersing en over het beheer van de gemeenschappelijke 

meldkamer. Deze afspraken moeten in een convenant worden neergelegd.

In het kabinetsstandpunt Veiligheidsregio's werd aangegeven dat de Veiligheidsregio moet voldoen aan negen 

verschillende vereisten, aangeduid als 'basisniveaus'. Het realiseren van deze basisniveaus was volgens de Minister 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de eerste fundamentele stap die dóórontwikkeling naar integraal 

veiligheidsbeleid op regionaal niveau mogelijk moet maken.

De uitgangspunten bij de gemeenschappelijke regeling

Veiligheidsregio als verlengd lokaal bestuur

De Veiligheidsregio heeft de vorm van een gemeenschappelijke regeling die door gemeenten wordt aangegaan. Het 

gaat om een gemeenschappelijke regeling waarbij een openbaar lichaam wordt ingesteld. Dit betekent dat de 

voorschriften in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen 

met een openbaar lichaam van toepassing zijn, voor zover de Wet veiligheidsregio’s daarvan niet afwijkt. Zo kent de 

Wgr allerlei bepalingen die moeten waarborgen dat gemeenten controle en invloed kunnen uitoefenen op de 

besluitvorming en het functioneren van gemeenschappelijke regelingen. Hiermee moet worden voorkomen dat een 

bestuur van een gemeenschappelijke regeling los komt te staan van de deelnemende gemeenten, waardoor het 

karakter van samenwerking als verlengd lokaal bestuur wordt aangetast.

Voor de gemeenschappelijke regeling zijn de beleidsvoornemens, zoals neergelegd in het document “Bouwen aan 

de Veiligheidsregio”, de bestuurlijk vastgelegde ambitie in het regionaal project Veiligheid op-maat en de 

strategische meerjarenvisie 'Ver(der) bouwen aan de Veiligheidsregio’ en de ‘Prospectieve Foto’ (als belangrijke



uitgangspunten gehanteerd. Wijziging van de gemeenschappelijke regeling thans, komt voort uit de aanpassingswet 

Wet veiligheidsregio’s van 27 september 2012 en de Invoerings- en aanpassingswet Politiewet 2012.

De beginselen van deugdelijk overheidsbestuur, zoals ven/voord in de Nederlandse code voor goed openbaar 

bestuur van juni 2009 worden door de Veiligheidsregio onderschreven en waar nodig geacht onderdeel uit te maken 

van deze gemeenschappelijke regeling.

Burgemeesters vormen het bestuur van de Veiligheidsregio

De Wet stelt als eis dat het Regionale Veiligheidsbestuur bestaat uit de burgemeesters van de in onze regio gelegen 

gemeenten (artikel 11,1e lid).

De negen basis niveaus van de Veiligheidsregio

Hieronder wordt aangegeven op welke wijze in de gemeenschappelijke regeling wordt voldaan aan de gestelde 

basisniveaus.

1. Verdere regionalisering van de brandweer

De Wet stelt een aantal eisen aan de inrichting van de gemeenschappelijke regeling. In de gemeenschappelijke 

regeling wordt niet vastgelegd welke soort brandweerfunctionarissen wél en welke niet in dienst van de 

Veiligheidsregio komen. De omschrijving van de taken en bevoegdheden in de gemeenschappelijke regeling, 

gebaseerd op de Wet laat wat dat betreft enige ruimte.

2. Integratie van de besturen van regionale brandweer en GHOR

De zorgtaken van de regionale brandweer en GHOR zijn integraal onderdeel van deze gemeenschappelijke 

regeling.

3. Regionalisering van de beheersaspecten van de rampenbeheersing

Deze taken met bijbehorende bevoegdheden zijn in de gemeenschappelijke regeling opgenomen.

4. Verplichte bestuurlijke samenwerking van regionale brandweer en GHOR met de politie

In de gemeenschappelijke regeling is de bevoegdheid van en tevens opdracht aan het Algemeen Bestuur 

neergelegd om een overeenkomst te sluiten met de politie over de inrichting en het beheer van een 

gemeenschappelijke meldkamer en om overeenkomsten te sluiten met (onder andere) de politie over de aansturing, 

afstemming, voorbereiding en uitvoering van taken die betrekking hebben op hulpverlening en veiligheid.

5. Doorzettingsmacht van het regionaal bestuur

De Wet en bijvoorbeeld ook de Wet publieke gezondheid leggen een aantal taken en bevoegdheden neer bij het 

bestuur en/of de voorzitter van de Veiligheidsregio. Dit bevordert de doorzettingsmacht van de regionale organisatie, 

met name daar waar de gevolgen van een calamiteit de gemeentelijke grens overschrijden.

6. Versterking bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer

De Wet en de gemeenschappelijke regeling bevatten geen regeling over de bevoegdheden van de regionaal 

commandant brandweer. Wel is in gemeenschappelijke regeling neergelegd dat het Dagelijks Bestuur de inrichting



van de ambtelijke organisatie regelt middels een organisatiebesluit. Op basis van deze bevoegdheid stelt het 

Dagelijks Bestuur een instructie vast waarin de taken en bevoegdheden van de regionaal commandant brandweer 

zijn vastgelegd. Het gaat zowel om taken in de preventieve, preparatieve als de repressieve sfeer.

7. Pro-actie en preventie (adviesrol regio)

In de gemeenschappelijke regeling is een bepaling opgenomen die regelt dat bepaalde onderwerpen door de 

gemeenten ter advisering aan de Veiligheidsregio moeten worden voorgelegd (artikel 4, 2e lid).

8. Versterking GHOR .

De eisen die de Wet stelt aan de GHOR met het oog op het 'veiligheidsregio-proof zijn, hebben geen directe 

consequenties voor de inrichting van de gemeenschappelijke regeling. Op grond van de Wet Publieke Gezondheid 

wordt een directeur Publieke Gezondheid aangesteld door het bestuur van de GGD in afstemming met het bestuur 

van de Veiligheidsregio en wordt een aantal verplichtingen opgelegd aan “instellingen” die een taak hebben binnen 

de geneeskundige hulpverlening

9. Financieringssystematiek

De gemeenschappelijke regeling en de Gemeentewet bevatten waarborgen dat de Veiligheidsregio voldoende 

financiële middelen van de deelnemende gemeenten ontvangt om de taken volgens de gestelde kwaliteitsnormen te 

kunnen uitvoeren. In de gemeenschappelijke regeling is geregeld dat het Algemeen Bestuur de begroting van de 

Veiligheidsregio bij stemming vaststelt. De uitgaven ten behoeve van een gemeenschappelijke regeling zijn 

verplichte uitgaven voor gemeenten. Als blijkt dat een gemeente weigert de financiële bijdrage in haar begroting op 

te nemen of tot betaling daarvan over te gaan, kunnen gedeputeerde staten ingrijpen op grond van respectievelijk 

artikel 194 en 195 van de Gemeentewet.

Aanvullende algemene toelichting bij versie 2022

Evaluatie Wet veiligheidsregio’s

De Wet veiligheidsregio’s is recentelijk in opdracht van de minister van Justitie Ã Veiligheid geëvalueerd. De 

resultaten van deze evaluatie zijn aan de minister aangeboden en zullen in de volgende kabinetsperiode worden 

behandeld en waar wenselijk kunnen leiden tot aanpassing van de Wet veiligheidsregio’s.

De Commissie schetst in het evaluatierapport dat risico’s en crises steeds meer onvoorspelbaar zijn geworden. Ze 

zijn vaak ingewikkelder dan een grote brand en houden zich niet aan regio- of landsgrenzen. Het is moeilijker om 

crises af te bakenen, bijvoorbeeld geografisch, beleidsmatig of qua tijdsduur. Sociale media dragen eraan bij dat 

plaatselijke gebeurtenissen een landelijke of zelfs internationale impact kunnen hebben. Sluimerende crises kunnen 

langzaam ontstaan, uitdoven en weer snel aanwakkeren. Actuele dreigingen zijn veelzijdig: van een digitale hack of 

een terroristische aanval tot boerenprotesten en de klimaattransitie. Covid-19 laat zien dat een crisis van 

ogenschijnlijk onvoorstelbare proporties mogelijk is. Bij de aanpak van crises zijn in toenemende mate meerdere 

veiligheidsregio’s betrokken, samen met de nationale crisisorganisatie. Ook andere partners zijn in wisselende rollen 

en samenstelling betrokken.



De Commissie constateert dat de Wet veiligheidsregio’s in de afgelopen tien jaar heeft bijgedragen aan 

professionalisering van crisisbeheersing en brandweerzorg. Voor de incidenten en crises met een lokaal of regionaal 

effect - zo stelt de Commissie - functioneert het huidige stelsel goed.

Gezien het geschetste beeld is de Commissie in het onderzoek uitgegaan van het idee dat veiligheidsregio’s moeten 

kunnen omgaan met verschillende soorten crises. Dat betreft de bekende crises zoals rampen en ongevallen, maar 

vooral ook ongekende crises zoals digitale verstoringen, langdurige energie-uitval, grootschalige pandemieën en 

andere typen crises waar Nederland minder ervaring mee heeft. Dat betekent volgens de Commissie dat de 

veiligheidsregio’s in staat moeten zijn verschillende crises te beheersen met diverse crisispartners en dat zij tevens 

de brandweerzorg op hoogwaardig inhoudelijk niveau weten te realiseren.

De Wet veiligheidsregio’s is naar het oordeel van de Commissie een complexe en onevenwichtige wet, die vooral 

gericht is op individuele veiligheidsregio’s, regiogrenzen als uitgangspunt neemt en onvoldoende stimulans biedt 

voor interregionale en grensoverschrijdende crisisbeheersing. De verbinding met nationale crisisbeheersing moet 

naar het oordeel van de Commissie nadrukkelijker wettelijk worden geborgd. De Commissie doet de aanbeveling om 

te komen tot nieuwe wetgeving voor crisisbeheersing en brandweerzorg. Kern van deze wetgeving is het realiseren 

van grenzeloze samenwerking. De veiligheidsregio’s, maar ook andere organisaties die een rol spelen in de 

crisisbeheersing en de brandweerzorg, moeten naar het oordeel van de Commissie over geografische, 

organisatorische, wettelijke en institutionele grenzen heen met elkaar samenwerken. De commissie adviseert om de 

regie over crisisbeheersing decentraal te beleggen bij de burgemeesters en voorzitters veiligheidsregio en centraal 

bij de Minister van Justitie en Veiligheid.

Visie VRBZO 2025

Op 7 april 2021 heeft het Algemeen Bestuur de Visie VRBZO 2025 vastgesteld. VRBZO begon ooit als een 

(regionale) brandweerorganisatie en verbreedde zich steeds meer naar een crisisbeheersingsorganisatie. Die 

ontwikkeling vindt ook nu nog plaats. In een steeds veranderende maatschappij is het nodig om te kunnen blijven 

anticiperen op de omgeving. Om te zorgen voor een stabiele en veilige leefomgeving door preventie, advies, 

voorbereiding, bestrijding en nazorg. Dit vraagt om een organisatie met een passend netwerk en een duidelijke en 

unieke taak: het voorkomen en bestrijden van noodsituaties waarbij het maatschappelijke functioneren ernstig 

verstoord raakt.

Om de verschillende crises te kunnen beheersen moeten we weten welke risico’s er zijn. We realiseren ons dat we 

niet alle risico’s kunnen voorkomen. Wel kunnen we de kans verkleinen of het effect beperken. Wij kijken als VRBZO 

ook naar de landelijke agenda, die spreekt over de ongekende crisis. We leren van de crises en incidenten die ons 

hebben getroffen. Die lessen betrekken we bij ons optreden in de hele veiligheidsketen. Maar de geschiedenis leert 

ons ook dat de bron of oorzaak van een nieuwe crisis of incident ons steeds kan verrassen en overvallen. Terwijl de 

effecten vaak dezelfde zijn, los van de bron of oorzaak. Deze effecten hebben bijna altijd een relatie met de 

continuïteit van een belangrijk of vitaal proces. Dat varieert van de continuïteit van een groot bedrijf, bijvoorbeeld als 

gevolg van een brand bij een toeleverancier, tot de continuïteitsvraagstukken waar we als land mee te maken 

hebben tijdens de coronacrisis. Of denk bijvoorbeeld aan het effect op de continuïteit van 

de samenleving, wanneer vitale infrastructuur uitvalt. We concentreren ons niet alleen op risico’s die we kennen, 

maar we willen vooral ook kunnen omgaan met de effecten van ongekende risico’s, crises en incidenten. Ongeacht 

de bron. Dit vraagt dus niet alleen om maatwerkplannen voor risico’s die we kennen en herkennen. Het vereist 

vooral ook flexibiliteit en aanpassingsvermogen van VRBZO en haar partners. En veerkracht van de hele 

maatschappij.



Aanleiding tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling 2014

Wijziging van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost op dit moment komt voort uit een 

aantal aanleidingen:

- Wijziging in de aanwijzing RAV: Vanwege de Wet ambulancezorgvoorzieningen en het verzoek hiertoe van 

de beide besturen is de aanwijzing tot Regionale Ambulance Voorziening RAV voor deze regio overgegaan 

van het bestuur VRBZO naar het bestuur GGD-BZO.

- Juridische consultaties: Vanwege verschillende vraagstukken en voorvallen hebben in de afgelopen járen 

juridische consultaties bij diverse regio’s plaatsgevonden met betrekking tot de formuleringen van 

bepalingen in gemeenschappelijke regelingen. Hoewel de gemeenschappelijke regelingen onderling 

verschillen zijn uit deze consultaties wel verbetervoorstellen te halen die ook voor onze 

Gemeenschappelijke regeling van toepassing zijn.

- Archiefwetgeving: Het RHCe stelt aanpassingen in de formuleringen binnen gemeenschappelijke 

regelingen in hun werkingsgebied voor.

- Consequenties Wnra: Op grond van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren zijn de 

rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden overeenkomstig de landelijk geldende regels voor 

gemeentepersoneel, de CAR/UWO, niet langer van toepassing op personeel van veiligheidsregio’s.

- Tekstuele verbeteringen: Uit opgedane ervaringen is gebleken dat aanscherpingen en redactionele 

verbeteringen in diverse artikelen gewenst zijn.

Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1 Instelling en plaats van vestiging 

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022:

In de oude tekst stond dat naast colleges ook burgemeesters een regeling dienen te treffen. Op grond van artikel 9 

van de Wet veiligheidsregio is dit alleen voor colleges van toepassing.

Artikel 2 Begripsbepalingen

1 e lid: In dit artikel zijn onder de leden j, k en m drie functies toegevoegd: de korpschef, als hoofd van de nationale 

politie, de hoofdofficier van justitie, die op grond van de Wet een positie heeft bij de rampenbestrijding en de 

directeur Publieke Gezondheid, de nieuwe wettelijke functionaris, die de opvolger is van de directeur GHOR.

Wijziging 2022: In dit artikel is toegevoegd de begripsbepaling van bevolkingszorg en het Directeurenberaad. 

Aanleiding hiervoor is dat beide begrippen wel in de gemeenschappelijke regeling voorkomen, maar niet nader zijn 

gedefinieerd.

Artikel 3 Doel

De bestuurlijke ambitie is om te komen tot een eenduidige bestuurlijke aansturing van aspecten op het terrein van 

spoedeisende hulpverlening, rampenbestrijding en crisisbeheersing en afstemming op het terrein van het 

veiligheidsbeleid in de gemeenten. Met uitzondering van de “Ambulancezorg” zijn de terreinen vastgelegd in de Wet.



Wijziging 2022:

- Bij besluit van de Minister van Medisch Zorg is GGD Brabant-Zuidoost voor deze regio de Regionale 

Ambulancevoorziening, bedoeld in artikel 4, tweede lid, van de Wet ambulancezorgvoorzieningen. Ambulancezorg is 

daarom als doel verwijderd.

- De rol van de veiligheidsregio ten aanzien van de meldkamerfunctie is vanwege aanpassingen in de Politiewet en 

dientengevolge in de Wet veiligheidsregio’s aangepast. Gemeenschappelijke meldkamer is daarom als doel 

verwijderd.

Artikel 4 Taken en bevoegdheden

De taken van de Veiligheidsregio zijn de activiteiten die het samenwerkingsverband ontplooit in het kader van de 

doelstelling. Deze taken zijn grotendeels in de Wet neergelegd. Met het van kracht worden van de Wet 

veiligheidsregio’s worden de Brandweerwet en de Wet geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen 

ingetrokken.

Daarnaast kan het gaan om taken waarvoor gemeenten expliciete publiekrechtelijke bevoegdheden overdragen aan 

de Veiligheidsregio. Om in de toekomst de taken te kunnen aanpassen, zonder elke keer de gehele 

Gemeenschappelijke Regeling opnieuw te moeten vaststellen, zijn de taken opgenomen in een bijlage, waarnaar in 

het tweede lid wordt ven/vezen.

Wijziging 2022: de beschrijving van taken en bevoegdheden is vanwege de veranderde positionering van de 

Regionale Ambulancevoorziening en het laten vervallen van de opsomming van taken in een afzonderlijke bijlage 

herschreven.

Artikel 5 Integrale afstemming

Vooralsnog is een integrale afstemming tussen Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio en de politie vereist bij de 

uitvoering van de taken, zoals in de wet vastgelegd. Op grond van de Wet dient de noodzakelijke integrale 

afstemming geregeld te worden per convenant. De door de korpschef nationale politie gemandateerde politiechef 

van de eenheid Oost-Brabant en het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio regelen daarin tenminste:

- de onderwerpen waarover integrale besluitvorming moet plaatsvinden;

- de wijze waarop besluitvorming plaatsvindt;

- welke inspanningen (personeel en middelen) worden geleverd door de betrokken partijen om de uitvoering 

van de integrale besluiten te realiseren.

Wijziging 2022: de resultaten van de gewenste afstemming zijn vastgelegd in een convenant, afgeleid van een 

nationaal model convenant. In deze afstemming en vastlegging tussen veiligheidsregio en politie is ook de 

hoofdofficier van justitie betrokken. Om deze reden is de hoofdofficier van justitie als vertegenwoordiging van het 

Openbaar Ministerie toegevoegd als convenantspartij.

Artikel 6 Organen

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: de opsomming is toegespitst op bestuursorganen.



Artikel 7 Samenstelling Algemeen Bestuur

De Wet bepaalt in artikel 11 dwingend dat het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de deelnemende 

gemeenten. Dit in afwijking van de Wgr.

Omdat het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is gekoppeld aan de functie van burgemeester, heeft het geen 

zin de zittingsperiode aan een bepaalde termijn te verbinden. Om die reden is in dit artikel geen regeling opgenomen 

over de zittingsduur van de leden van het Algemeen Bestuur.

De vervanging van de burgemeester in zijn functie is geregeld in artikel 77 van de Gemeentewet. Omdat op grond 

van dat artikel de acterend burgemeester lid is van het Algemeen Bestuur, eindigt het lidmaatschap van het 

Algemeen Bestuur dan ook, op het moment, dat men ophoudt burgemeester te zijn van de vertegenwoordigde 

gemeente. Op dat moment wordt de voormalige burgemeester vervangen door zijn plaatsvervanger (waarnemer) 

overeenkomstig artikel 77 Gemeentewet.

Wijziging 2022: om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de betreffende tekst van de gemeentewet is toegevoegd dat 

ook sprake kan zijn van ontstentenis.

Artikel 7a bevoegdheden Algemeen Bestuur

Wijziging 2022: de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur waren voorheen niet expliciet benoemd, maar konden 

grotendeels impliciet worden afgeleid van de uitzonderingen op de bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur. Er is 

voor gekozen de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur concreet te benoemen.

Artikel 8 Werkwijze Algemeen Bestuur

In artikel 22, eerste lid van de Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat het Algemeen Bestuur een 

reglement van orde vaststelt. In het reglement van orde worden minimaal regels opgenomen met betrekking tot:

- vaststellen vergaderschema;

- opstellen agenda, uitnodiging c.q. kennisgeving vergadering en verslaglegging;

- wijze van behandeling van voorstellen en besluitvorming;

- handhaving van de orde tijdens de vergadering;

- besloten- c.q. openheid van vergadering. In beginsel zijn de vergaderingen openbaar. Onder voorwaarden 

kan besloten worden tot een besloten vergadering. De onderwerpen waarover niet in een besloten vergadering kan 

worden beraadslaagd of besloten, zijn limitatief opgesomd in het 3e lid.

Wijziging 2022: Er is voor gekozen de formuleringen van bepalingen zoveel mogelijk te laten aansluiten bij die in de 

Wet gemeenschappelijke regelingen. De formulering van bepalingen met betrekking tot uitnodigen voor 

vergaderingen is vereenvoudigd en bepalingen zijn samengevoegd.

Artikel 9 Besluitvorming.

1e Lid: Voor de toepassing van de stemverdeling gelden de bevolkingscijfers van de gemeenten per 1 januari van 

het voorafgaande jaar. Voor de vaststelling van de aantallen inwoners worden aangehouden de door het Centraal 

Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers. Voor de stemverhouding is uitgegaan van de 

verdeelsleutel zoals die ook wordt gehanteerd bij de gemeenschappelijke regeling van het SRE. Gezien het feit dat 

in het algemeen bestuur alleen burgemeesters zitting hebben is het aantal gemeentelijke stemmen verenigd in één



stemgerechtigde. In de voorgaande Gemeenschappelijke Regeling Hulpverleningsregio Zuid-oost Noord-Brabant 

was sprake van een verdeelsleutel in het aantal leden dat per gemeente mocht worden afgevaardigd en gold één 

stem per gerechtigde.

Wijziging 2022: De Wet gemeenschappelijke regelingen bepaalt dat het Dagelijks Bestuur nooit meer dat helft van 

alle stemmen mag vertegenwoordigen. In geval van gewogen stemverhoudingen zoals in dit artikel beschreven kan 

deze bepaling belemmerend werken bij het samenstellen van een Dagelijks Bestuur.

Op basis van de inwoneraantallen per 1-1-2020 geldt de volgende gewogen stemverhouding:

Gemeente
Inwoneraantal per 
1-1-2020

Gewogen
stemmen

Asten 16.721 1

Bergeijk 18.635 1

Best 29.988 2

Bladel 20.390 2

Cranendonck 21.138 2

Deurne 32.471 2

Eersel 19.313 1

Eindhoven 234.394 15

Geldrop-Mierlo 39.726 3

Gemert-Bakel 30.723 2

Heeze-Leende 16.152 1

Helmond 92.423 6

Laarbeek 22.523 2

Nuenen ca. 23.383 2

Oirschot 18.714 2

Reusel-De Mierden 13.112 1

Someren 19.368 1

Son en Breugel 17.332 1

Valkenswaard 31.193 2

Veldhoven 45.466 3

Waalre 17.456 1

Totaal 780.621 53

Artikel 10 Samenstelling Dagelijks Bestuur

2e Lid: Het is niet gewenst de evenredige geografische verdeling over de regio dwingend op te leggen. Dit ontneemt 

het Algemeen Bestuur de mogelijkheid criteria op grond van kwaliteiten, persoonlijke interesses et cetera van 

kandidaten in voldoende mate mee te nemen in de keuze van samenstelling van het Dagelijks Bestuur. Dit mede in
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verband met de operationele rol die de leden van het Dagelijks Bestuur gebruikelijkerwijs vervullen als 

(plaatsvervangend) voorzitter Veiligheidsregio.

4e Lid: De zittingsperiode parallel aan de zittingsperiode van de colleges van Burgemeester en Wethouders is 

opgenomen om wijzigingen en roulatie in samenstelling van Dagelijks Bestuur mogelijk te maken.

Wijziging 2022: De koppeling van de zittingsperiode van leden van het Dagelijks Bestuur aan die van de 

zittingsperiode van de colleges van Burgemeester en Wethouders wordt in de praktijk niet gehanteerd en is in de 

gewijzigde versie weggelaten. Het Algemeen Bestuur kan, ongeacht de zittingsperiode van colleges, besluiten tot 

mutaties in de samenstelling.

Toegevoegd is dat de plaatsvervangend voorzitter is uitgesloten van de mogelijkheid te worden ontslagen als lid van 

het Dagelijks Bestuur. Het Algemeen Bestuur kan wel besluiten een ander lid aan te wijzen als plaatsvervangend 

voorzitter.

Artikel 11 Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur

1e Lid: Naast de vaste portefeuilles van voorzitter en plaatsvervangend-voorzitter is er tenminste een 

portefeuillehouder financiën. Daarnaast kunnen er portefeuillehouders per te onderscheiden aandachtsveld worden 

aangesteld.

Te denken valt daarbij aan:

- brandweerzorg;

- geneeskundige hulpverlening en regionale ambulancevoorziening;

- multidisciplinaire rampenbestrijding en crisisbeheersing;

- integrale afstemming gemeentelijk veiligheidsbeleid ( b.v. prostitutiebeleid, drugsbeleid etc.)

Combinatie van portefeuilles is mogelijk.

2e Lid In het reglement van orde worden minimaal regels opgenomen met betrekking tot:

- opstellen agenda, uitnodiging vergadering en verslaglegging;

- wijze van behandeling van voorstellen en besluitvorming;

- handhaving van de orde tijdens de vergadering.

3e Lid ad c

Tot de strategische regionale plannen worden onder andere gerekend:

- het regionaal beleidsplan als bedoeld in artikel 14 van de Wet;

- het regionaal crisisplan als bedoeld in artikel 16 van de Wet.

Wijziging 2022:

- Eerste lid: Tekst dat vacatures direct worden ingevuld komt te vervallen. Er kan voor worden gekozen om een 

vacature in het Dagelijks Bestuur niet in te vullen, mits blijvend wordt voldaan aan de vereisten als genoemd in 

artikel 10, eerste lid van deze regeling.

- Derde lid: Sprake was van een formulering van de regeling dat over elke door het Dagelijks Bestuur uit te voeren 

taak afzonderlijk door het Algemeen bestuur moest worden besloten. Dit sloot niet aan bij de praktijk. Het Algemeen 

Bestuur behoudt de mogelijkheid om alsnog voorschriften te verbinden of de uitvoering zelf ter hand te nemen.

Artikel 12 Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur



Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: de formulering van dit artikel is aangepast zonder inhoudelijke veranderingen in optreden in de taken 

en bevoegdheden van het Dagelijks Bestuur

Artikel 13 Vergaderingen Dagelijks Bestuur 

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: De formulering van bepalingen met betrekking tot uitnodigen vóórvergaderingen is vereenvoudigd 

en bepalingen zijn samengevoegd.

Artikel 14 Voorzitter, plaatsvervangend-voorzitter, secretaris

Artikel 11, 2e lid van de Wet bepaalt dat de voorzitter wordt benoemd bij koninklijk besluit, gehoord het algemeen 

bestuur. Ook de commissaris van de Koning wordt om advies gevraagd. Het Algemeen bestuur dient op grond van 

het derde lid van artikel 11 van de Wet één van zijn leden aan te wijzen, die de voorzitter bij afwezigheid vervangt.

De directeur van de ambtelijke organisatie fungeert als ambtelijk secretaris van het Algemeen Bestuur en het 

Dagelijks Bestuur. Hij kan deze taak binnen de ambtelijke organisatie mandateren aan bijvoorbeeld de 

directiesecretaris

Wijziging 2022:

- Derde lid: de voorzitter is niet langer belast met maar verantwoordelijk voor de leiding waardoor het ook mogelijk is 

dat de vergadering door een technisch voorzitter wordt voorgezeten in aanwezigheid van de voorzitter.

-Vierde lid: Indien de voorzitter vertegenwoordiging in rechtsgedingen en bij buitengerechtelijke rechtshandelingen 

wenst op te dragen aan een door hem aan te wijzen persoon, hoeft dit niet langer in afstemming met het DB te 

gebeuren. Dit sluit aan bij de huidige werkwijze en praktijk

Artikel 15 Bestuurscommissies

Omwille van korte heldere bestuurslijnen wordt in beginsel terughoudend omgegaan met het instellen van het zware 

instrument van bestuurscommissies. Het Algemeen Bestuur dient vooraf toestemming van alle raden te hebben 

alvorens tot instelling van een commissie over te kunnen gaan. Dit op grond van Wgr artikel 25 lid 2

Artikel 16 Commissies van advies

Tenminste wordt ingesteld een adviescommissie financiën. Onder voorzitterschap van de betreffende 

portefeuillehouder in het Dagelijks Bestuur bestaat deze commissie uit een aantal (maximaal 7) 

inhoudsdeskundigen. De aanstelling van de leden gebeurt op voordracht van het Algemeen Bestuur.

De voorgedragen leden hoeven niet per definitie lid te zijn van dit Algemeen Bestuur (b.v. controllers van 

deelnemende gemeenten).

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen kunnen leden van commissie van advies die geen 

burgemeester, wethouder of lid van een gemeenteraad zijn een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen 

ontvangen. In voorkomende gevallen zal hierover door het Algemeen Bestuur een besluit worden genomen.



Wijziging 2022: in dit artikel is in lijn met de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen duidelijker 

onderscheid gemaakt tussen vaste en tijdelijke commissies van advies.

Artikel 17 Werkgroepen, overlegvormen

Gerelateerd aan de onder artikel 11 bedoelde portefeuilles kan het bestuur besluiten tot het instellen van bestuurlijke 

werkgroepen c.q. klankbordgroepen. Ook hiervoor geldt dat op voordracht van het Algemeen Bestuurde leden 

worden aangesteld en dat de voorgedragen leden niet per definitie lid behoren te zijn van dit Algemeen Bestuur. Als 

voorzitter treedt op de portefeuillehouder van het betreffende aandachtsveld in het Dagelijks Bestuur. Voor het 

eventueel toekennen van vergoedingen voor leden van werkgroepen en overlegvormen geldt eveneens hetgeen in 

de toelichting op artikel 16 is aangegeven.

Artikel 18 Dagelijks bestuur (Informatie en verantwoordingsplicht)

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: omwille van de leesbaarheid en aansluiting bij de formuleringen in de wet hieromtrent zijn de 

artikelen 18, 19 en 20 redactioneel aangepast en vernummerd.

Artikel 19 Voorzitter (Informatie en verantwoordingsplicht)

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: omwille van de leesbaarheid en aansluiting bij de formuleringen in de wet hieromtrent zijn de 

artikelen 18, 19 en 20 redactioneel aangepast en vernummerd.

Artikel 20 Algemeen bestuur (Informatie en verantwoordingsplicht)

Omdat het hier een gemeenschappelijke regeling van de colleges betreft, beperkt de verantwoordingsplicht van de 

leden van het Algemeen Bestuur zich tot de colleges. De colleges zijn ingevolge de Gemeentewet informatie- en 

verantwoordingsplichtig naarde gemeenteraad.

Wijziging 2022: omwille van de leesbaarheid en aansluiting bij de formuleringen in de wet hieromtrent zijn de 

artikelen 18, 19 en 20 redactioneel aangepast en vernummerd.

Artikel 21 Ambtelijke organisatie

De plicht om een organisatiebesluit door de raad te laten vaststellen is uit de gemeentewet verwijderd. Er is geen 

plicht voor het vaststellen van een dergelijk besluit door het Dagelijks Bestuur in de plaats gekomen. Ook de Wet 

gemeenschappelijke regelingen schrijft een dergelijk besluit niet voor. Binnen de Veiligheidsregio bestaat echter wel 

behoefte aan een dergelijk besluit.

Wijziging 2022: de bepalingen rond benoeming van de Directeur Publieke Gezondheid en de coördinerend 

gemeentesecretaris zijn aangepast. De Directeur Publiek Gezondheid wordt conform de Wet publieke gezondheid 

benoemd door het bestuur van de GGD met instemming van het bestuur Veiligheidsregio. De coördinerend 

gemeentesecretaris wordt op voordracht van de kring van gemeentesecretarissen door het bestuur Veiligheidsregio 

aangewezen.



Artikel 21a Bevolkingszorg

Wijziging 2022: dit artikel is toegevoegd vanwege de besluitvorming rond regionalisering van bevolkingszorgtaken. 

Artikel 22 Directeurenberaad

Voor de afstemming binnen het directeurenberaad is gekozen voor een belangenbehartiging vanuit de kolommen.

De directeur Veiligheidsregio fungeert als technisch voorzitter van het overleg.

De coördinerend gemeentesecretaris wordt op voordracht vanuit de gemeenschappelijke gemeentesecretarissen 

aangesteld door het bestuur van de Veiligheidsregio. In de regel zal de voordracht komen vanuit het regionaal 

overleg van gemeentesecretarissen. De coördinerend gemeentesecretaris waarborgt de belangen van de 

gemeenten in het directeurenberaad enerzijds en de inbedding van de crisisbeheersing- en 

rampenbestrijdingsoptiek in het overleg van gemeentesecretarissen anderzijds.

In tegenstelling tot de overige leden van de veiligheidsdirectie beschikt de coördinerend gemeentesecretaris niet 

over bevoegdheden in de “kolom Bevolkingszorg” (de gemeenten). Hij vervult vooral een adviserende, stimulerende, 

diplomatieke rol. Bij niet nakomen van de regionaal vastgelegde afspraken door een van de gemeenten kan sturing 

plaatsvinden door bestuurlijke beïnvloeding door het Algemeen Bestuur.

Wijziging 2022: de opsomming van adhoc leden is verwijderd om zo meer mogelijkheid te bieden om situationeel en 

vraag gestuurd adviseurs en leden uítte nodigen.

Artikel 23 Personeel

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: formulering is aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

Artikel 24 Rechtspositie

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: formulering is aangepast aan de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren 

Artikel 25 Begroting

De artikelen 186f tot en met 213 van de Gemeentewet zijn ook van toepassing verklaard op de gemeenschappelijke 

regelingen. Ook het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is van toepassing.

De ontwerpbegroting is zodanig ingericht dat daaruit blijkt welke kosten met welke producten verband houden.

Het Dagelijks Bestuur zendt de ontwerpbegroting minimaal dertien weken voordat zij wordt vastgesteld toe aan de 

colleges van de deelnemende gemeenten. Gekozen is voor een ruimere termijn dan de wettelijke zes weken, om de 

gemeenten voldoende tijd te geven te reageren en de colleges in de gelegenheid te stellen het gevoelen van de 

gemeenteraad in te winnen.

Het Algemeen Bestuur stelt de begroting vast vóór 1 juli in het jaar voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting 

dient.



De termijn waarop de begroting uiterlijk moet zijn vastgesteld door het Algemeen Bestuur stelt gemeenten in staat de 

uitgaven die gemoeid zijn met de Veiligheidsregio in de eigen begroting te verwerken. Het gaat immers om verplichte 

uitgaven.

Conform artikel 34, tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de begroting uiterlijk 15 juli van 

het jaar, voorafgaande aan het jaar waarvoor de begroting dient, gezonden aan gedeputeerde staten van Noord- 

Brabant.

Wijziging 2022: Termijnen en uiterste data zijn aangepast aan het gestelde in wet- en regelgeving. In de praktijk 

worden termijnen en uiterste data, met in achtneming van wettelijke bepalingen, ook vastgelegd in een 

overeenkomst tussen de deelnemende gemeenten en de vier regionale gemeenschappelijke regelingen, waarbij 

tenminste wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen.

Artikel 26 Rekening

Het Algemeen Bestuur stelt de rekening vast vóór 1 juli in het jaar volgend op het jaar waarop deze rekening 

betrekking heeft. De jaarrekening wordt na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar volgend op 

het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten van Noord-Brabant en aan de colleges 

van de deelnemende gemeenten gezonden.

Artikel 27 Verdeling der kosten

6e Lid: Voor de bepaling van de omvang van de begroting wordt een bestuurlijk opdracht uitgevoerd om te komen tot 

een toekomstvisie brandveiligheidszorg en een daaraan te relateren omvang van de begroting. Eerst dan zal door 

het bestuur een voorstel voor de omvang van toekomstige begrotingen worden gedaan welke voor instemming aan 

de deelnemende gemeenten zal worden voorgelegd. Zodra dit voorstel de instemming van gemeenten heeft zal in 

de eerstkomende wijziging van de gemeenschappelijke regeling het artikel 27, zesde lid hierop worden aangepast. 

Vooralsnog is een overgangsregeling vastgesteld welke in de begroting is verwerkt.

Wijziging 2022: Rijksbijdragen worden niet langer geregeld via het Besluit Doeluitkering Rampenbestrijding. 

Specifieke kostenverdelingen worden niet langer via de gemeenschappelijke regelingen gedifferentieerd vastgelegd.

Artikel 28 Verdeling der kosten 

Dit artikel behoeft geen toelichting

Artikel 29 Verdeling der kosten

Deze bepaling is op verzoek van de Bank Nederlandse Gemeenten opgenomen. De bank verkrijgt hiermee de 

zekerheid dat de Veiligheidsregio alle maatregelen zal nemen om de gemeenten aan hun verplichtingen te laten 

voldoen.

Artikel 30 Financiële voorschriften

De verordenende bevoegdheid als genoemd in dit artikel wordt ontleend aan de Gemeentewet hoofdstuk XlV-artikel 

212 en 213 en is daarmee niet strijdig met hetgeen is bepaald in artikel 4, lid 2 onder g van deze 

gemeenschappelijke regeling.



Wijziging 2022: de specificatie met betrekking tot hetgeen in de financiële verordening behoort te worden geregeld is 

weggelaten omdat kan worden ven/vezen naar de gemeentewet. De eerdere specificatie was ook incompleet.

Artikel 31 Archiefbescheiden 

Dit artikel behoeft geen toelichting

Wijziging 2022: formulering is aangepast aan de formuleringen in de Archiefwet 1995 en de voorschriften van het 

Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Artikel 32 Toetreding en uittreding

Een gemeenschappelijke regeling dient een regeling te bevatten (art. 9 van de Wet gemeenschappelijke regelingen) 

over toetreding en uittreding. In een bijlage bij de Wet zijn de gemeenten aangewezen waarvan de colleges een 

gemeenschappelijke regeling moeten treffen terzake van regionale brandweer en geneeskundige hulpverlening bij 

ongevallen en rampen. Dit betekent dat gemeenten alleen kunnen uittreden uit deze gemeenschappelijke regeling of 

toetreden tot deze regeling als de verdeling van de gemeenten in regio’s in deze bijlage wordt gewijzigd. In dat geval 

zijn de gemeenten zelfs verplicht over te gaan naar een andere gemeenschappelijke regeling.

Artikel 33 Wijziging of opheffing

Gekozen is voor wijziging van de Gemeenschappelijk regeling alleen ingeval alle colleges hierover eensluidend 

besluiten. Dit doet recht aan de intentie tot samenwerking zoals dit al decennia lang in onze regio aanwezig is.

Artikel 34 Geschillen en klachten

De bedoeling van dit artikel is om geschillen als bedoeld in artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen 

eerst op intergemeentelijk niveau te doen beslechten. Dit middels een bemiddelende rol van de Commissaris van de 

Koning. Mochten de partijen er op dit niveau niet uitkomen, dan staat de weg naar gedeputeerde staten op grond 

van artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen weer volledig open. Voor de behandeling van klachten is 

de Veiligheidsregio verplicht een voorziening te treffen.

Artikel 35 Overgangs- en slotbepalingen 

Dit artikel behoeft geen toelichting.

Artikel 36 Citeertitel

Dit artikel behoeft geen toelichting.
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Was: GR VRBZO 2013
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Vervallen tekst is blauw gearceerd

Wordt: GR 2022 ^
Gewijzigde tekst is geel gearceerd
Nieuwe tekst is groen gearceerd

Reden van wijziging
Verbetering in redactie en hernummerde 
artikelen worden niet apart toegelicht

Het college van Burgemeester en Wethouders en de 
burgemeester van de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, 
Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, 
Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, 
Oirschot, Reusei-de Mierden, Someren, Son en Breugel, 
Valkenswaard, Veldhoven en Waalre, ieder voorzover betreft 
zijn bevoegdheden;

Het college van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck,
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- 
De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre;

Op basis van artikel 9 van de Wet 
veiligheidsregio’s dienen de colleges een 
gemeenschappelijke regeling te treffen. De 
burgemeesters worden hierbij niet genoemd.

overwegende, Oven/vegende,
dat op grond van de Wet veiligheidsregio’s artikel 8 tot 
vaststelling van de regio-indeling van gemeenten met 
betrekking tot taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s 
de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- 
de Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre zijn aangewezen tezamen een regio te 
vormen als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;

dat op grond van artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s tot 
vaststelling van de regio-indeling van gemeenten met 
betrekking tot taken in het kader van de Wet Veiligheidsregio’s 
de gemeenten Asten, Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, 
Deurne, Eersel, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, 
Heeze-Leende, Helmond, Laarbeek, Nuenen, Oirschot, Reusel- 
De Mierden, Someren, Son en Breugel, Valkenswaard,
Veldhoven en Waalre zijn aangewezen tezamen een regio te 
vormen als bedoeld in artikel 9 van de Wet veiligheidsregio’s;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, 
tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een 
regeling te treffen c.q. te wijzigen;

dat de gemeenteraad, zoals vereist op grond van artikel 1, 
tweede en derde lid van de Wet gemeenschappelijke 
regelingen, het college toestemming heeft gegeven om een 
regeling te treffen c.q. te wijzigen;

dat de korpschef van het landelijk politiekorps, voorzover het 
de integrale afstemming van de politietaken ten aanzien van de 
voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing, het 
veiligheidsbeleid in de gemeenten en de gemeenschappelijke 
meldkamer betreft, met instemming kennis genomen heeft van 
deze gemeenschappelijke regeling;

dat de korpschef van het landelijk politiekorps, voorzover het 
de integrale afstemming van de politietaken ten aanzien van de 
voorbereiding op rampenbestrijding en crisisbeheersing, het 
veiligheidsbeleid in de gemeenten en de gemeenschappelijke 
meldkamer betreft, met instemming kennis genomen heeft van 
deze gemeenschappelijke regeling;
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dat voornoemde gemeenten, respectievelijk hun 
bestuursorganen, verplicht zijn gemeenschappelijke regelingen 
te treffen op grond van artikel 9 van de Wet veiligheidsregio's;

dat voornoemde gemeenten, respectievelijk hun 
bestuursorganen, verplicht zijn een gemeenschappelijke 
regeling te treffen op grond van artikel 9 van de Wet 
veiligheidsregio’s;

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de 
wettelijke taken genoemd in artikel 10, juncto de artikelen 25.
32, 35 en 36 van de Wet veiligheidsregio’s

dat deze gemeenschappelijke regeling belast wordt met de 
wettelijke taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s

Opsomming artikelen was incompleet.

dat de gemeenschappelijke regeling wordt belast met het 
beheer en instandhouding van eeri gemeenschappelijke

Met wijziging Politiewet niet langer taak van 
veiligheidsregio.

meldkamer Brabant-Zuidoost, waarin tenminste is opgenomen
een geïntegreerd meldkamersysteem ten behoeve van de
meldkamer politie, de meldkamer brandweer en meldkamer
ambulancezorg en het radionetwerk C2000,
gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet ambulancezorg, de 
Wet publieke gezondheid, de Politiewet 2012, de Gemeentewet 
en de Wet gemeenschappelijke regelingen;

gelet op de Wet veiligheidsregio’s, de Wet publieke 
gezondheid, de Politiewet 2012, de Gemeentewet en de Wet 
gemeenschappelijke regelingen;

Vanwege aanwijzing RAV is GGD-BZO 
hiervoor verantwoordelijk.

Besluiten: Besluiten:
de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost per 1 januari 2014 te wijzigen, zodat deze komt te 
luiden als volgt:

de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost per 1 januari 2022 te wijzigen, zodat deze komt te 
luiden als volgt:

HOOFDSTUK I (Algemene bepalingen) HOOFDSTUK I (Algemene bepalingen)
Instelling en plaats van vestiging.
Artikel 1.

Instelling en plaats van vestiging.
Artikel 1.

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, 
genaamd Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, 
genaamd Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

2. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een regionaal 
samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Bergeijk,
Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-de Mierden, Someren, 
Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

2. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een regionaal 
samenwerkingsverband van de gemeenten Asten, Bergeijk,
Best, Bladel, Cranendonck, Deurne, Eersel, Eindhoven, 
Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Heeze-Leende, Helmond, 
Laarbeek, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-De Mierden,
Someren, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven, Waalre.

3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gevestigd in Eindhoven. 3. Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is gevestigd in Eindhoven.
Begripsbepalingen.
Artikel 2.

Begripsbepalingen.
Artikel 2.
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1. In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop 
berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Wet: De Wet veiligheidsregio’s;
b. gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
c. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 1, 
eerste lid;
d. gemeente: één van de in artikel 1, tweede lid, genoemde 
gemeenten;
e. samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de 
in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;
f. Veiligheidsregio: de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid van deze gemeenschappelijke
lïÉïfifĩÉ
g. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio;
h. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio;
i. voorzitter: de voorzitter van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio;
j. korpschef: de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de 
Politiewet 2012, deze krachtens mandaat vertegenwoordigd 
door de politiechef van de eenheid Oost-Brabant;
k. hoofdofficier van justitie: de hoofdofficier van justitie als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet;
l. directeur Veiligheidsregio: het hoofd van de ambtelijke 
organisatie van het openbaar lichaam;
m. directeur Publieke Gezondheid: de functionaris als bedoeld 
in artikel 32, eerste lid van de Wet;
n. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij 
rampen als bedoeld in artikel 32, eerste lid van de Wet
o. coördinerend gemeentesecretaris: de functionaris als 
bedoeld in artikel 36 van de Wet;
p. directeurenberaad: het beraad als bedoeld in artikel 22 van 
de Wet;

1. In deze gemeenschappelijke regeling en de daarop 
berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. Wet: De Wet veiligheidsregio’s;
b. gemeenschappelijke regeling: de Gemeenschappelijke 
regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost;
c. openbaar lichaam: het openbaar lichaam bedoeld in artikel 1, 
eerste lid;
d. gemeente: één van de in artikel 1, tweede lid, genoemde 
gemeenten;
e. samenwerkingsgebied: het gezamenlijk grondgebied van de 
in artikel 1, tweede lid, genoemde gemeenten;
f. Veiligheidsregio: de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost als 
bedoeld in artikel 1, eerste lid;
g. Algemeen Bestuur: het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio;
h. Dagelijks Bestuur: het Dagelijks Bestuur van de 
Veiligheidsregio;
i. voorzitter: de voorzitter van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio;
j. korpschef: de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de 
Politiewet 2012, deze krachtens mandaat vertegenwoordigd 
door de politiechef van de eenheid Oost-Brabant;
k. hoofdofficier van justitie: de hoofdofficier van justitie als 
bedoeld in artikel 12, eerste lid van de Wet;
l. directeur Veiligheidsregio: het hoofd van de ambtelijke 
organisatie van het openbaar lichaam;
m. directeur Publieke Gezondheid: de functionaris als bedoeld 
in artikel 32, eerste lid van de Wet;
n. GHOR: de geneeskundige hulpverleningsorganisatie bij 
rampen als bedoeld in artikel 32, eerste lid van de Wet
o. coördinerend gemeentesecretaris: de functionaris als 
bedoeld in artikel 36 van de Wet;
p. bevolkingszorg: de regionale organisatie die onder 
verantwoordelijkheid van de coördinerend gemeentesecretaris
bij een crisis belast is met het uitvoeren van aan gemeenten
toegewezen processen en belast is met de voorbereiding van
die processen;

Ad p (nieuw) Bevolkingszorg was niet eerder 
onderdeel van GR en was om deze reden 
eerder ook niet in definitielijst opgenomen.
Ad q (nieuw) Directeurenberaad is niet vermeld 
in Wet en is om deze reden gedefinieerd voor 
deze gemeenschappelijke regeling.

Versie 14 juni 2021



Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBZO pagina 4

q. directeurenberaad: Strategisch overleg, gericht op de 
integrale ambtelijke afstemming en multidisciplinaire 
samenwerking.

2. Daar waar in de gemeenschappelijke regeling artikelen van 
de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in 
die artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, het college 
en de burgemeester, onderscheidenlijk: de Veiligheidsregio, het 
Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

2. Daar waar in de gemeenschappelijke regeling artikelen van 
de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling 
van overeenkomstige toepassing worden verklaard, komen in 
die artikelen in de plaats van de gemeente, de raad, het college 
en de burgemeester, onderscheidenlijk: de Veiligheidsregio, het 
Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

HOOFDSTUK II (Doel, taken en bevoegdheden) HOOFDSTUK II (Doel, taken en bevoegdheden)
Doel.
Artikel 3.

Doel.
Artikel 3.

1. De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de
gemeenten in het samenwerkingsgebied op de terreinen van:
a. brandweerzorg
b. BmbulanMSbĩļj
c. geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen
d. rampenbestrijding en crisisbeheersing
e. gemeenschappelijke meldkamer.

De Veiligheidsregio behartigt de belangen van de gemeenten in 
het samenwerkingsgebied op de terreinen van:
a. brandweerzorg;
b. rampenbestrijding en crisisbeheersing, waaronder
ļl«V0İklIIgsīoļfl en GHOR

Behartigen van belangen ambulancezorg en 
gemeenschappelijke meldkamer niet langer 
taak voor VRBZO.
In opsomming is bevolkingszorg nu opgenomen 
als regionale taak als onderdeel van 
rampenbestrijding en crisisbeheersing.

Taken en bevoegdheden.
Artikel 4.

Taken en bevoegdheden.
Artikel 4.

1. de Veiligheidsregio draagt zorg voor de wettelijke taken er 
beschikt caFirr.i| over de bevoegd halen
a. genoemd in artikel 10 juncto de arUKelar 25 32, 35 en 30
Iļļļļïïj de Wet veiligheidsregio’s;
b. genoemd m artikel 3 Wel ambulancezorg;

1. de Veiligheidsregio draagt zorg voor
a. de taken genoemd in de Wet veiligheidsregio’s;
b. overige taken die bij of krachtens andrrsĵ wetgeving aan de 
Veiligheidsregio worden opgedragen;
c. uitvoeren van overige taken en bevoegdheden welke door de

Taken en bevoegdheden op gebied van 
ambulancezorg zijn overgegaan naar GGD. 
Beschrijving taken en bevoegdheden verruimd 
vanwege overige wetgeving.

c. overige taken die bij of krachtens wet aan de Veiligheidsregio 
worden opgedragen.

colleges aan het bestuur van de veiligheidsregio zijn 
overgedragen dan wel opgedragen.

2. de Veiligheidsregio draagt zorg voor de taken genoemd in 1 De u ĒinghsicisľEgiO' heeft alle bevoegdheden' tot regslŕng,'
bijlage 1 bestuur en beheer die nodkizftt voor de nfa/cerína van de aan

tear apuedraaçri takan]

Integrale afstemming
Artikel 5

Integrale afstemming
Artikel 5
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Ten aanzien van het bevorderen van een eenduidig 
veiligheidsbeleid binnen de gemeenten, het beheer van de 
gemeenschappelijke meldkamer en de multidisciplinaire 
rampen- en crisisbeheersing is voorbereiding, afstemming en 
besluitvorming van het bestuur van de Veiligheidsregio en de

Ten aanzien van het bevorderen van een eenduidig 
veiligheidsbeleid en de multidisciplinaire rampen- en 
crisisbeheersing is voorbereiding, afstemming en 
besluitvorming van het bestuur van de Veiligheidsregio, de 
korpschef en hoofdofficier van justitie vereist. De resultaten van

Er wordt gebruik gemaakt van een landelijk 
model convenant waarin ook hoofdofficier van 
justitie als convenantpartij is opgenomen.

korpschef vereist. Deze integrale afstemming en besluitvorming deze afstemming met korpschef en hoofdofľicier van justitie
wordt vastgelegd in een convenant. worden vastgeiegd in een convenant.

HOOFDSTUK III (Organen) HOOFDSTUK III (Organen)
Organen.
Artikel 6.

Bestuursorganen.
Artikel 6.

De Veiligheidsregio kent de volgende organen:
a. het Algemeen Bestuur
b. het Dagelijks Bestuur
c. de voorzitter
d. commissies.

De Veiligheidsregio kent de volgende bestuursorganen:
a. het Algemeen Bestuur
b. het Dagelijks Bestuur
c. de voorzitter
d. door het bestuur ingestelde commissies

HOOFDSTUK IV (Algemeen Bestuur) HOOFDSTUK IV (Algemeen Bestuur)
Samenstelling Algemeen Bestuur.
Artikel 7.

Samenstelling Algemeen Bestuur.
Artikel 7.

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten.

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit de burgemeesters van de 
deelnemende gemeenten.

2. De burgemeester wordt bij verhindering vertegenwoordigd 
overeenkomstig artikel 77 van de Gemeentewet.

2. De burgemeester wordt bij verhindering of ontstentenis 
vertegenwoordigd overeenkomstig artikel 77 van de 
Gemeentewet.

Aansluiten bij formulering Gemeentewet.

3. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt van 
rechtswege zodra men ophoudt burgemeester te zijn van de 
vertegenwoordigde gemeente.

3. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur eindigt van 
rechtswege zodra men ophoudt burgemeester te zijn van de 
vertegenwoordigde gemeente.
Bevoegdheden Algemeen Bestuur.
Artikel 7a

Er was geen expliciete formulering opgenomen 
van de bevoegdheden Algemeen Bestuur.
Deze was wel impliciet uit bepalingen op te 
maken maar is nu afzonderlijk beschreven.

1. Het Algemeen Bestuur is bevoegd tot regeling en bestuur 
inzake de aan de Veiligheidsregio opgedragen taken en
bevoegdheden, voorzover bij de Wet of in deze regeling de
bevoegdheid daartoe niet aan het Dagelijks Bestuur of de
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-1 zirtf is - ii Het -1 t Bestuur kan ' 1
iFiāohiĩíemng van artikel 33a van de Wet gamee ■īo-tā[jjpiíii]LE

regelmnen bťVMKūnesení-veríIragen aan het jairtiijss
Bestuur, ten; de aard van de Levoegdneid zich dflPrt&gefl
ye ĩī :
ĩ. Het AlţļāiTiįtfi i Bestuur is .-"Os:;- 1 tot de l-v ľ. hl ng van en

rtettimg in andere i -m -- ■ - - Ij e in ļer
- 1 '. ,'H:t 1 - i 11 1J- L - - . - Jľ'.T
cflOEersoes en oOBänitrçje waaraor^rTvaaistnapptj&r, indien dt
1 heth',-.'- ..r aantîaWEZiertlmoet worden gĖäiľ! voor Ie
t'.’.l i ìrt'i n , van het daarmee te dienen oafIfltaar belang
: Het gemeen Bestuur is s ssöí tot het instellen van - -
com Tiiāâ l: als bedoeld in artikel 7:13 van de ataerriene wsţ 
bkLsUjufsraťī l

‘i Het Algemeen Bestuur is ieveeoí tot het vaststellen van ea :
■. n - voor dg pehňríjisiln . van klachten als bedoeld
finnigMąķiCğ,zajįį de bestuursrecht. VoMb
prferrre twhanrtftiifíįj van klachten wordt aengaslrwen lui nn
{■lat I ',3İ" TITltl

Werkwijze Algemeen Bestuur.
Artikel 8.

Werkwijze Algemeen Bestuur.
Artikel 8.

1. Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks ten minste driemaal 
en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks Bestuur het 
nodig oordelen, of indien het door ten minste drie leden 
schríftelijk met opgave van redenen wordt gevraagd.

1. Het Algemeen Bestuur vergadert jaarlijks ten minste driemaal 
en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks Bestuur het 
nodig oordelen, of indien het door ten minste drie leden 
schríftelijk met opgave van redenen wordt gevraagd.

2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar. 
Door het Algemeen Bestuur zal met gesloten deuren worden 
vergaderd wanneer ten minste een vijfde gedeelte van de 
aanwezige leden of indien de voorzitter dit nodig acht.

2. De vergaderingen van het Algemeen Bestuur zijn openbaar.
De deuren worden gesloten wanneer ten minste een vijfde 
gedeelte van de aanwezige leden daemm of indien de
voorzitter dit ‘■ooig acht. - jemaē" Bestuur '--i er

Deze bepaling is in lijn gebracht met het 
bepaalde in de Wet gemeenschappelijke 
regelingen.

'.o' - . of met'i i-i'. deuren zal worden -'i — . "
3. In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan 
niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de rekening;
c. de wijziging van de gemeenschappelijke regeling;
d. de vaststelling van het liųuidatieplan,

3. In een besloten vergadering van het Algemeen Bestuur kan 
niet worden beraadslaagd of worden besloten over:
a. de vaststelling en wijziging van de begroting;
b. de vaststelling van de jaarstukken;

Ad c (nieuw) Aansluiten bij formulering Wet 
gcdiTifcensüiiïopelijkō fegellngen.

c. de toetreding tot, de uittreding uit, de wijziging of de opheffing 
van de gumeenscltoppelijlre regeling,
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e. de vaststelling of wijziging van regelingen; d. de vaststelling van het liquidatieplan;
f. de vaststelling of wijziging vsn rechtspositieregelingen voor e. de vaststelling, Intrekking of wijziging van verordeningen; Ad f (oud) Rechtspositionele aangelegenheden
het personeel van het openbaar lichaam; f. de vaststelling, wijziging, irerlrnq'-.q of opr ţff ng van een zijn bevoegdheid van het Dagelijks Bestuur.
g. de vaststelling of wijziging van een gemeenschappelijke gemeenschappelijke regeling tussen het openbaar lichaam en
regeling tussen het openbaar lichaam en andere openbare 
lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een

andere bestuursorganen van organisaties als bedoeld in artikel
8, eerste tot en met derde lid, van de Wet gemeenschappelijke

Ad e en f (nieuw) Aansluiten bij formulering Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

dergelijke regeling;
h. de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan 
wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming 
daaraan

regelingen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit een 
dergelijke regeling;
g. de oprichting van of deelname in stichtingen, maatschappen, 
vennootschappen en coöperatieve en andere verenigingen, dan 
wel de ontbinding daarvan of beëindiging van deelneming 
daaraan.

4. Op verzoek van de voorzitter geschiedt de in artikel 3:42 van VRBZO publiceert zelf in het blad
de Algemene wet bestuursrecht bedoelde openbare gemeenschappelijke regelingen. Alleen de GR
kennisgeving tevens door de burgemeester van de dient door de gemeente van vestiging
deelnemende gemeenten op de gebruikelijke wijze. gepubliceerd te worden. Dit is geregeld in 

artikel 35 van deze regeling.
5. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 
reglement van orde vast. Dit reglement, en de daarin

4. Het Algemeen Bestuur stelt voor zijn vergaderingen een 
reglement van orde vast. De artikelen 16, 17, 19, 20, 22, 26 en

aangebrachte wijzigingen, worden aan de deelnemende 28 t/m 33 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige
gemeenten en de korpschef gezonden. De artikelen 16, 17, 19, 
20, 22, 26 en 28 t/m 33 van de Gemeentewet zijn van 
overeenkomstige toepassing.

toepassing.

6. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie Ad 6 (oud) en 7 (oud): bepaling is
en een vertegenwoordiger van de waterschappen, die door de 
voorzitters van de waterschappen, die binnen het grondgebied 
van de veiligheidsregio zijn gelegen, uit hun midden, is 
aangewezen, worden uitgenodigd deel te nemen aan de 
vergadering. De commissaris kan zich laten 
vertegenwoordigen.

samengevoegd en herschreven.

7. De vaste leden van het directeurenberaad kunnen de 5. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie Ad 6 (oud) en 7 (oud): bepaling is
vergadering van het Algemeen Bestuur bijwonen en hebben 
hierin, voorzover het hun taakveld betreft, een adviserende 
stem.

en de voorzitters van de waterschappen, die binnen het 
grondgebied van de veiligheidsregio zijn gelegen, alsmede de 
vaste leden van het directeurenberaad worden uitgenodigd deel

samengevoegd en herschreven.
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te nemen aan de vergadering. Zij kunnen zich laten 
vertegenwoordigen.

8. Anderen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen.

6. Anderen kunnen worden uitgenodigd als adviseur de 
vergaderingen van het Algemeen Bestuur bij te wonen.

Besluitvorming
Artikel 9.

Besluitvorming
Artikel 9.

1. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur tot 
vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling van de 
begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een 
gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners één stem uit. 
De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of 
meer inwoners brengen twee stemmen uit vermeerderd met 
een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee 
het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt 
overschreden.

1. Bij het nemen van besluiten door het algemeen bestuur tot 
vaststelling van de jaarrekening en tot vaststelling van de 
begroting en begrotingswijzigingen brengen de leden die een 
gemeente vertegenwoordigen tot 20.000 inwoners één stem uit. 
De leden die een gemeente vertegenwoordigen met 20.000 of 
meer inwoners brengen twee stemmen uit vermeerderd met 
een stem per volledig veelvoud van 15.000 inwoners, waarmee 
het aantal van 20.000 inwoners door die gemeente wordt 
overschreden. Hierbij geldt dat de stemmen afkomstig van de 
gezamenlijke leden van het Dagelijks Bestuur nimmer de
meerderheid van het totale aantal stemmen mogen vormen.

Toevoeging omdat dit rechtstreeks volgt uit de 
Wet gemeenschappelijke regelingen.

2. Bij de overige besluitvorming door het algemeen bestuur 
vindt stemming plaats op basis van gewone stemwaardering 
(één stem per gemeente).

2. Bij de overige besluitvorming door het algemeen bestuur 
vindt stemming plaats op basis van gewone stemwaardering 
(één stem per gemeente).

3. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. 
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een 
doorslaggevende stem.

3. De besluitvorming vindt plaats bij meerderheid van stemmen. 
Bij het staken van de stemmen heeft de voorzitter een 
doorslaggevende stem.

HOOFDSTUK V (Dagelijks Bestuur) HOOFDSTUK V (Dagelijks Bestuur)
Samenstelling Dagelijks Bestuur.
Artikel 10.

Samenstelling Dagelijks Bestuur.
Artikel 10.

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter en 
plaatsvervangend-voorzitter uit maximaal 5 leden, aan te wijzen 
door en uit de leden van het Algemeen Bestuur.

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat naast de voorzitter en 
plaatsvervangend-voorzitter uit minimaal 1 en maximaal 5 
leden, aan te wijzen door en uit de leden van het Algemeen 
Bestuur.

Aansluiten bij formulering Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

2. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur geldt het 
uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over 
de regio wordt aangehouden. Hierbij wordt de onderstaande 
verdeling gehanteerd: 
a. 1 zetel in te vullen door Eindhoven;

2. Bij de samenstelling van het Dagelijks Bestuur geldt het 
uitgangspunt dat een evenredige geografische verdeling over 
de regio wordt aangehouden. Hierbij wordt de onderstaande 
verdeling gehanteerd: 
a. 1 zetel in te vullen door Eindhoven;
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b. 1 zetel in te vullen door Helmond;
c. 1 zetel namens de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen
c. a, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;
d. 1 zetel namens de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-de 
Mierden en Valkenswaard;
e. 1 zetel namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Someren

b. 1 zetel in te vullen door Helmond;
c. 1 zetel namens de gemeenten Best, Geldrop-Mierlo, Nuenen
c. a, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre;
d. 1 zetel namens de gemeenten Bergeijk, Bladel,
Cranendonck, Eersel, Heeze-Leende, Oirschot, Reusel-De 
Mierden en Valkenswaard;
e. 1 zetel namens de gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, 
Laarbeek en Someren

3. Het Algemeen Bestuur kan van het uitgangspunt onder het 
eerste en tweede lid afwijken.

3. Het Algemeen Bestuur kan van het uitgangspunt onder het 
eerste en tweede lid afwijken.

4. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur is 
gelijk aan de zittingsperiode van de colleges van burgemeester 
en wethouders. De leden kunnen opnieuw worden benoemd. Zij

4. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur is 
voor onbepaalde tijd.

Aansluiten bij hetgeen gebruikelijk is. Dit 
voorkomt dat leden gedurende hun 
zittingsperiode herhaaldelijk opnieuw benoemd

blijven hun functie waarnemen totdat voorzien is in hun 
opvolging.

moeten worden.

5. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van 
het Algemeen Bestuur dan wel ontslag neemt als lid van het 
Dagelijks Bestuur.

5. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van 
het Algemeen Bestuur dan wel ontslag neemt als lid van het 
Dagelijks Bestuur.

6. Het lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt blijft in 
functie tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen 
Bestuur.

6. Het lid van het Dagelijks Bestuur dat ontslag neemt blijft in 
functie tot de eerstvolgende vergadering van het Algemeen 
Bestuur.

7. Een lid, met uitzondering van de voorzitter kan worden 
ontslagen, indien hij het vertrouwen niet meer bezit van het 
Algemeen Bestuur.

7. Een lid, met uitzondering van de voorzitter en Plaatsvervangend voorzitter maakt altijd deel uit 
van Dagelijks Bestuur en is benoemd door 
Algemeen Bestuur. Ontslag is dus niet aan de 
orde. Benoeming als plaatsvervangend 
voorzitter kan door Algemeen bestuur 
ongedaan worden gemaakt.

plaatsvervangend voorzitter, kan door het Algemeen Bestuur 
worden ontslagen als lid van het Dagelijks Bestuur, indien dit lid 
het vertrouwen niet meer bezit van het Algemeen Bestuur.

8. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wordt zo 
spoedig mogelijk een nieuw lid aangewezen.

Niet vanzelfsprekend dat vacature (direct) wordt 
ingevuld, mits wel wordt voldaan aan artikel 10, 
eerste lid.

Taak en bevoegdheden Dagelijks Bestuur.
Artikel 11.

Taken en bevoegdheden Dagelijks Bestuur.
Artikel 11.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt in zijn eerste vergadering na zijn 
verkiezing een portefeuilleverdeling vast en deelt zijn besluit 
hierover mee aan het Algemeen Bestuur.

1 v Het Dagelijks Bestuur stelt na ieder besluit over invulling van 
een vacature binnen het Dagelijks Bestuur een 
portefeuilleverdeling vast en deelt zijn besluit hierover mee aan 
het Algemeen Bestuur.

De portefeuilleverdeling dient bij iedere 
wijziging van de samenstelling van het DB 
opnieuw vastgesteld te worden. Dit kan ook op 
andere momenten dan na een verkiezing zijn.
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2. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken 
een reglement van orde vast. Op het houden en de orde van de 
vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn de artikelen 52, 53 
en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet, voor zover daarvan 
niet bij of krachtens wet wordt afgeweken, van 
overeenkomstige toepassing.

2. Het Dagelijks Bestuur stelt voor de uitvoering van zijn taken 
een reglement van orde vast. Op het houden en de orde van de 
vergadering van het Dagelijks Bestuur zijn de artikelen 52, 53 
en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet, voorzover daarvan 
niet bij of krachtens wet wordt afgeweken, van 
overeenkomstige toepassing.

3. Het Dagelijks Bestuur oefent, voorzover het Algemeen 3. Het Dagelijks Bestuur oefent, eventueel naar door het Aansluiten bij hetgeen gebruikelijk is. Algemeen 
Bestuur besluit niet per situatie wat door
Dagelijks Bestuur wordt uitgeoefend, maar 
heeft hiertoe desgewenst wel het recht.

Ad d: beheer rechtspositionele regeling is op 
basis van artikel 12 voorbehouden aan
Dagelijks Bestuur.

Bestuur daartoe besluit en dan naar door het Algemeen
Bestuur te stellen regelen de wettelijk toegekende of krachtens 
de gemeenschappelijke regeling aan het Algemeen Bestuur 
toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarrekening;
c. het vaststellen van strategische regionale plannen;
d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
e. het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde in 
hoofdstuk XIV;
f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een 
gemeenschappelijke regeling tussen de Veiligheidsregio en 
andere lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit 
een dergelijke gemeenschappelijke regeling;
g. het oprichten van of deelnemen in een stichting, maatschap, 
vennootschap, coöperatieve en andere vereniging dan wel het 
ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname 
daaraan.

Algemeen Bestuur te stellen regels en tenzij het Algemeen 
Bestuur anders bepaalt, de wettelijk toegekende of krachtens 
de gemeenschappelijke regeling aan het Algemeen Bestuur 
toevallende bevoegdheden uit, met uitzondering van:
a. het vaststellen en wijzigen van de begroting;
b. het vaststellen van de jaarstukken;
c. het vaststellen van strategische regionale plannen;
d. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen,
tenzij de verordening een rechtspositionele regeling betreft;
e. het toetreden tot, uittreden uit of wijzigen van de 
gemeenschappelijke regeling overeenkomstig het gestelde in 
hoofdstuk XIV;
f. het treffen, wijzigen, verlengen of opheffen van een 
gemeenschappelijke regeling tussen de Veiligheidsregio en 
andere lichamen, alsmede het toetreden tot en het uittreden uit 
een dergelijke gemeenschappelijke regeling;
g. het oprichten van of deelnemen in een stichting, maatschap, 
vennootschap, coöperatieve en andere vereniging dan wel het 
ontbinden daarvan of het beëindigen van de deelname 
daaraan.

Artikel 12. Artikel 12.
1. Het Dagelijks Bestuur oefent de taken en bevoegdheden die 1. Het Dagelijks Bestuur is overeenkomstig artikel 33b, lid 1 en Juridisch beteren completer geformuleerd.
in deze gemeenschappelijke regeling aan het Dagelijks Bestuur 2 van de Wet gemeenschappelijke regelingen bevoegd:
zijn opgedragen uit. a. het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio te voeren, voor

zover niet bij of krachtens de wet of de gemeenschappelijke
regeling het Algemeen Bestuur hiermee is belast;
b. beslissingen van het Algemeen Bestuur voor te bereiden en
uit te voeren;
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i ū vast te stellen over de1 H' IĮJfcr 1 ' o-. van h

Voorts is dit bestuur belast'"n.'î 
3 een voortdurend toezicht'.'u al wat de Ve^Ji.ghekJsreglie 
aangaat;
ţj het voorbereiden van al 'ivide^u aan het Algemeen Bestuur
Ŵ üverweging en baeltìsl ig zal worden ŕUfiFgeleçű
t. het uitvoeren van de besluiten van het Algemeen Bestuur,

I het ■■.r.vf.rwiiio medèdetlrtg doen van besluiten van het 
Algemeen Bestuur als bedoeld in artikel 11 derde lid aan dfc 
aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten 
ē het voorstaan van de belanaen van de VelIlgliBidsragic* tUJ 
anrtefe overtisden. msţeilmgen of personen waarmee nohtacī 
VCUîl de Veil Igtiemsregicì van belang is 
f. de ibrö voor het beheer van inkomsten en Uitgaven van de 
Velllŗļnaitlsnegm
3 de īrjrţĵ voorzover deze niet aan anderen tņņkrmt. voorde 
'nni ,-.i. op het geldi "1 beheer en de .huuding

tiļtfllSifåri&nËļtnįl
á ambtenaren in dienst te nemen te benoemen, te edn&ran 
an te ontslaap voorzover niet aan het Atgsmaen Sestuu*
Vi arţjp.nouden
e tot i jr aa t re cntei ij kb FtìontÈHafOtótKļgBr. va n ultì 
VeilíņtieidFrsg|[ļ te besluiten, met urtznndering var 
prwaetftohteHilie'raetiitsljartdeliiTgart als bedoeld in artikel 31ŭ 
van de Wet Įjiemeens-triiippeNike ivytällpgen 
I te besluiten namens de veillgnemsregio het Dagelijks 
Bestuur of het Algemeen Bestuur Jechtsoemüngen, 
bBŕw@ārpftipeĉiufeā of administratief tjefBapaproLsdursaiO 
vo&r&j i of hgnttefitlÿÊfl terviňūiīíBravilng daaioļi te veirlehle^ 
tenzij het Algemeen Bestuur voor zover dit het Algemeen 
Bestuur aenyaeL, in voorkomende gs^'eilen anders Ceiliât 
g. tot het nemen ook alvorens is besloten tot het voeren 1 1 1 
een isditsyeding, van alle conservatoire niaatlegĮElen en it 
doen wat nodig is ter vonrlfūnung van verjenng of verlies van 
reent of ts;fl
. Daarnaast is het 1-.0:1m .Bestuur l - .. ■..:j d met i n-i- -ij
n
a het voorstaan van de belangen van de ■milicr'-ieidiieyiofjij
ďiitltŕi e uverhedK fi.ïttìl rļjftu en diensten whùI jf 
personen met wie contact met de veiligheiasreçHP van belang

bŕ deaorg voor het beheer van inkomsten en .ntgFiVm' van 
Veiliariůrd.s^éļjc
c het beheer van de e ņ- num-nmnn en geldmiddAlwn vand* 
VsilíjgtíeidŭfBįĵio;

■'I de d-'.r.; voorzover deze niet aan anderen je ouftl voor ,- 
CŮTītţOlĚ op het gslneiijl. beheer en de dsetňpujidipļļ 
e het voortdurend houden van toezicht T alles wat Ud 
VřiliiĵhenJSfeċpū ±aiigaat.

Juridisch beteren completer geformuleerd.

í deznrţj voor de archiefbescheiden van de Veilig hs ids re oh en 
haar bestuursorganen
ļĵ. het vaststellen van *ejĵedngen en besluiten met iHtrekkihd id. 

I - - . voor het iBrairnae van de 'ehirinertlăiHg*^1
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h. het nemen van alle conservatoire maatregelen zowel in als h. Qvsrigsjtaken en bevoegdheden die elders in deze
buiten rechte en het doen van alles wat nodig is ter voorkoming 
van verjaring en verlies van recht of bezit;

gemeenschappelijke regellngi worden toebedeeld aan hel 
ÍJagellíks Bestuurj

i. de zorg voor en het houden van toezicht op de bewaring en 
het beheer van de archiefbescheiden;
j. het benoemen, schorsen en ontslaan van personeel voor 
zover niet aan het Algemeen Bestuur voorbehouden.
k. Overige taken en bevoegdheden die elders in deze 
gemeenschappelijke regeling worden toebedeeld aan het 
Dagelijks Bestuur
Vergaderingen Dagelijks Bestuur.
Artikel 13.

Vergaderingen Dagelijks Bestuur.
Artikel 13.

1. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vijfmaal perjaarof 
zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee 
leden de voorzitter schríftelijk en met redenen omkleed hierom 
verzoeken. In het laatste geval wordt de vergadering binnen 
veertien dagen na een zodanig verzoek gehouden.

1. Het Dagelijks Bestuur vergadert minimaal vijfmaal perjaarof 
zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt of tenminste twee 
leden Väft Dagelijks Bestuur de voorzitter schríftelijk en met
redenen omkleed hierom verzoeken. In het laatste geval wordt 
de vergadering binnen veertien dagen na een zodanig verzoek 
gehouden.

2. Besluiten van het Dagelijks Bestuur vinden plaats op basis 
van gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der 
stemmen beslist de voorzitter.

2. Besluiten van het Dagelijks Bestuur vinden plaats op basis 
van gewone meerderheid van stemmen. Bij het staken der 
stemmen beslist de voorzitter.

3. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie 
en een vertegenwoordiger van de waterschappen, die door de 
voorzitters van de waterschappen, die binnen het grondgebied 
van de veiligheidsregio zijn gelegen, uit hun midden, is 
aangewezen, kunnen worden uitgenodigd deel te nemen aan 
de vergadering. De commissaris kan zich laten 
vertegenwoordigen

Lid 3 (oud), 4 (oud) en 5 (oud): bepaling is 
samengevoegd en herschreven.

4. De vaste leden van het directeurenberaad kunnen worden 
uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering en hebben 
hierin, voorzover het hun taakveld betreft, een adviserende 
stem.

Lid 3 (oud, 4 (oud) en 5 (oud): bepaling is 
samengevoegd en herschreven.

5. Andere personen kunnen worden uitgenodigd om als 
adviseur de vergaderingen van het Dagelijks Bestuur bij te

3. De commissaris van de Koning, de hoofdofficier van justitie 
en de voorzitters van de waterschappen, die binnen het

Lid 3 (oud, 4 (oud) en 5 (oud): bepaling is 
samengevoegd en herschreven.

wonen. grondgebied van de veiligheidsregio zijn gelegen, de vaste 
leden van het directeurenberaad en overige personen kunnen
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worden uitgenodigd deel te nemen aan de vergadering. Zij 
kunnen zich laten vertegenwoordigen.

HOOFDSTUK VI (De voorzitter, plaatsvervangend-voorzitter, 
secretaris)

HOOFDSTUK VI (De voorzitter, plaatsvervangend-voorzitter, 
secretaris)

Artikel 14. Artikel 14.
1. De voorzitter wordt overeenkomstig artikel 11, tweede lid van 
de Wet, benoemd bij koninklijk besluit.

1. De voorzitter wordt overeenkomstig artikel 11, tweede lid van 
de Wet, benoemd bij koninklijk besluit.

2. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door een 
door het Algemeen bestuur aan te wijzen lid van het Algemeen 
Bestuur.

2. De voorzitter wordt bij zijn afwezigheid vervangen door een 
door het Algemeen bestuur aan te wijzen lid van het Algemeen 
Bestuur.

3. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen 
van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur en draagt er 
zorg voor, dat de besluiten van het Algemeen Bestuur en het 
Dagelijks Bestuur naar behoren worden uitgevoerd

3. De voorzitter is verantwoordelijk voor de leiding van de
vergaderingen van het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur 
en draagt er zorg voor, dat de besluiten van het Algemeen 
Bestuur en het Dagelijks Bestuur naar behoren worden 
uitgevoerd

4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in 
rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke 
rechtshandelingen. Hij kan de vertegenwoordiging na overleg 
met het Dagelijks Bestuur in rechtsgedingen en bij 
buitengerechtelijke rechtshandelingen opdragen aan een door 
hem aan te wijzen persoon.

4. De voorzitter vertegenwoordigt de Veiligheidsregio in 
rechtsgedingen en bij alle buitengerechtelijke 
rechtshandelingen. Hij kan de vertegenwoordiging in 
rechtsgedingen en bij buitengerechtelijke rechtshandelingen 
opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.

Aansluiten bij hetgeen de nu gebruikelijke 
werkwijze is.

5. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan.

5. De voorzitter tekent de stukken die van het Algemeen
Bestuur en het Dagelijks Bestuur uitgaan.

6. De directeur Veiligheidsregio fungeert als ambtelijk secretaris 
van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

6. De directeur Veiligheidsregio fungeert als ambtelijk secretaris 
van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

HOOFDSTUK VII (Commissies, werkgroepen, overleg) HOOFDSTUK VII (Commissies, werkgroepen, overleg)
Bestuurscommissies.
Artikel 15.

Bestuurscommissies.
Artikel 15.

1. Het Algemeen Bestuur kan, conform artikel 25 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen commissies instellen met het 
oog op de behartiging van bepaalde belangen.

1. Het Algemeen Bestuur kan, overeenkomstig artikel 25 van de 
Wet gemeenschappelijke regelingen commissies instellen met 
het oog op de behartiging van bepaalde belangen.

2. Een lid van het Dagelijks Bestuur is voorzitter van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid.

2. Een lid van het Dagelijks Bestuur is voorzitter van een 
commissie als bedoeld in het eerste lid.

Commissies van advies Commissies van advies
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Artikel 16. Artikel 16.
1. Het Algemeen Bestuur alsmede het Dagelijks Bestuur 
kunnen besluiten ten behoeve van de uitvoering van de hen 
opgedragen taken commissies van advies in te stellen conform 
artikel 24 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

1. Het Algemeen Bestuur kan besluiten ten behoeve van de 
uitvoering van de aan het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur 
of de voorzitter opgedragen taken vaste commissies van advies 
in te stellen overeenkomstig artikel 24 van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

Aansluiten bij formulering Wet 
gemeenschappelijke regelingen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen vaste 
commissies van advies en tijdelijke commissies 
van advies.

2. De instelling van commissies van advies aan het Dagelijks 
Bestuur en de regeling van haar bevoegdheden en 
samenstelling geschieden door het Algemeen Bestuur op 
voorstel van het Dagelijks Bestuur.
3. Tenminste wordt ingesteld een adviescommissie financiën. 2. Tenminste wordt ingesteld een ļriBftįj commissie van advies 

op het gebied van financiën.
ī Het ^■■1‘mv‘ľi Bestuur, ūaoënihs Bestuur en de '."ïTmr r 
ko. ii: 11 andere lijdelijke commissies van advies aan haf 
.^togmawi Bestuur, 3nBfflftia Bestuur onóerstîheflļenljļh de 
■ Ľ-. nstgftert

Aansluiten bij formulering Wet 
gemeenschappelijke regelingen, waarbij 
onderscheid wordt gemaakt tussen vaste 
commissies van advies en tijdelijke commissies 
van advies.

Werkgroepen, overleg
Artikel 17.

Werkgroepen, overleg
Artikel 17.

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter 
kunnen werkgroepen en overlegvormen instellen.

Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter 
kunnen werkgroepen en overlegvormen instellen.

HOOFDSTUK VIII (Informatie en verantwoordingsplicht) HOOFDSTUK VIII (Informatie en verantwoordingsplicht)
Dagelijks Bestuur Het Dageľiļltes, Bestuur en de voorzitter ten t pzl i-hle var t Artikel 18, 19 en 20 zijn omwille van een 

logische opbouw en compleetheid herschreven.Artikel 18. pkūemeer

Artlķfiļ 10
1. Het Algemeen Bestuur kan regelen van welke besluiten van I. De leden van het ."-'areiiil s Bestuur nu" tezamen en ieTī-
het Dagelijks Bestuur kennisgeving wordt gedaan aan de leden OfrnndBltnk aan het Afeierneen Bestuurverentwoordlrro
van het Algemeen Bestuur. Daarbij kan het Algemeen Bestuur 
de gevallen bepalen waarin met ter inzage legging kan worden 
volstaan. Het Dagelijks Bestuur laat de kennisgeving of ter 
inzage legging achterwege voorzover deze in strijd is met het

Vër acľrulüJĽTít voor het door hen ga .enio bestuurj

openbaar belang.
2. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn tezamen en ieder 
afzonderlijk aan het Algemeen Bestuur verantwoording schuldig 
voor het door hen gevoerde bestuur en geven daarover alle

7 " | •rv'ľ OMflevraaatll aan het AlberñEeri Bestuur ane
i i' - matig die voor een i .'s'e baoontaU :g. van het door ha'
Da gel H ks Bestuur te voeren en gewende bestuur nodig |s
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tloriH één of meer leden yptrtenndř InlinMîinijífl een en aiïtldl
1/cmi zover dit niet síJĮiüig is met het openbaar belang

'5 ' - -tezamen dan wel vr,mlr iin. -aan Lat
^ţgettieeii Bestuur wanneer dit bestuur of een of meer IēIHA
daarvan hierom H&rzjihi alle jevrasooe līiliorttlflflįtìj

J Het hsļťaalQS in het eerste tot en met het derde lid is an 
QVBFeenhDmsirge lOEpapaing no de voorzitter voor het lanf 
hem gevoerde bestuur

Voúrííīe*
Atflka 1ŕi

1-Id ŕ' jtm&efv en Dagŵiiki Bestuur ten úfjï.icřtė van ladţfll
Ah 1 ċ 1 1 :

Hflţ voorgaande artikel is van ovefieenkQmstjgeicepBMiTro up . Het - ĵeme en en het ' Bestuur ŗ-.- ra~ aan de L ï '
de voorzitter ; i de deelnemende gameerļhnī nngevFaag J alle informatie :i 1 

■ c- een i stet c ’ -ii , van het door het bestuur newv ns
iľi te voeren beleid aait)
7 Het A gems r, en het . - *'.|i r Bestuur verstrekken aan i
iaden van de deelnemende jsm-enïen alle nljjetittriijen »e 
foor een of meer leden van die raden worden vs1 ai igd

Algemeen āestiiUT

Artiíc*i 2Ű
111 leden en de voorzitter van het mt - - - Bestuur ren 
ūpzir.r,'.: van ' ījīr.
A '1 r 1 20

“t. Het AJţjËrtfeefn Bestuur en het Degelijks Bestuur veretiekke- 1. Een lid van het '-.igsmte' Bestuur verschaft aan zi -1 rend.
nei nlľ-gir van een deelnemende i: meerite de v' iľ pgűe mi-' Itïscntîigrtiliļg van artikel 19 van de '•■r'
iľiiľ 'U'íiĵen waarvan het verstrekken niet in strijd is met rei gtŕmt:ensohayrjtH|iiĴB lagaknţjtn alle irTİİE*īiqļtíB, die door dit
ūpenïra@r - slang marl of door één of meer leden van die raad worden verlangd

en wel .v, de in het BĵieľnenĮ van orde voorde Bigeŕtei tiy#n
sr die raad asn 131 - ŕön - jmfe

2 Een verzoek om oiit-hUnįjeri kan ro :"lehr ofinoSdeirng Een lid van het Algemeen Bestuur is aan z ]n i icC met
iMv i. n ngmllRi hl het ks Bestuur inarlìtbem van artikel 19 van de Wet; : meerFdTap i -

íeįjel i à~ 1 viiići i.'.jin. 1 f. s.liuli ud voor het door hem 1
nai bestuur n a :.' i íj ' beleid en wel no de in het resiemar ï 
arde voorde vergadBrj oen van die raad aanrjeqeveīţ wjp6

» Het. 'L.-.-'-.jI's Bestuur verstrekt de gr. osagtlp in mm -ū-.n De voorzitter van het «Tgönļse n Bestuur verstrekt na O' -. i -
sum ttE[l|k zo rr'jTdľ: mogen/* doch HÜ&īl k binnen acht veken s een ami: of crisis van meer dan . eatsei»iľe tieíekemì, aan
na i :" iřdriļāi Van het 'er-.'.eľ .i'! raden van de : ruTí n ïmeen informatie over '-v 

vertoup van de getieuiDeíiisstii en de besluiten die *H| haeťl 
ļ rr Met indchtn«r-ii ' van artikel 40 van de "
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geschiedt de informatie verstrekking door middel van sen
verslag het schi illí :m, beantwoorden van viagem en/of het in de
faadsvergader ïg verstrekken van mondelinge tokhtirtgen

4. Een lid van het Algemeen Bestuur voorziet het eigen college, 
van alle informatie die, in relatie tot het door het Algemeen 
Bestuur gevoerde en te voeren beleid en de daarbij door het 
aangewezen lid ingenomen c.q. in te nemen standpunt, 
noodzakelijk is.
5. Een lid van het Algemeen Bestuur geeft het eigen college 
mondeling of schríftelijk de door één of meer leden, 
overeenkomstig het reglement van orde van die raad,
verlangde inlichtingen, waarvan het verstrekken niet in strijd is
met het openbaar belang overeenkomstig artikel 16, zesde lid 
van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
6. Een lid van het Algemeen Bestuur is aan het eigen college 
verantwoording verschuldigd voor de wijze waarop het lid de 
gemeente in het Algemeen Bestuur heeft vertegenwoordigd, 
naar de door het eigen college vastgestelde c.q. te stellen 
regels.

HOOFDSTUK IX (Ambtelijke organisatie) HOOFDSTUK IX (Ambtelijke organisatie)
De ambtelijke organisatie
Artikel 21.

De ambtelijke organisatie
Artikel 21.

1. Het Dagelijks Bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke 
organisatie in een organisatiebesluit.

1. Het Dagelijks Bestuur regelt de inrichting van de ambtelijke 
organisatie in een organisatiebesluit.

2. De directeur Veiligheidsregio is het hoofd van de ambtelijke 
organisatie.

2. De directeur Veiligheidsregio is het hoofd van de ambtelijke 
organisatie.

3. De directeur Veiligheidsregio en de regionaal commandant 
brandweer, de Directeur Publieke Gezondheid en de 
coördinerend gemeentesecretaris, alsmede hun 
plaatsvervangers worden benoemd door het Algemeen
Bestuur.

3. De directeur Veiligheidsregio en de commandant brandweer 
worden benoemd door het Algemeen Bestuur.

Lid 3 (nieuw) Aansluiten bij formulering Wet 
veiligheidsregio’s.
Lid 3 (oud) Directeur Publieke Gezondheid 
wordt benoemd door bestuur GGD met 
instemming van bestuur VR. Coördinerend 
gemeentesecretaris wordt aangewezen door 
bestuur conform artikel 21a, tweede lid.
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1 De directeurçļļn is tevens ^iTTtit9İfJļţSHiľ[P-1źïJiţ
van het A'Memŕ'T. Bestuur en van het. ac: i .t Bestuur. ;i"
',an deze taak in oveneg met het Dagelijks Bestuur ì Fipdatferen 
ümiţsn de arritì«Ēİ(jitĒ crgsnisaiíE

Reeds vastgelegd in artikel 14, zesde lid. 
Mogelijkheid tot mandateren wordt geregeld via 
mandaatregeling.

! De ■.■■■■i.'.'irn-'1 -n en . :ranCwtiiiftMljklieder vandennrlľi 
neJ derde en vierde lid ijeiiUT'nue functionarissen ot'
H*fgge ’ in het niŵrisaTiehgīliljdt

Met het wegvallen van (delen van) het derde en 
vierde lid van deze bepaling is lid 5 (oud) niet 
langer nodig. Het vaststellen van een 
organisatiebesluit is geregeld in het eerste lid 
en artikel 12.

-ï" I' r I 21 Ĵ
Toevoeging vanwege taken en positionering 
Bevolkmgszorg binnen VRBZO.

. Ten behoeve van de deelnemende ' -rr-r, wordt .-e
I i'i - üUisaue 'T- -i i en in stand r lei

hĒvdlkmgāSDrg genaamd, voor de ■-'oqrtiereitiluggpafl 
uītvae '. van de lemeensr: .įr.cei i r- taken ten aanzien f
i-i'i v , - . - mnszr . waaronder in ieder - t

vei maan de JA.-.vdin :ŕj; inzet van daartoe jíjTi gesierd i*
rrptĵelerű belast met de '"ngarnsgeiener
'ľc r — -11 q: die de -- ^ - r r.i j treffen met het -je qp - 
rāmr of ns.iī
2. Het Algemeen Bestuur van de veilÍBtieitļslenomįsî-. ūe
i-.i--r.MmemrTr| oņ*fiejSF*6ípcn?tsriï aan die is belast mettìS
' i en! ndi e van de rt aatnegattn en - l j'Tr- iu: die voor J:
fleteSiïärit' r worden errnfŕen met het ca o í een - 1 ' of -
.,'j'. de -.van evo i oį.:oTīite»*nĵflnwotnrdiţ]íoe
iTnrrYiifirmrirj gttmsiŕ?Tneïticr«fan? de deelnemende riĩrrisnm -

HOOFDSTUK X (DirectĖurĖnböflPtëü) HOOFDSTUK X ļ Directeurenberaad)
Directeurenberaad.
Artikel 22.

Directeurenberaad.
Artikel 22.

1. Er is een directeurenberaad. 1. Er is een directeurenberaad.
2. De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van het 
directeurenberaad.

2. De directeur Veiligheidsregio is voorzitter van het 
directeurenberaad.

3. Het directeurenberaad bestaat naast de voorzitter uit vaste 
leden en leden die op ad hoe basis deelnemen aan de 
besprekingen.

3. Het directeurenberaad bestaat naast de voorzitter uit vaste 
leden en leden die op ad hoe basis deelnemen aan de 
besprekingen.
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4. De vaste leden van het directeurenberaad zijn:
a. een vertegenwoordiger van de korpschef;
b. de regionaal commandant brandweer Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost; [
c. de directeur Publieke Gezondheid Brabant-Zuidoost;
d. de coördinerend gemeentesecretaris.

4. De vaste leden van het directeurenberaad zijn:
a. een vertegenwoordiger van de korpschef;
b. de commandant brandweer;
c. de directeur Publieke Gezondheid;
d. de coördinerend gemeentesecretaris.

5. De ad hoe leden van het directeurenberaad kunnen zijn: de De mogelijkheid om ad hoe leden te laten
vertegenwoordigers op directieniveau van het Openbaar deelnemen aan het directeurenberaad volgt uit 

het derde lid.Ministerie, Waterschappen, provincie, vertegenwoordigers van
de verschillende rijksheren en inspectieorganen met een
uitvoerende taak.
6. De vaste leden van het directeurenberaad zijn belast met het 
individueel en/of integraal ambtelijk voorbereiden van de 
besluitvorming van de mono- respectievelijk multidisciplinaire 
aspecten in het kader van rampenbestrijding en 
crisisbeheersing en zien toe op de uitvoering in de eigen kolom.

5. De vaste leden van het directeurenberaad zijn belast met het 
individueel en/of integraal ambtelijk voorbereiden van de 
besluitvorming van de mono- respectievelijk multidisciplinaire 
aspecten en zien toe op de uitvoering in de eigen kolom.

7. Werkwijze en samenstelling van het directeurenberaad 
worden opgenomen in een door het Dagelijks Bestuur vast te 
stellen instructie.

6. Werkwijze van het directeurenberaad worden opgenomen in 
een door het Dagelijks Bestuur vast te stellen instructie.

8. Ter uitvoering van deze taken kan het directeurenberaad 
werkgroepen en projectgroepen instellen.

7. Ter uitvoering van deze taken kan het directeurenberaad 
werkgroepen en projectgroepen instellen.

HOOFDSTUK XI (Personeel, Rechtspositie) HOOFDSTUK XI (Personeel, Rechtspositie)
Personeel.
Artikel 23.

Personeel.
Artikel 23.

1. Het Dagelijks Bestuur is, binnen de door het Algemeen 1. Het Dagelijks Bestuur is belast met het in dienst nemen, Deze bevoegdheid is, zonder dat daaraan 
kaders verbonden zijn, op basis van deze 
regelingen voorbehouden aan het DB.
De Wet bevat geen afwijkende regels.

Bestuur vastgestelde kaders, belast met het aanstellen, 
schorsen en ontslaan van het personeel van de
Veiligheidsregio, voorzover in de Wet veiligheidsregio’s of op 
basis van deze regeling niet anders wordt bepaald.

benoemen, schorsen en ontslaan van het personeel van de 
Veiligheidsregio, voorzover op basis van deze regeling niet 
anders wordt bepaald.

2. Het Dagelijks Bestuur kan de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheden tot het aanstellen, schorsen en ontslaan van 
personeel van de Veiligheidsregio mandateren aan de directeur 
Veiligheidsregio, tenzij het de controller en ambtenaren betreft 
die belast zijn met functies van leidinggevende aard welke 
rechtstreeks onder de directeur Veiligheidsregio ressorteren. Dit

2. Het Dagelijks Bestuur kan de in het eerste lid bedoelde 
bevoegdheden tot het in dienst nemen, benoemen, schorsen en 
ontslaan van personeel van de Veiligheidsregio mandateren 
aan de directeur Veiligheidsregio, tenzij het de controller en 
ambtenaren betreft die belast zijn met functies van 
leidinggevende aard welke rechtstreeks onder de directeur

Lid 2 (oud) Directeur Publieke Gezondheid 
wordt benoemd door bestuur GGD met 
instemming van bestuur VR.
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met uitzondering van de directeur Veiligheidsregio, de regionaal 
commandant brandweer, en de directeur Publieke Gezondheid.

Veiligheidsregio ressorteren. Dit met uitzondering van de 
directeur Veiligheidsregio en de commandant brandweer.

Rechtspositie.
Artikel 24.

Rechtspositie.
Artikel 24.

1. Op het personeel in dienst van de Veiligheidsregio zijn de 
rechtspositieregelingen en arbeidsvoorwaarden 
overeenkomstig de landelijk geldende regels voor 
gemeentepersoneel, de CAR/UWO, van toepassing. Daar waar 
de CAR/UWO niet in voorziet besluit het Dagelijks Bestuur.

1. Op het personeel in dienst van de Veiligheidsregio zijn (ook) 
de landelijk voor het personeel van alle veiligheidsregio’s 
vastgestelde collectieve arbeidsvoorwaarden van toepassing. 
Daar waar deze collectieve arbeidsvoorwaarden niet in 
voorzien besluit het Dagelijks Bestuur.

De CAR/UWO is niet langer de voor het 
personeel van de VR geldende 
rechtspositieregeling.

2. Het Dagelijks Bestuur regelt de taak en bevoegdheden van 
het personeel voor zover dit niet in deze gemeenschappelijke 
regeling geschiedt.

2. Het Dagelijks Bestuur regelt de taken en bevoegdheden van 
het personeel voorzover dit niet in deze gemeenschappelijke 
regeling geschiedt.

HOOFDSTUK XII (Financiële bepalingen) HOOFDSTUKXII (Financiële bepalingen)
Begroting.
Artikel 25.

Begroting.
Artikel 25.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar een ontwerpbegroting op 
overeenkomstig de voorschriften van het Besluit begroting en 
verantwoording Provincies en Gemeenten.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar een ontwerpbegroting op 
overeenkomstig de voorschriften van het Besluit begroting en 
verantwoording Provincies en Gemeenten.

2. De ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen wordt 
minimaal 13 weken voordat deze wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende 
gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen 
hierop te reageren.

2. De ontwerpbegroting en begrotingswijzigingen wordt 
minimaal 13 weken voordat deze wordt vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur aan de raden van de deelnemende 
gemeenten gezonden om hen in de gelegenheid te stellen 
hierop te reageren. Het Dagelijks Bestuur voegt de zienswijzen
met de nota van beantwoording bij de ontwerpbegroting eń
biedt deze aan het Algemeen Bestuur aan.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde begroting vóór 15 juli van het jaar, voorafgaand 
aan dat waarvoor de begroting dient, op aan gedeputeerde 
staten en de colleges van Burgemeester en Wethouders van de 
deelnemende gemeenten.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde begroting vóór 1 augustus van het jaar, 
voorafgaand aan dat waarvoor de begroting dient, op aan 
gedeputeerde staten en de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de deelnemende gemeenten.

Aanpassing conform Wet gemeenschappelijke 
regelingen

4. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk het 
einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.

4. Besluiten tot wijzigen van de begroting kunnen tot uiterlijk het 
einde van het betreffende begrotingsjaar worden genomen.

5. In afwijking van het onder het tweede lid vermelde, kunnen 
begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een verhoging van de

5. In afwijking van het onder het tweede lid vermelde, kunnen 
begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een verhoging van de
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gemeentelijke bijdragen, direct worden vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur.

gemeentelijke bijdragen, direct worden vastgesteld door het 
Algemeen Bestuur.

Rekening.
Artikel 26.

Rekening.
Artikel 26.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar de ontwerp jaarrekening 
met een jaarverslag van het voorgaande jaar op.

1. Het Dagelijks Bestuur stelt elk jaar de ontwerp jaarrekening 
met een jaarverslag van het voorgaande jaar op.

2. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening en het 
jaarverslag vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het 
verslagjaar.

2. Het Algemeen Bestuur stelt de jaarrekening en het 
jaarverslag vast vóór 1 juli van het jaar volgend op het 
verslagjaar.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde jaarrekening en jaarverslag vóór 15 juli van het 
jaar volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op aan 
gedeputeerde staten en aan de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de deelnemende gemeenten.

3. Het Dagelijks Bestuur stuurt de door het Algemeen Bestuur 
vastgestelde jaarrekening en jaarverslag vóór 1 juli van het jaar 
volgend op het jaar waarvoor de jaarrekening geldt op aan 
gedeputeerde staten en aan de colleges van Burgemeester en 
Wethouders van de deelnemende gemeenten.

Verdeling der kosten.
Artikel 27.

Verdeling der kosten.
Artikel 27.

1. De rijksbijdragen als bedoeld in het Besluit Doeluitkering 1. De Rijksbijdragen worden aangewend ter dekking van de Er is niet langer sprake van een specifieke
Rampenbestrijding alsmede de rijksbijdragen voor het In stand 
houden van de Geneeskundige hulpverlening voor Ongevallen 
en Rampen worden aangewend ter dekking van de kosten 
verband houdend met de uitvoering van de in de betreffende 
rijksbijdrageregeling genoemde wettelijke taken op het gebied 
van rampenbestrijding

kosten verband houdend met de uitvoering van de in de 
betreffende rijksbijdrageregeling genoemde wettelijke taken op 
het gebied van rampenbestrijding

doeluitkering maar van Rijksbijdrage van 
algemene aard

2. De kosten die verband houden met de taken zoals genoemd 
in de bijlage onder b worden gedekt uit de bijdragen van de 
zorgverzekeraars en de aanvullende bijdragen van de 
gemeenten

Vanwege gewijzigde aanwijzing RAV niet 
langer taak van de VR

3. De kosten die verband houden met de taken zoals genoemd Vanwege wijziging wetgeving rond meldkamer 
niet langer taak van de VRin de bijlage onder a, voorzover deze kosten kunnen worden 

toegerekend aan de politie, worden op basis van een in het 
convenant als bedoeld in artikel 5 op te nemen verdeelsleutel 
mede gedragen door de politie.
4. De kosten die verband houden met de taken zoals genoemd 
in de bijlage onder h worden gedragen door de betrokken 
gemeente(n).
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5. De kosten die verband houden met de in de bijlage 
genoemde taken, met uitzondering van de in de bijlage onder b
genoemde taken, worden door alle deelnemende gemeenten 
gedragen
6. De verdeling van de algemene kosten, alsmede de 
specifieke kosten, die gemaakt worden ten behoeve van de 
deelnemende gemeenten, geschiedt naar rato van de bijdrage 
aan de gemeente uit het gemeentefonds voor het onderdeel 
Openbare Orde en Veiligheid exclusief gemeentelijke 
rampenbestrijding en bluswatervoorziening. Vooralsnog zal in 
de begroting van de Veiligheidsregio worden aangegeven op 
welke wijze verdeling van de kosten in de overgangsperiode 
gaat plaatsvinden. Zodra een definitieve wijze van verdelen van

2. De verdeling van de algemene kosten, alsmede de 
specifieke kosten, die gemaakt worden ten behoeve van de 
deelnemende gemeenten, geschiedt naar rato van de bijdrage 
aan de gemeente uit het gemeentefonds voor het onderdeel 
Openbare Orde en Veiligheid exclusief gemeentelijke 
rampenbestrijding en bluswatervoorziening.

Overgangsregeling is komen te vervallen

de kosten bekend wordt zal dit middels de eerstkomende
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling worden 
bekrachtigd.
7. De bepaling en verdeling van de kosten als genoemd in de 
vorige leden het vorige lid van dit artikel geschiedt door het 
Algemeen Bestuur.

3. De bepaling en verdeling van de kosten als genoemd in het 
vorige lid van dit artikel geschiedt door het Algemeen Bestuur.

Termijnen en data horen niet in een GR te 
worden geregeld maar zijn van uitvoerende 
aard

De gemeenten betalen bij wijze van voorschot jaarlijks vóór 16
januari, 16 april, 16 juli en 16 oktober telkens een kwart van de
begrote bijdragen als bedoeld in het vijfde lid. De gemeenten 
betalen de bijdragen, bedoeld in vierde lid, op basis van 
facturen, die de Veiligheidsregio hen daartoe zal toezenden
8. De deelnemers waarborgen de betaling van rente en 
aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring 
van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door 
het Algemeen Bestuur vastte stellen regels en naar 
evenredigheid van het aantal inwoners van iedere gemeente 
van het desbetreffende kalenderjaar en indien de geldschieters 
dit wensen onder het doen van afstand van de voorrechten, 
welke de wet aan borgen toelaat.

4. De deelnemers waarborgen de betaling van rente en 
aflossing van de door de Veiligheidsregio onder goedkeuring 
van gedeputeerde staten gesloten geldleningen volgens door 
het Algemeen Bestuur vastte stellen regels en indien de 
geldschieters dit wensen onder het doen van afstand van de 
voorrechten, welke de wet aan borgen toelaat.

Verdeelsleutel kosten gemeenten is gebaseerd 
op indicatoren gemeentefonds

Artikel 28. Artikel 28.
Wanneer aan het Algemeen Bestuur blijkt dat de raad van een 
deelnemende gemeente niet voldoet of zal voldoen aan het

Wanneer aan het Algemeen Bestuur blijkt dat de raad van een 
deelnemende gemeente niet voldoet of zal voldoen aan het
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gestelde in artikel 27, doet het Algemeen Bestuur aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot 
overeenkomstige toepassing van artikel 194 van de 
Gemeentewet.

gestelde in artikel 27, doet het Algemeen Bestuur aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot 
overeenkomstige toepassing van artikel 194 van de 
Gemeentewet.

Artikel 29. Artikel 29.
1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de 
Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt 
om aan alle verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

1. De deelnemers zullen er steeds zorg voor dragen dat de 
Veiligheidsregio te allen tijde over voldoende middelen beschikt 
om aan alle verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

2. Indien aan het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio 
blijkt dat een deelnemer weigert deze uitgaven op de begroting 
te zetten, doet het Algemeen Bestuur onverwijld aan 
gedeputeerde staten het verzoek over te gaan tot toepassing 
van de artikelen 194 en 195 Gemeentewet.

2. Indien aan het Algemeen Bestuur blijkt dat een deelnemer 
weigert deze uitgaven op de begroting te zetten, doet het 
Algemeen Bestuur onverwijld aan gedeputeerde staten het 
verzoek over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en
195 Gemeentewet.

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van de 
Veiligheidsregio een liquiditeitsplan op te stellen dat voorziet in 
de verplichting van de deelnemers alle rechten en 
verplichtingen van de Veiligheidsregio over de deelnemers te 
verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

3. De deelnemers verbinden zich in geval van opheffing van de 
Veiligheidsregio een liquiditeitsplan op te stellen dat voorziet in 
de verplichting van de deelnemers alle rechten en 
verplichtingen van de Veiligheidsregio over de deelnemers te 
verdelen op een in het plan te bepalen wijze.

Financiële voorschriften
Artikel 30

Financiële voorschriften
Artikel 30

1. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening de 
uitgangspunten vast voor het financieel beleid alsmede het 
financieel beheer en voor de inrichting van de financiële 
organisatie. Deze verordening waarborgt dat aan de eisen van 
rechtmatigheid, verantwoording en controle wordt voldaan.

1. Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 212 van 
de Gemeentewet bij verordening de uitgangspunten vast voor 
het financieel beleid alsmede het financieel beheer en voor de 
inrichting van de financiële organisatie. Deze verordening 
waarborgt dat aan de eisen van rechtmatigheid, verantwoording 
en controle wordt voldaan.

2. Deze verordening bevat in elk geval regels over: 
a. waardering en afschrijving van activa;

Is niet overeenkomstig de formulering in de 
Gemeentewet. De formulering in de 
Gemeentewet is voldoende duidelijk.b. algemene doelstellingen en te hanteren richtlijnen en limieten

van de financieringsfunctie, alsmede de administratieve
organisatie van de financieringsfunctie, daaronder begrepen
taken en bevoegdheden, de verantwoordingsrelaties en de
bijbehorende informatievoorziening.
3. Het Algemeen Bestuur stelt bij verordening regels vast voor 
de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de 
financiële organisatie. Deze verordening waarborgt dat de

2. Het Algemeen Bestuur stelt overeenkomstig artikel 213 van 
de Gemeentewet bij verordening regels vast voor de controle 
op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële
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rechtmatigheid van het financieel beheer en de inrichting van 
de financiële organisatie wordt getoetst

organisatie. Deze verordening waarborgt dat de rechtmatigheid 
van het financieel beheer en de inrichting van de financiële 
organisatie wordt getoetst.

4. Het Algemeen Bestuur wijst de accountant aan die belast 
wordt met de controle op de in artikel 26 genoemde 
jaarrekening

3. Het Algemeen Bestuur wijst overeenkomstig artikel 213 van 
de Gemeentewet de accountant aan die belast wordt met de 
controle op de in artikel 26 genoemde jaarrekening

5. De accountant zendt de accountantsverklaring en een 
verslag van bevindingen aan het Algemeen Bestuur.

4. De accountant zendt de accountantsverklaring en een 
verslag van bevindingen aan het Algemeen Bestuur.

6. De verordeningen als bedoeld in het eerste en tweede lid van 
dit artikel worden na vaststelling gezonden aan gedeputeerde 
staten en aan de deelnemende gemeenten.

5. De verordeningen als bedoeld in het eerste en tweede lid van 
dit artikel worden na vaststelling gezonden aan gedeputeerde 
staten en aan de deelnemende gemeenten.

7. De Veiligheidsregio verzekert zich tenminste tegen:
a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en goederen;
b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.

6. De Veiligheidsregio verzekert zich tenminste tegen:
a. burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor schade aan 
personen en goederen;
b. wettelijke aansprakelijkheid voor vermogensschade.

8. Als de verzekering een voor rekening van de Veiligheidsregio 
komende schade niet dekt wordt deze gedragen door de 
Veiligheidsregio voor zover een deelnemende gemeente geen 
beroep kan doen op uitkeringen bij of krachtens de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen.

7. Als de verzekering een voor rekening van de Veiligheidsregio 
komende schade niet dekt wordt deze gedragen door de 
Veiligheidsregio voor zover een deelnemende gemeente geen 
beroep kan doen op uitkeringen bij of krachtens de Wet 
tegemoetkoming schade bij rampen.

HOOFDSTUKXIII (Archief) HOOFDSTUKXIII (Archief)
Archiefbescheiden.
Artikel 31.

Archiefbescheiden.
Artikel 31.

Artikel 31 is aangepast in overleg met het 
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

1 Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden 
van de Veiligheidsregio en haar organen, overeenkomstig een 
door het Algemeen Bestuur vast te stellen en aan 
gedeputeerde staten mee te delen regeling;

1. Het Dagelijks Bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden 
van de Veiligheidsregio en haar organen, overeenkomstig door 
het Algemeen Bestuur met inachtneming van artikel 40 van de 
Archiefwet 1995 vast te stellen en aan gedeputeerde staten 
mee te delen regels.
2. Het Dagelijks Bestuur is tevens belast met de zorg voor de 
archiefbescheiden die worden gevormd krachtens de aan het
samenwerkingsverband gedelegeerde taken.
3. Bij opheffing van de gemeenschappelijke regeling ten 
aanzien van de archiefbescheiden wordt een voorziening
getroffen conform artikel 4 lid 1 van de Archiefwet 1995.

Versie 14 juni 2021



Aanpassing Gemeenschappelijke Regeling VRBZO pagina 24

4. Voor de door deelnemende gemeenten gemandateerde
taken berust die zorg voor de desbetreffende archiefbescheiden
bij deze gemeenten.

2. De directeur Veiligheidsregio is belast met het beheer van de 
archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de 
door het Dagelijks Bestuur vast te stellen nadere regeling.

5. De directeur Veiligheidsregio is belast met het beheer van de 
archiefbescheiden, bedoeld in het eerste lid, overeenkomstig de 
door het Dagelijks Bestuur vast te stellen nadere regels, voor 
zover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar de
aangewezen archiefbewaarplaats als genoemd in het zesde lid.

3. Voor de bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid 
van de Archiefwet 1995 over te brengen archiefbescheiden van 
de in deze regeling genoemde bestuursorganen wijst het 
Dagelijks Bestuur een archiefbewaarplaats aan.

6. Voorde bewaring van de op grond van artikel 12, eerste lid 
en artikel 13 van de Archiefwet 1995 over te brengen 
archiefbescheiden van de in deze regeling genoemde 
bestuursorganen wijst het Dagelijks Bestuur een 
archiefbewaarplaats aan.

4. De beheerder van de in het derde lid aan te wijzen 
archiefbewaarplaats oefent overeenkomstig de 
gemeenschappelijke regeling als bedoeld in het eerste lid 
toezicht uit op het beheer van de archiefbescheiden van de 
Veiligheidsregio en haar organen, voor zover deze 
archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar een 
archiefbewaarplaats.

7. De beheerder van de in het zesde lid aangewezen 
archiefbewaarplaats oefent toezicht uit op het beheer van de 
archiefbescheiden van de Veiligheidsregio en haar organen, 
voorzover deze archiefbescheiden niet zijn overgebracht naar 
een archiefbewaarplaats.

HOOFDSTUK XIV (toetreding, uittreding, wijziging, opheffing) HOOFDSTUK XIV (toetreding, uittreding, wijziging, opheffing)
Toetreding en uittreding.
Artikel 32.

Toetreding en uittreding.
Artikel 32.

1. Toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke 
regeling of uittreding van gemeenten uit de 
gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk na wijziging 
van de verdeling van gemeenten in regio’s, als bedoeld in 
artikel 8 van de Wet.

1. Toetreding van gemeenten tot de gemeenschappelijke 
regeling of uittreding van gemeenten uit de 
gemeenschappelijke regeling is slechts mogelijk na wijziging 
van de verdeling van gemeenten in regio’s, als bedoeld in 
artikel 8 van de Wet.

2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding 
of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de 
toetreding of uittreding.

2. Het Algemeen Bestuur regelt de gevolgen van de toetreding 
of de uittreding en kan voorwaarden verbinden aan de 
toetreding of uittreding.

Wijzigingen of opheffing.
Artikel 33.

Wijzigingen of opheffing.
Artikel 33.

1. Een voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke 
regeling kan worden gedaan door het Algemeen Bestuur of

1. Een voorstel tot wijziging van deze gemeenschappelijke 
regeling kan worden gedaan door het Algemeen Bestuur of
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door de colleges van ten minste vijf van de deelnemende 
gemeenten.

door de colleges van ten minste vijf van de deelnemende 
gemeenten.

2. De gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd indien de 
bestuursorganen van de deelnemende gemeenten daartoe 
eensluidend besluiten.

2. De gemeenschappelijke regeling wordt gewijzigd indien de 
colleges van burgemeester en wethouders van de 
deelnemende gemeenten, na verkregen toestemming van de 
gemeenteraden, daartoe eensluidend besluiten.

In lijn gebracht met bevoegdheden en 
bepalingen op basis van de Wet 
gemeenschappelijke regelingen.

3. De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden 
opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 jo. artikel 9 van 
de Wet veiligheidsregio's mogelijk is. Een besluit tot opheffing 
van deze gemeenschappelijke regeling wordt niet genomen 
voordat de betreffende bestuursorganen colleges van 
burgemeester en wethouders van alle deelnemende 
gemeenten daarmee hebben ingestemd daartoe hebben 
besloten.

3. De gemeenschappelijke regeling kan slechts worden 
opgeheven voor zover dit op grond van artikel 8 jo. artikel 9 van 
de Wet mogelijk is. Een besluit tot opheffing van deze 
gemeenschappelijke regeling wordt niet genomen voordat de 
colleges van burgemeester en wethouders van alle 
deelnemende gemeenten daartoe hebben besloten.

Concreter en in lijn met het systeem van deze 
regeling en de Wet gemeenschappelijke 
regelingen geformuleerd.

4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de 
nodige regelen. Daarbij kan van de bepalingen van deze 
regeling worden afgeweken.

4. Ingeval van opheffing van de gemeenschappelijke regeling 
besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daarvoor de 
nodige regelen. Daarbij kan van de bepalingen van deze 
regeling worden afgeweken.

5. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, nadat 
de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze 
hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.

5. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, nadat 
de raden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze 
hebben kunnen inbrengen, vastgesteld.

6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 
beëindiging heeft voor het personeel.

6. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de 
beëindiging heeft voor het personeel.

7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de 
deelnemende gemeenten, voorzover het saldo ontoereikend is, 
zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van het 
samenwerkingsverband.

7. Het liquidatieplan geeft regels voor de wijze waarop de 
deelnemende gemeenten, voorzover het saldo ontoereikend is, 
zorg dragen voor de nakoming van de verplichtingen van het 
samenwerkingsverband.

8. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de 
liquidatie.

8. Het Dagelijks Bestuur is belast met de uitvoering van de 
liquidatie.

9. De organen van het openbaar lichaam blijven ook na het 
tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie volledig is 
voltooid.

9. De organen van het openbaar lichaam blijven ook na het 
tijdstip van opheffing in functie, totdat de liquidatie volledig is 
voltooid.

Geschillen en klachten.
Artikel 34.

Geschillen en klachten.
Artikel 34.

1. Voordat over een bestuursgeschil de beslissing van 
gedeputeerde staten dan wel een rechtscollege op grond van

1. Voordat over een bestuursgeschil de beslissing van 
gedeputeerde staten dan wel een rechtscollege op grond van
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artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt 
ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het geschil voor aan de 
commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

artikel 28 van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt 
ingeroepen, legt het Algemeen Bestuur het geschil voor aan de 
commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant.

2. De commissaris van de Koning hoort de bij het geschil 
betrokken partijen.

2. De commissaris van de Koning hoort de bij het geschil 
betrokken partijen.

3. Hij brengt binnen drie maanden advies uit over de 
mogelijkheden partijen tot overeenstemming te brengen.

3. De commissaris van de Koning brengt binnen drie maanden 
advies uit over de mogelijkheden partijen tot overeenstemming 
te brengen.

4. Indien de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, dan 
wel indien een bestuursorgaan van de provincie partij is in het 
geschil, laat de commissaris van de Koning zich bij de 
voorbereiding van het in het derde lid bedoelde advies bijstaan 
door twee door hem aan te wijzen burgemeesters van 
deelnemende, niet als partij bij het geschil betrokken 
gemeenten.

4. Indien de aard van het geschil daartoe aanleiding geeft, dan 
wel indien een bestuursorgaan van de provincie partij is in het 
geschil, laat de commissaris van de Koning zich bij de 
voorbereiding van het in het derde lid bedoelde advies bijstaan 
door twee door de commissaris van de Koning aan te wijzen 
burgemeesters van deelnemende, niet als partij bij het geschil 
betrokken gemeenten.

5. Voor de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt door het Algemeen 
Bestuur een voorziening getroffen.

5. Voor de behandeling van klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 
van de Algemene wet bestuursrecht, wordt door het Algemeen 
Bestuur een voorziening getroffen.

HOOFDSTUK XV (Slot en overgangsbepalingen) HOOFDSTUK XV (Slot en overgangsbepalingen)
Overgangs- en slotbepalingen.
Artikel 35.

Overgangs- en slotbepalingen.
Artikel 35.

1. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2014. 
De gemeenschappelijke regeling geldt voor onbepaalde tijd.

1. De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2022.
De gemeenschappelijke regeling geldt voor onbepaalde tijd.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste 
boekjaar zal aanvangen op 1 januari 2014.

2. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar. Het eerste 
boekjaar zal aanvangen op 1 januari 2022.

3. Totdat ter zake een nieuw besluit wordt genomen, blijven 
besluiten die door de Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant zijn
genomen van toepassing, met dien verstande dat voor

Verouderde en niet meer relevante bepaling.

‘Veiligheidsregio Zuidoost-Brabant’ wordt gelezen
^Veiligheidsregio Brabant-Zuidoosť.

4. Het college van de gemeente Eindhoven zendt de 
gemeenschappelijke regeling aan gedeputeerde staten van de 
provincie Noord-Brabant.

3. Het college van de gemeente Eindhoven zendt de 
gemeenschappelijke regeling aan gedeputeerde staten van de

Toevoeging conform verplichting op basis van 
de Wet gemeenschappelijke regelingen.

provincie Noord-Brabant en draagt zorg voor de bekendmaking 
in alle deelnemende gemeenten, zoals bedoeld in artikel 26,
tweede lid, van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
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Citeertitel
Artikel 36.

Citeertitel
Artikel 36.

Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost.

Deze gemeenschappelijke regeling wordt aangehaald als: 
Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant- 
Zuidoost.

BIJLAGE 1
Bijlage als bedoeld in artikel 4, 2e lid van de Bijlage is niet meer noodzakelijk aangezien één
gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
De Veiligheidsregio draagt zorg voor:

en ander verwoord is in de tekst van de 
regeling.

a. het verzorgen van aangelegenheden die in het kader van de
doelstelling van belang zijn en waarvan de uitvoering door de
gemeente, na besluitvorming in het Algemeen Bestuur, aan de 
Veiligheidsregio wordt opgedragen; 
b. het uitvoering geven aan de taken van de Regionale 
Ambulance Voorziening (RAV) voor zover en voor zolang
daartoe de Veiligheidsregio vergunninghouder is als bedoeld in 
de Wet ambulancezorg;
c. het ondersteunen van het gezag van de burgemeester in 
geval van een calamiteit;
d. het integraal afstemmen van het door de gemeenten te 
voeren veiligheidsbeleid voor zover dit een relatie heeft tot de 
taakstelling van de Veiligheidsregio;
e. het toetsen en adviseren van het gemeentelijk pro-actie en 
preventiebeleid ten behoeve van het (regionale) rampen- en 
crisisbeheersingsbeleid;
f. het uitvoeren van de basisbrandweerzorg en de organisatie
van de rampenbestrijding en crisisbeheersing binnen de regio; 
g. het uitvoeren van verordeningen op het terrein van
beleidskaders, operationele procedures en operationele leiding 
op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing 
h. het uitvoeren van de taken die bij of krachtens
dienstverleningsovereenkomst door een gemeente in het kader 
van de doelstelling aan de Veiligheidsregio worden 
opgedragen;
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Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 27 juli 2021
Volgnummer 21bs00095 Z 21.093 Programma begroting 1
Gewijzigd voorstel Taakveld 1.1
Portefeuillehouder M. Delhez

Adviesnota raad
Wijzigen gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 
Brabant Zuidoost

Beslispunten

1. Toestemming te verlenen aan het college voor het treffen van de (technisch) 
gewijzigde gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.

Inleiding

De huidige Gemeenschappelijke Regeling VRBZO is van 2014. In de tussentijd zijn er 
een aantal dingen veranderd. Dit is de aanleiding voor het Algemeen Bestuur van de 
Veiligheidsregio om de Gemeenschappelijke Regeling te wijzigen. De belangrijkste 
verandering is de overgang van de ambulancevoorziening naar de GGD. Verder gaat 
het vooral om technische en tekstuele wijzigingen.
Het college stemt in met deze wijzigingen, en vraagt toestemming aan de raad.

Beoogd effect

Binnen de veiligheidsregio samenwerken met een actuele juridische basis. Deze 
juridische basis is de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

1.1 De aanpassingen zijn technisch van aard
Met deze wijzigingen stelt de Veiligheidsregio geen grote wijzigingen voor. De 
wijzigingen zijn technisch. Het gaat om de volgende wijzigingen:

» De ambulancevoorziening voor de regio was formeel aangewezen aan de 
Veiligheidsregio. Wel werd deze uitgevoerd door de GGD. Vanaf 2021 is de 
wet ambulancezorgvoorzieningen gewijzigd. De ambulancevoorziening is 
nu helemaal bij de GGD ondergebracht;

» De meldkamer is geen onderdeel meer van de Veiligheidsregio. Dit is ook 
een gevolg van een wetswijziging. De meldkamers zijn nu bovenregionaal 
georganiseerd;

» Net als bij gemeenten is de rechtspositie van de medewerkers van de 
Veiligheidsregio gewijzigd. Dit is vanwege de Wet Normalisering 
Rechtspositie Ambtenaren;

» Op het gebied van Archiefwetgeving zijn formuleringen aangepast;
» Verder zijn er tekstuele wijzigingen. Hiermee worden artikelen scherper 

geformuleerd. Ook heeft de Veiligheidsregio gesproken met andere 
Veiligheidsregio's over de gemeenschappelijke regeling. En hieruit kwamen 
ook verbeteringen naar voren.



Verder verwijzen we naar de bijlage 1, dit is de concept nieuwe 
gemeenschappelijke regeling. En naar bijlage 2. Dit is de was-wordt lijst met alle 
aanpassingen in de gemeenschappelijke regeling.

1.2 Het college heeft toestemming nodig van de raad
Volgens de Wet Gemeenschappelijke Regelingen kunnen de colleges de 
gemeenschappelijke regeling wijzigen. En volgens dezelfde wet hebben de colleges 
daarvoor toestemming nodig van de raden. Volgens de wet kan de raad de 
toestemming alleen onthouden als de wijziging in strijd is met het recht of het 
algemeen belang.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De Wet gemeenschappelijke regelingen gaat nog wijzigen
Het Rijk gaat de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (Wgr) nog wijzigen. Deze 
wijziging is op het moment van dit voorstel nog niet afgerond. Waarschijnlijk 
wordt de wijziging door het Rijk in het najaar afgerond.
Na de afronding door het Rijk hebben de gemeenschappelijke regelingen 2 jaar 
tijd om zich aan te passen naar de wet.
Het bestuur heeft de keuze gemaakt om niet (langer) te wachten op de 
besluitvorming over de Wgr en daar ook niet op vooruit te lopen.

De wijziging van de Wgr heeft hoogstwaarschijnlijk ook consequenties voor de 
drie andere regiobrede Gemeenschappelijke Regelingen (GGD,
Omgevingsdienst en MRE). Deze consequenties pakken we regiobreed gezamenlijk 
op. Dit betekent dat er waarschijnlijk in 2023 een wijziging komt voor de 4 
regiobrede gemeenschappelijke regelingen.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Over deze toestemming wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website en via 
de gemeentepagina's in Veldhovens weekblad.

Uitvoering I planning

Na de besluitvorming in uw raad, informeert het college het algemeen bestuur van de 
Veiligheidsregio.

Bijlagen

- Concept GR VRBZO 2022 met toelichting
- Was-wordt overzicht GR VRBZO
- Raadsbesluit 21.094 7 21bs00096

2 7 3



Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als 
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Aanvullende technische vragen PvdA inzake BENG Norm
N.a.v. de oordeelsvormende raadsvergadering d.d. 14-9-2021 
t.b.v. de besluitvormende raadsvergadering d.d. 5-10-2021

Er wordt gesteld dat er eisen worden gesteld aan de woningen. Maar welke eisen zijn 
dat? Is dat BENG?

Antwoord:

Dat klopt. Eisen aan de energiezuinigheid staan in de BENG verwoord, die weer 
opgenomen zijn in het Bouwbesluit. Deze eisen zijn sinds 1 januari 2021 wettelijk 
verplicht, dus alle bouwaanvragen worden hieraan getoetst.
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Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 20 juli 2021
Volgnummer 21bs00073 Z 21.079 Programma begroting 8
Gewijzigd voorstel Taakveld 8.1
Portefeuillehouder A. van den Oever

Adviesnota raad
Vaststellen bestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26’

Beslispunten

1. Het bestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NLIMRO.0861.BP00138-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMRO.0861.BP00138-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Notitie van beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Inleiding

Op 8 januari 2013 heeft het college in principe medewerking verleend aan het 
realiseren van drie woningen in het kader van de ruimte-voor-ruimte regeling op de 
percelen Heers 28 en Westervelden 26. Na dit principebesluit heeft de initiatiefnemer 
in 2017 en 2019 een aangepast verzoek ingediend voor het realiseren van twee 
woningen.

Het plangebied ligt op de hoek van de wegen Heers en Westervelden. Dit is de korte 
zijde van de brink van buurtschap Heers. Op afbeelding 1 is de ligging van het 
plangebied weergegeven.

Voor dit plangebied geldt het bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden'. 
Het plangebied is daarin bestemd als 'Wonen - 4', maar hier zijn geen nieuwe 
woningen toegestaan. Drie bestaande bijgebouwen zijn in het huidige 
bestemmingsplan aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - bestaand bijgebouw'. 
Daarnaast is een groot gedeelte van het perceel verhard en is op het terrein een 
verouderde tennisbaan aanwezig.



s

Afbeelding 1 Plangebied (globaal geel omlijnd)

.y.% y

Įĵį ţ

In de toekomstige situatie (afbeelding 2) worden de drie bestaande bijgebouwen 
gesloopt en wordt de bestaande verharding, inclusief de tennisbaan, verwijderd. Er 
worden twee bouwvlakken toegevoegd om de twee woningen mogelijk te maken. De 
twee woningen worden gerealiseerd door gebruik te maken van de regeling Ruimte- 
Voor-Ruimte.

Afbeelding 2 Weergave toekomstige situatie

Voor deze ontwikkeling is een bestemmingsplanprocedure opgestart. Tijdens de 
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. In de 
bijgevoegde 'Notitie van beantwoording zienswijzen' wordt deze zienswijze behandeld. 
Op basis van deze zienswijze passen we ter verduidelijking paragraaf 4.6 van de 
toelichting van het bestemmingsplan aan.
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De indiener van de zienswijze heeft na de terinzagelegging nog een aanvulling op zijn 
eerdere zienswijze ingediend. Ook deze zienswijze wordt in de 'Notitie van 
beantwoording zienswijzen' behandeld.

Beoogd effect

Een passende ruimtelijke ontwikkeling mogelijk maken.

Argumenten

1.1 Er wordt een goed passende ontwikkeling mogelijk gemaakt
Op de percelen Heers 28 en Westervelden 26 staan drie bijgebouwen. Daarnaast is 
een groot gedeelte van het perceel verhard en is op het terrein een verouderde 
tennisbaan aanwezig. Met dit bestemmingsplan wordt de realisatie van twee nieuwe 
vrijstaande woningen mogelijk gemaakt. De drie bestaande bijgebouwen worden 
gesloopt en de bestaande verharding, inclusief de tennisbaan, wordt verwijderd. Er 
worden twee bouwvlakken toegevoegd om de twee woningen mogelijk te maken. De 
twee woningen worden landschappelijk ingepast en zodanig gepositioneerd dat er 
sprake is van een goede stedelijke inpassing. De regeling Ruimte-Voor-Ruimte maakt 
het realiseren van deze twee woningen mogelijk.

1.2 De ruimtelijke uitstraling van Heers verbetert
Karakteristiek voor de bebouwingsstructuur van Heers is de centraal gelegen brink 
met aan de lange zijde de straat Heers waaraan veelal langgevelboerderijen zijn 
gebouwd. Deze woningen zijn met de lange zijde naar de brink gekeerd. Aan de 
noordzijde van de Heerseweg kijken ook een aantal woningen uit op de brink. Aan de 
andere lange zijde van de brink gaan de woningen schuil achter groen en ontbreekt er 
een begeleidende straatwand. Door aan de zuidzijde een woning in de vorm van een 
langgevelboerderij toe te voegen, wordt de brink nu ook aan deze zijde begeleid door 
bebouwing. Dit verhoogt de karakteristiek en herkenbaarheid van de brink. Van 
oudsher uit concentreert bebouwing zich namelijk rondom een brink, waarna deze 
meer open wordt richting het buitengebied. Het toevoegen van bebouwing rondom 
een brink versterkt de stedenbouwkundige opzet ervan. Verder wordt qua 
positionering op het perceel, oriëntatie, massa, gevelopbouw én materiaal en 
kleurgebruik aangesloten op de huidige lintbebouwing langs de brink.
De tweede woning ligt niet aan de brink. De afstand tot de zuidelijke woning is 
voldoende groot zodat de korrel en maat van de bebouwingsstructuur van Heers 
gehandhaafd blijft. Voldoende afstand onderstreept namelijk het individuele karakter 
van de woningen. Hiermee is het toevoegen van zowel de noordelijke als de zuidelijke 
woning passend binnen de huidige bebouwingsstructuur van buurtschap Heers.

1.3/2.1 Het nabijgelegen agrarische bedrijf wordt door deze ruimtelijke ontwikkeling 
niet in zijn uitbreidingsmogelijkheden beperkt
In het bestemmingsplan is onderbouwd dat er in de nieuwe situatie sprake is van een 
goed woon- en leefklimaat. De indiener van de zienswijze vreest dat het agrarische 
bedrijf aan Heers 13 door deze ruimtelijke ontwikkeling in de toekomst niet meer kan 
uitbreiden.
Het klopt dat dit agrarische bedrijf niet meer kan uitbreiden richting het plangebied 
met de woningen Heers 28 en Westervelden 26. Maar de bestaande woningen aan 
Heers 11 en Heers 15 liggen nu al dichter bij het agrarische bedrijf dan het plangebied 
met de nieuwe woningen Heers 28 en Westervelden 26. Uitbreiding richting het 
plangebied is dus nu al niet meer mogelijk.
Op basis van deze zienswijze passen we ter verduidelijking paragraaf 4.6 van de 
toelichting van het bestemmingsplan aan. De als bijlage opgenomen 'Notitie van
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beantwoording zienswijzen' geeft een volledig beeld van de ingediende zienswijze en 
de gemeentelijke reactie hierop.

3.1 De gemeente loopt geen financieel risico
Afspraken over de kosten zijn via overeenkomsten gemaakt. Alle kosten komen voor 
rekening van de eigenaren. De ontwikkeling heeft geen negatieve financiële gevolgen 
voor de gemeente.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een nabijgelegen agrarisch bedrijf voelt zich benadeeld
Tegen het ontwerpbestemmingsplan is een zienswijze ingediend. Zoals ook verwoord 
onder 1.3/2.1 zijn wij van mening dat het nabijgelegen agrarische bedrijf Heers 13 
door deze ruimtelijke ontwikkeling niet in zijn uitbreidingsmogelijkheden wordt 
beperkt. Op 1 juli 2021 heeft ook ambtelijk een mondeling gesprek met de indiener 
van de zienswijze plaatsgevonden om de zienswijze en de reactie van de gemeente 
hierop te bespreken. Tijdens dit gesprek is ook zijn aanvullende zienswijze besproken.

Financiën

Het college heeft een anterieure overeenkomst gesloten met de eigenaren. Hierdoor is 
geregeld dat alle kosten ('de exploitatiebijdrage') worden betaald door de eigenaren. 
De exploitatiebijdrage komt ten bate van taakveld 8.1. Ook eventuele planschades 
worden op basis van de overeengekomen planschade-overeenkomst betaald door de 
eigenaren.

Communicatie en samenspraak

Het vastgestelde bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke, wettelijk 
voorgeschreven, wijze bekend gemaakt in de Staatscourant. Een verkorte melding 
hiervan wordt geplaatst in het Veldhovens Weekblad en verder digitaal via de 
gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Uitvoering ļ planning

Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt het bestemmingsplan voor een 
periode van zes weken ter inzage gelegd. Gedurende deze periode kan beroep worden 
ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen

- Ontwerpbestemmingsplan ^eers 28, Westervelden 26' (zie volgende link: 
hţţ2ş:77www.ruimţelijke2ļannen.nl7vieweiZview?Ëļâmdn^NL.IMRO.0861.BP00138
0301);

- Notitie van beantwoording zienswijzen.
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Diverse fracties maken een opmerking over de participatie met omwonenden.

Weth. Van den Oever zegt toe:
1. Dat de vraag van GBV over passendheid van de erfafscheiding van 3m hoog 

schriftelijk wordt beantwoord.
2. Dat er een spiegel wordt geplaatst bij de afslag Heers 7 Westervelden, naar 

aanleiding van de inspreekbijdrage van mevr. Verheggen.
3. Dat de vragen van de PvdA over de wijze waarop is of wordt geregeld dat de 

nieuw te bouwen woningen (bijna) energieneutraal worden gebouwd schriftelijk 
worden beantwoord.

4. Dat de termen 'de korrel' en 'de maat' nader worden toegelicht.
5. Dat wordt aangegeven of de woningen Heers 11 en 15 burgerwoningen of 

zogenaamde plattelandswoningen zijn.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
1. In de regels van het bestemmingsplan staat een afwijkingsregeling opgenomen 

voor het toestaan van dichte erfafscheidingen tot maximaal 3 meter hoog ten 
behoeve van geluidsreducering. Dit is een standaard afwijkingsregeling die op 
dit moment niet wordt toegepast. Voor geluidsreducering moeten voor deze 
twee woningen andere aanvullende maatregelen worden getroffen, waaronder 
voldoende gevelisolatie en een geluidsluwe zijde. Dit is vastgelegd in de 
beschikking Wet geluidhinder (besluit van d.d. 4 juni 2021). Daarnaast kan 
deze erfafscheiding alleen worden gerealiseerd/toegepast als er geen bezwaren 
zijn vanuit een verantwoorde stedenbouwkundige inrichting en architectonische 
vormgeving. In bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan is vastgelegd 
hoe de erfafscheiding wordt vormgegeven,

2. Aan deze toezegging wordt uitvoering gegeven.
3. Wat betreft energieneutraal bouwen stelt het Bouwbesluit eisen aan de 

energiezuinigheid van de nieuwe woningen. Bij de aanvraag 
omgevingsvergunning wordt hieraan getoetst.

4. In de notitie van beantwoording zienswijzen wordt gesproken over de korrel en 
de maat. Dit betekent dat de massa van de woningen en de grootte van de 
percelen passen in de bestaande bebouwingsstructuur van Heers.

5. De woningen Heers 11 en 15 zijn burgerwoningen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.080 | 21bs00075 
5 oktober 2021

Vaststellen bestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26'

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 juli 2021, nr. 21.079 

overwegende dat
- het ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' van 16 april 2021 tot en 

met 27 mei 2021 ter inzage heeft gelegen;
- tegen dit ontwerpbestemmingsplan twee zienswijzen zijn ingediend;

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht;

b e s l u i t :

1. Het bestemmingsplan ^eers 28, Westervelden 26' overeenkomstig de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in het bestand NL.IMRO.0861.BP00138-0401.gml 
met bijbehorende bestanden, waarbij gebruik is gemaakt van een ondergrond 
welke is ontleend aan het BTG en is opgeslagen onder nummer o- 
NL.IMRO.0861.BP00138-0401 ongewijzigd vast te stellen.

2. De beantwoording op de ingekomen zienswijzen zoals verwoord in de bij dit besluit 
behorende en als zodanig gewaarmerkte 'Notitie van beantwoording zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' vast te stellen.

3. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12, lid 1 Wro vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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1 Aanleiding bestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' maakt het toevoegen van 
twee woningen in het kader van de regeling Ruimte-voor-Ruimte mogelijk.

Voor dit plangebied geldt het bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden'.
Het plangebied is daarin bestemd als 'Wonen - 4', maar hier zijn geen nieuwe 
woningen toegestaan. Drie bestaande bijgebouwen zijn in het huidige 
bestemmingsplan aangeduid als 'specifieke bouwaanduiding - bestaand bijgebouw'. 
Daarnaast is een groot gedeelte van het perceel verhard en is op het terrein een 
verouderde tennisbaan aanwezig.

In de toekomstige situatie worden de drie bestaande bijgebouwen gesloopt en wordt 
de bestaande verharding, inclusief de tennisbaan, verwijderd. Er worden twee 
bouwvlakken toegevoegd om de twee woningen mogelijk te maken. De twee woningen 
worden gerealiseerd door gebruik te maken van de regeling Ruimte-Voor-Ruimte.

2 Ontwerpbestemmingsplan ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, Westervelden 26' is op woensdag 14 april 
2021 bekendgemaakt via een publicatie in de Staatscourant en het Gemeentenieuws 
in het Veldhovens Weekblad.

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van vrijdag 16 april 2021 tot en met 27 mei 2021 
ter inzage gelegen in het gemeentehuis van Veldhoven.
Naast deze terinzagelegging was en is het ontwerpbestemmingsplan nog steeds 
digitaal te raadplegen via de websites www.ruimteliikeplannen.nl en 
www.veldhoven.nl.

3 Ingediende zienswijzen
Van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen is gebruik gemaakt door:

1. Reclamant J.A.H.M. Engelen, Tiberhof 3, registratienummer 21.07111. Deze 
ingediende zienswijze is binnen de ter inzage ligging van het 
ontwerpbestemmingsplan ontvangen.

2. Reclamant J.A.H.M. Engelen, Tiberhof 3, registratienummer 21.618141. Dit 
betreft een aanvulling op de zienswijze met registratienummer 21.07111. Deze 
ingediende zienswijze is na de terinzage ligging van het 
ontwerpbestemmingsplan ontvangen.

Op 1 juli 2021 heeft ook ambtelijk een mondeling gesprek met reclamant 
plaatsgevonden om de twee zienswijzen en de inhoudelijke reactie van de gemeente 
hierop te bespreken.
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4 Reactie op ingediende zienswijzen

4.1 Zienswijze 1: Reclamant J.A.H.M. Engelen

a. Reclamant verwijst naar paragraaf 4.4 (Bedrijven en milieuzondering) van de 
toelichting. Reclamant geeft aan dat vanwege de milieucirkel van 100 meter 
om zijn bedrijf er niet gebouwd kan worden. Het bedrijf dient beschermd te 
worden en dient blijvend gerespecteerd te worden.

Reactie gemeente op zienswijze
Reclamant is eigenaar van het agrarische bedrijf op het perceel Heers 13. De afstand 
van 100 meter is een richtafstand in het kader van geur. Deze richtafstand is er in 
beginsel voor om een inschatting te maken van de verschillende functies ten opzichte 
van elkaar. Op basis van motivering kan worden afgeweken van deze richtafstand. 
Voor agrarische bedrijven waarbij dieren worden gehouden geldt dat de Wet 
geurhinder en veehouderij een wettelijk kader is waaraan kan worden getoetst. Dit 
maakt dat met de Wet geurhinder en veehouderij invulling wordt gegeven aan het 
aspect 'geur' in de VNG-brochure. Paragraaf 4.6 van de toelichting geeft een nadere 
motivering ten aanzien van het aspect ^eur'. De beantwoording van onderdelen d en 
^' van zienswijze 1 geeft hier een nadere toelichting op.

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan niet aan naar aanleiding van uw zienswijze. 
Paragraaf 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan bevat een motivering voor 
het afwijken van de richtingafstand van 100 meter.

b. Het zo typerende open karakter van Heers met de lintbebouwing aan twee 
zijden gaat door dit plan verloren.

Reactie gemeente op zienswijze
Afbeelding 1 bevat het inrichtingsplan zoals opgenomen in het document 
stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteit' (bijlage toelichting bestemmingsplan). 
Karakteristiek voor de bebouwingsstructuur van Heers is de centraal gelegen brink 
met aan de lange zijde de straat Heers waaraan veelal langgevelboerderijen zijn 
gebouwd. Deze woningen zijn met de lange zijde naar de brink gekeerd. Aan de 
noordzijde van de Heerseweg kijken ook een aantal woningen uit op de brink. Aan de 
andere lange zijde van de brink gaan de woningen schuil achter groen en ontbreekt er 
een begeleidende straatwand. Door aan de zuidzijde een woning in de vorm van een 
langgevelboerderij toe te voegen, wordt de brink nu ook aan deze zijde begeleid door 
bebouwing. Dit verhoogt de karakteristiek en herkenbaarheid van de brink. Van 
oudsher uit concentreert bebouwing zich namelijk rondom een brink, waarna deze 
meer open wordt richting het buitengebied. Het toevoegen van bebouwing rondom 
een brink versterkt de stedenbouwkundige opzet ervan. Verder wordt qua 
positionering op het perceel, oriëntatie, massa, gevelopbouw én materiaal en 
kleurgebruik aangesloten op de huidige lintbebouwing langs de brink.
De tweede woning ligt niet aan de brink. De afstand tot de zuidelijke woning is 
voldoende groot zodat de korrel en maat van de bebouwingsstructuur van Heers 
gehandhaafd blijft. Voldoende afstand onderstreept namelijk het individuele karakter 
van de woningen. Hiermee is het toevoegen van zowel de noordelijke als de zuidelijke 
woning passend binnen de huidige bebouwingsstructuur van buurtschap Heers.
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Afbeelding 1: Inrichtingsplan

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan niet aan naar aanleiding van uw zienswijze. 
Het toevoegen van zowel de noordelijke als de zuidelijke woning is passend binnen de 
huidige bebouwingsstructuur van buurtschap Heers.

c. Er ligt een woonbestemming op het perceel en dat is reclamant niet bekend. 

Reactie gemeente op zienswijze
Voor het plangebied geldt het bestemmingsplan 'Zandoerle en Heers-Westervelden'
(17 december 2014 onherroepelijk). Het plangebied is daarin bestemd als 'Wonen - 
4', maar hier zijn geen hoofdgebouwen/woningen toegestaan. Hiervoor ontbreken de 
benodigde bouwvlakken. Ook in het dáárvoor geldende bestemmingsplan 'Heers- 
Westervelden' (23 februari 1996) was de bestemming 'Woondoeleinden - onbebouwde 
tuin of erf' van toepassing. Dit betekent dus dat deze percelen al jarenlang een 
woonbestemming hebben.

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan niet aan naar aanleiding van uw zienswijze. 
Het plangebied kent al jarenlang een woonbestemming, alleen ontbreken de 
benodigde bouwvlakken.

d. Reclamant verwijst naar paragraaf 4.6 (Geur) van de toelichting. Reclamant 
leest dat er een goed leef- en woonklimaat heerst en vraagt naar het 
onderzoek dat aantoont waar deze stelling op is gebaseerd.

Reactie gemeente op zienswijze
Met een agrarisch bedrijf doelt reclamant op de veehouderij aan Heers 13.
Afbeelding 2 geeft de ligging van de veehouderij aan Heers 13 ten opzichte van het 
plangebied weer. Het onderzoek waaruit blijkt dat ter plaatse van de nieuwe woningen 
sprake is van een goed woon- en leefklimaat, is opgenomen in paragraaf 4.6.2 van 
het rapport 'Bestemmingsplan Heers tegenover nr. 15 gemeente Veldhoven', 
opgesteld door Crijns Rentmeesters b.v. op 16 februari 2016. Dit rapport is weliswaar 
opgesteld voor een andere woning, namlelijk een woning tegenover Heers 15. Maar 
omdat de op te richten woningen gelegen aan Heers 28 en Westervelden 26 op nóg

5



grotere afstand van de veehouderij aan Heers 13 zijn gelegen én omdat in de directe 
omgeving geen andere veehouderijen aanwezig zijn, kan op basis van deze 
geurberekening worden geconcludeerd dat ook ter plaatse van Heers 28 en 
Westervelden 26 sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

Verder kan worden opgemerkt dat de uitgevoerde geurberekening is gebaseerd op de 
geuremissie van de destijds geldende omgevingsvergunning van 27 april 2004. Deze 
vergunning is verleend voor het houden van 20 vleeskalveren en 40 vleesstieren1. 
Deze veebezetting resulteert in een geuremissie van 2.136 ouE/s. Op 12 januari 2021 
is voor de veehouderij aan Heers 13 een nieuwe melding op basis van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer ingediend voor het houden van 5 zoogkoeien, 4 stuks 
vrouwelijk jongvee, 410 stuks legkippen, 3 eenden en 4 geiten. Deze veebezetting 
resulteert in een totale geuremissie van 216,1 ouE/s. De huidige gemelde 
geurbelasting naar de omgeving van deze veehouderij is derhalve nog lager dan waar 
vanuit is gegaan in de hierboven genoemde geurberekening. Omdat op basis van een 
geuremissie van 2.136 ouE/s al sprake was van een goed woon- en leefklimaat ter 
plaatse van het plangebied, is dit zeker het geval nu de emissie slechts 216,1 ouE/s 
bedraagt.

Plangebied

Tegenover 
Heers 1 5

Heers 15

Heers 1 3

Afbeelding 2: Ligging veehouderij Heers 13 ten opzichte van het plangebied

Heers 11

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan niet aan naar aanleiding van uw zienswijze. 
Onderzoek toont aan dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat.

1 In de vergunning van 27 april 2004 zijn ook 34 zoogkoeien en 4 volwassen paarden vergund. Maar omdat 
de bijbehorende stal niet is opgericht, is dit deel van de vergunning van rechtswege komen te vervallen.
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e. Als er sprake is van een goed woon- en leefklimaat, dan vraagt reclamant zich 
af waarom er staat dat uitbreiden van een agrarisch bedrijf niet mogelijk is.

Reactie gemeente op zienswijze
Met een agrarisch bedrijf doelt reclamant ook nu op de veehouderij aan Heers 13.
De bestaande woningen aan Heers 11 en Heers 15 zijn maatgevend voor de 
ontwikkelingsmogelijkheden van de veehouderij op Heers 13. Dit komt doordat deze 
bestaande woningen (Heers 11 en Heers 15) dichter bij de veehouderij aan de Heers 
13 zijn gelegen dan de te realiseren woningen aan Heers 28 en Westervelden 26. 
Oprichting van deze twee nieuwe woningen leidt daarmee dan ook niet tot een extra 
belemmering van de ontwikkelingsmogelijkheden van de bestaande veehouderij aan 
Heers 13.

Ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden voor de veehouderij aan Heers 13 
kan worden opgemerkt dat deze naast provinciale regelgeving2 met name afhankelijk 
zijn van de landelijke geur wet- en regelgeving. Omdat de gemeente Veldhoven geen 
gemeentelijke geurverordening heeft opgesteld, gelden voor de veehouderij aan Heers 
13 de wettelijke geurnormen en vaste afstanden voor het uitbreiden met dieren. 
Omdat de directe omgeving van de betreffende veehouderij moet worden aangemerkt 
als bebouwde kom, moet bij uitbreiding met dieren rekening worden gehouden met 
een minimale normafstand van 100 meter (bij dieren waarvoor vaste afstanden 
gelden, zoals koeien, jongvee) en de geurnorm van 3 ouE^3 ter plaatse van de 
gevels van de dichtstbijzijnde woningen, te weten Heers 11 en Heers 15 (bij dieren 

waarvoor geuremissiefactoren zijn vastgesteld, zoals vleesvee).

Uit afbeelding 2 blijkt dat de afstand van 100 meter vanaf de stallen van Heers 13 tot 
de gevel van de woningen aan Heers 11 en Heers 15 aanzienlijk minder dan 100 
meter bedraagt. Dit betekent dat de bestaande veehouderij aan Heers 13 in ieder 
geval in noordelijke richting (daarmee ook richting het plangebied van de op te richten 
woningen aan Heers 28 en Westerveld 26) niet verder kan uitbreiden met geuremissie 

als gevolg van de situering van de bestaande woningen van Heers 11 en Heers 15. Dit 
is opgenomen en nader toegelicht in paragraaf 4.6 (Geur) van de toelichting van het 
bestemmingsplan.

Als bij eventuele ontwikkelingen met bovenstaande rekening kan worden gehouden, 
bijvoorbeeld door een uitbreiding te realiseren aan de achterkant (zuidzijde) van het 
agrarische bouwblok waarbij de geldende geurnorm en vaste afstand ten opzichte van 
de omliggende woningen aantoonbaar kan worden gerespecteerd, kan de veehouderij 
mogelijk nog wel uitbreiden in dieren3. Een dergelijke uitbreiding zal dan echter geen 
verdere consequenties hebben voor het woon- en leefklimaat binnen het plangebied 
van de woningen aan Heers 28 en Westervelden 26. Daar zal de belasting altijd lager 
dan 3 ouE^3 zijn. Deze woningen zijn immers op grotere afstand van de veehouderij 
gelegen dan de woningen aan Heers 11 en Heers 15, waar reeds een geurbelasting 
van maximaal 3 ouE^3 is toegstaan. Dit blijkt ook uit de berekening die ten 
grondslag ligt aan de stelling dat ter plaatse van het plangebied sprake is van een 
goed woon- en leefklimaat. Daardoor is een goed woon- en leefklimaat binnen het 
plangebied geborgd.

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan wel aan naar aanleiding van uw zienswijze. 
Het aspect 'geur' wordt in paragraaf 4.6 van de toelichting van het bestemmingsplan 
nader verduidelijkt. We verduidelijken daarbij dat uitbreiding van de veehouderij aan

2 Omdat de veehouderij is gelegen binnen het gebied beperkingen veehouderij' en Verbod uitbreiding 
veehouderij' zijn er relatief strenge regels van toepassing.
3 Tevens zal de veehouderij moeten voldoen aan de geldende provinciale regels. Omdat de veehouderij is 
gelegen binnen het gebied beperkingen veehouderij' en Verbod uitbreiding veehouderij' zijn er relatief 
strenge regels van toepassing.
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Heers 13 in noordelijke richting niet mogelijk is, maar dat in zuidelijke richting een 
uitbreiding in dieren (onder regels en voorwaarden) wel denkbaar is.

4.2 Zienswijze 2: Reclamant J.A.H.M. Engelen

a. Reclamant is van mening dat het participatieproces niet goed doorlopen is. 
Reclamant heeft een ander beeld van actief deelnemen aan een verandering in 
zijn omgeving. Reclamant wil weten waarom hij nu pas geïnformeerd wordt en 
dat er over zijn bedrijf wordt gesproken zonder hem hierover mee te laten 
praten.

Reactie gemeente op zienswijze
De direct omwonenden van het plangebied zijn op 8 april 2021 per brief geïnformeerd 
over de aanstaande terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan 'Heers 28, 
Westervelden 26'. Ook reclamant heeft deze brief ontvangen. Dit is conform onze 
werkwijze die we hanteren bij het ter inzageleggen van een ontwerp
bestemmingsplan.

Op het moment van ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan, start de 
formele, juridische inspraakmogelijkheid. Participatie gaat vooraf aan deze formele, 
juridische inspraak. Participatie is vormvrij. Bij inwoners, bestuur en ambtenaren is 
steeds meer behoefte aan duidelijkheid vooraf over de participatieaanpak bij 
ruimtelijke initiatieven. Daarom heeft de gemeenteraad op 13 juli 2021 de notitie 
'Tijdelijke kaders participatie bij ruimtelijke initiatieven' vastgesteld. Door het stellen 
van kaders wordt op korte termijn het participatieproces geactualiseerd. Het initiatief 
voor het oprichten van de twee woningen aan Heers 28 Westervelden 26 valt nog 
onder de oorspronkelijke werkwijze.

Daarnaast klopt het dat in de toelichting van het ontwerpbestemmingsplan gesproken 
wordt over het agrarische bedrijf Heers 13. In de toelichting van het bestemmingsplan 
moet namelijk worden onderbouwd dat er sprake is van een goede ruimtelijke 
ordening. Het agrarische bedrijf Heers 13 wordt daarbij genoemd in het kader van het 
aspect ^drijven en milieuzonering' (paragraaf 4.4) en het aspect ^eur' (paragraaf 
4.6). Vanuit deze twee aspecten toont onderzoek aan dat het agrarische bedrijf aan 
Heers 13 door de komst van de twee nieuwe woningen aan Heers 28 en Westervelden 
niet in zijn eigen ontwikkelingsmogelijkheden wordt belemmerd. Voor de nadere 
onderbouwing verwijzen we naar onderdelen a, d en e van zienswijze 1.

Conclusie en vervolg
We passen het ontwerpbestemmingsplan niet aan naar aanleiding van uw zienswijze.
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5 Conclusie zienswijzen

Zienswijze nr. Effect op bestemmingsplan
1a Geen
1b Geen
1c Geen
1d Geen
1e Het aspect 'geur' wordt in paragraaf 4.6 van de 

toelichting van het bestemmingsplan nader 
verduidelijkt. We verduidelijken daarbij dat 
uitbreiding van de veehouderij aan Heers 13 in 
noordelijke richting niet mogelijk is, maar dat in 
zuidelijke richting een uitbreiding in dieren 
(onder regels en voorwaarden) wel denkbaar is.

2a Geen
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Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 27 juli 2021
Volgnummer 21bs00100 Z 21.091 Programma begroting Diversen
Gewijzigd voorstel Taakveld Diversen
Portefeuillehouder J. Rooijakkers

Adviesnota raad
Tweede bestuursrapportage 2021

Beslispunten

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2021 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 5.2 vast te stellen

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 5.3 vast te stellen

Inleiding

In deze bestuursrapportage geven we aan of ontwikkelingen tot en met de eerste 6 
maanden van 2021 aanleiding geven tot bijstellingen. Bijstellingen kunnen zowel 
beleidsinhoudelijk als financieel zijn.

Beoogd effect

Invulling geven aan de controlerende en sturende rol van de raad, bij het bereiken 
van de gestelde doelen.

Argumenten

1.1 De 2e bestuursrapportage 2021 geeft de bijstelling voor 2021 weer inclusief de 
meerjarige gevolgen
Voor 2021 zijn zowel beleidsinhoudelijke als financiële bijstellingen noodzakelijk om 
alle (gemeentelijke) taken te volbrengen. Het gaat hier om de afwijkingen die 
gesignaleerd worden voor 2021 inclusief meerjarige financiële doorwerking (paragraaf 
5.2).

1.2 en 2.1 De (financiële) bijstellingen zijn de bevoegdheid van de raad.
Budgetrecht is het recht om over middelen te beschikken. Het budgetrecht ligt in 
gemeenten bij de raad. Dit is verankerd in artikel 189 van de Gemeentewet: 'Voor alle 
taken en activiteiten brengt de raad jaarlijks op de begroting de bedragen die hij 
daarvoor beschikbaar stelt, alsmede de financiële middelen die hij naar verwachting 
kan aanwenden'. In hetzelfde wetsartikel is bepaald dat slechts uitgaven mogen 
worden gedaan tot de bedragen die op de begroting zijn gebracht. De essentie van het 
budgetrecht is dat de raad door middel van de vaststelling van de begroting het 
college machtigt tot uitvoering conform de begroting. De begroting is daarmee tevens 
de basis voor de bedrijfsvoering en de basis voor de verantwoording door middel van 
de jaarstukken.

Het college moet de raad in staat stellen om zijn budgetrecht goed te kunnen invullen. 
Het college dient daartoe bij de raad een ontwerp begroting en meerjarenraming in. 
Deze stukken moeten volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en 
gemeenten (BBV) een zodanig inzicht geven dat een verantwoord oordeel kan worden 
gevormd over de financiële positie en over de baten en lasten. Om de geplande 
activiteiten vanuit de begroting rechtmatig uit te voeren, inclusief bijstellingen, is een 
besluit van uw raad nodig.
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Kanttekeningen en risico's

1.1 Financiële terughoudendheid is noodzakelijk
Aanhoudend maakt de financiële situatie het noodzakelijk dat terughoudend zal 
moeten worden omgegaan met besluiten in het kader van investeringen c.q. projecten 
en de belasting van de exploitatie en reserves.

Financiën

Het financiële vertrekpunt voor deze bestuursrapportage is het meerjarensaldo 2021
2024 uit de programmabegroting 2021.

Hieronder volgt het financiële perspectief 2021-2024 inclusief bijstellingen van deze 2e 
bestuursrapportage 2021:

bedragen x C 1.000,
- :: tekort (nadeel) 2021 2022 2023 2024

Primitieve begroting 2021-2024 -2.208 704 978 1.379

- Amendement restauratie Jozeftoren d'Ekker 0 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020 288 942 791 785
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 -921 -236 -22 -105
- Bijstelling investering Kempenbaan-West 0 -17 -76 -76

Bijgesteld saldo 2021-2024 -2.841 1.393 1.671 1.983

- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 1.119 -186 -19 40

Bijgestelde begroting 2021 na burap II 2021 -1.722 1.207 1.652 2.023

Het financiële perspectief van de begroting 2021 (primitieve begroting 2021) is het 
uitgangspunt. Daarna zijn de consequenties verwerkt van:
» amendement restauratie Jozeftoren d'Ekker;
» de 3e bestuursrapportage 2020;
» de 1e bestuursrapportage 2021;
» Kempenbaan-West.

Uw raad stelt met deze bestuursrapportage de programmabladen vast waarin per 
saldo een positieve bijstelling wordt gepresenteerd van C 1.119.000 voor het 
begrotingsjaar 2021 (bijstellingen 2022: C 186.000 negatief, 2023: C 19.000 negatief 
en 2024 C 40.000 positief). Na verwerking van deze bestuursrapportage verwachten 
we een saldo van C 1.722.000 negatief in 2021 (tot C 2.023.000 positief in 2024).

Communicatie en samenspraak

Informatie aan inwoners en bedrijven over deze eerste bestuursrapportage vindt 
plaats via de website

Uitvoering I planning

Niet van toepassing

Bijlagen

» 2e bestuursrapportage 2021 
» Raadsbesluit 21.092

2 Z 3



Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Het merendeel van de fracties stelt vragen bij de routekaart. Zowel het proces, de 
relatie tot de Kadernota en de begroting, de kosten voor externe inhuur en de inhoud 
leidt tot vragen en opmerkingen.
Weth. Rooijakkers licht toe dat over de inhoud nu nog geen uitspraken kunnen worden 
gedaan. Het proces en de relatie tot de Kadernota en de begroting wordt toegelicht, 
evenals de kosten die worden opgevoerd (deels externe inhuur, deels inzet bestaand 
personeel).

De fracties van D66 en Lokaal Liberaal stellen ook vragen over de bijstelling voor het 
nieuwe zwembad en met name ook het nazorgbudget. D66 vraagt om een specificatie 
van de kosten. Weth. Rooijakkers stelt vraagtekens bij het doel maar zegt toe dit aan 
te leveren.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De nieuwbouw van het zwembad is nagenoeg afgerond. De verwachting is dat de 
nieuwbouw binnen het daarvoor beschikbaar gestelde krediet kan worden 
gerealiseerd. In totaal verwachten we nog C 600 aan kosten. Deze stonden geraamd 
in 2022. Bij bestuursrapportage II-2021 wordt een gedeelte van dit beschikbare 
krediet naar voren gehaald, van 2022 naar 2021, voor de verdere afronding van het 
zwembad (C 300). Dit wordt gedaan omdat de kosten eerder gerealiseerd worden dan 
verwacht. Het nog resterende krediet van C 300 is in 2022 benodigd voor de 
definitieve afronding van het project. Het gaat hierbij met name om de kosten die 
verband houden met de realisatie van de verbindingsgang met de sporthal en overige 
uitgaven zoals kosten nazorg algemeen, adviseurskosten, kosten ambtelijke uren en 
kosten compensatie bomen.
In verband met de financiële afwikkeling van het project wordt hiervoor in 2022 een 
nazorgkrediet gebruikt. Het gaat dus niet om een aanvullend krediet, maar om een 
verschuiving van middelen van een bouwkrediet naar een nazorgkrediet.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

21.092 | 21bs00101 
5 oktober 2021

Tweede bestuursrapportage 2021

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juli 2021, nr. 21bs00100 
! 21.091

overwegende dat de raad op grond van de wet bevoegd is tot het bijstellen van de 
begroting in beleidsinhoudelijke en financiële zin.

gelet op de kaderstelling in de begroting 2021.

b e s l u i t :

1. De afwijkingen en bijstellingen over 2021 in de Programmaverantwoording en 
meerjarige financiële bijstellingen per programma in paragraaf 5.2 vast te stellen.

2. De mutaties in reserves en voorzieningen in paragraaf 5.3 vast te stellen.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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INLEIDING

1.1 Algemeen

De 2e bestuursrapportage 2021 geeft het verwachte verloop weer van de 
begrotingsuitvoering 2021 op basis van de eerste zes maanden van 2021. De vraag die 
in deze bestuursrapportage centraal staat, is of de uitvoering (en budgetuitputting) 
zodanig verloopt dat aan het einde van het jaar de resultaten zijn geleverd, die in de 
begroting 2021 zijn afgesproken.

Bij het opstellen van deze bestuursrapportage is een ondergrens gehanteerd waarboven 
financiële afwijkingen worden toegelicht op de programmabladen. Voor 
exploitatiebudgetten ligt deze grens op C 50 en voor kredieten op C 100.

De in deze rapportage opgenomen bedragen moeten worden gelezen als x C 1.000.

Veldhoven

1.2 Leeswijzer

De bestuursrapportage is een voortgangsrapportage en als volgt opgebouwd:

Hoofdstuk 2 geeft een samenvattend financieel overzicht over 2021.

In hoofdstuk 3 wordt per programma een overzicht gepresenteerd.
Elk programma begint met de doelstellingen die zijn overgenomen uit de begroting. Met 
behulp van stoplichten wordt gerapporteerd over de voortgang van het realiseren van de 
doelstellingen.
4 Rood = niet (tijdig) gerealiseerd of niet te realiseren.
4 Oranje = loopt achter op schema en maatregelen noodzakelijk voor tijdige realisatie. 
4 Groen = op schema of geheel gerealiseerd.
4 Wit = "neutraal" (nog) niet begonnen, omdat het startmoment in de toekomst ligt.

Rode en oranje stoplichtkleuren worden toegelicht.
Per programmablad zijn verder de volgende onderwerpen opgenomen:
4 de primitieve begroting (boekwerk Programmabegroting 2021);
4 de bijgestelde begroting tot aan de 1e burap (kolom Budget na wijzigingen);
4 Vervolgens wordt een prognose gegeven van het verwachte budget over 2021.
4 Tot slot wordt de bijstelling tussen de bijgestelde begroting en de verwachte 

begroting weergegeven.
De aanpassingen die leiden tot het verwachte budget en de rode en oranje 
stoplichtkleuren zijn per programma toegelicht. Per programma wordt ook inzicht 
geboden in de bijgestelde kredieten.

Hoofdstuk 4 bevat de voortgang van en toelichting op een majeure en belangrijke 
projecten in de gemeente Veldhoven.

In hoofdstuk 5 wordt een financiële recapitulatie gegeven waarbij de meerjarige 
bijstellingen per programma en het meerjarenperspectief 2021-2024 worden 
gepresenteerd. De mutaties in reserves & voorzieningen worden afzonderlijk 
weergegeven.
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FINANCIËLE POSITIE

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt de financiële positie 2021 van de gemeente Veldhoven geschetst 
na verwerking van de bijstellingen uit deze 2e bestuursrapportage 2021. Dit wordt 
uiteengezet door het presenteren van het verloop het begrotingssaldo 2021.

♦♦♦4
Veldhoven

2.2 Begrotingssaldo 2021

In onderstaand overzicht worden het geactualiseerde begrotingssaldo over 2021 
weergegeven na verwerking van deze 2e bestuursrapportage 2021:

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2021

Primitieve begroting 2021-2024 -2.208

- Amendement restauratie Jozeftoren d'Ekker 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020 288
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 -921

Bijgesteld saldo 2021-2024 -2.841

- Totaal bijstellingen 2e bestuursrapportage 2021 1.119

Bijgestelde begroting 2021 na burap II 2021 -1.722

Uitgangspunt is het financiële perspectief 2021 bij de begroting 2021. Verder zijn de 
consequenties verwerkt van amendement restauratie Jozeftoren d'Ekker, de derde 
bestuursrapportage 2020 en de eerste bestuursrapportage 2021.

Met het amendement over de Jozeftoren is in programma 5 C 85 budget opgenomen. Dit 
is in programma 0 gedekt uit de vrije reserve. Vandaar dat in bovenstaande tabel geen 
bedrag staat.

De belangrijke bijstellingen uit de derde bestuursrapportage 2020 zijn:

Onderwerp Toelichting Bedrag
Uitkeringen
gemeentefonds

Septembercirculaire: 2e corona compensatie en 
aanpassing maatstaven

C 364

Parkeren Nieuw parkeerbeleid leidt tot lagere kosten voor 
stroom en onderhoud

C 134

Inkomensregelingen Stijging aantal uitkeringen a.g.v. corona - C 364
Inkomensregelingen Hogere rijksmiddelen voor uitkeringen en 

loonkostensubsidie
C 674

Afval Prijsstijging na aanbesteding Verwerking GFT' - C 130
Omgevingswet Meerkosten digitalisering, informatievoorziening, 

milieueffectrapportage en projectleiding
- C 452

Overige C 62
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Veldhoven
De belangrijke bijstellingen uit de eerste bestuursrapportage 2021 zijn:

Onderwerp Toelichting Bedrag
Uitkeringen
gemeentefonds

Decembercirculaire: 3e corona compensatie, 
sociaal domein en innovatie aanpak 
energiebesparingen

C 1.588

Coronacrisis Steun geven aan partijen die belangrijk zijn voor 
de gemeenschap

- C 850

Tijdelijke Wet
Maatregelen
COVID-19

Inhuur BOA's - C 114

TONK De uitkering geldt voor ondernemers waarvoor 
andere regelingen of uitkeringen, zoals TOZO, 
onvoldoende uitkomst bieden

- C 130

TOZO Uitvoering Tijdelijke Overbruggingsregeling 
Zelfstandige Ondernemers (TOZO)

65

WVGGZ Meer personele capaciteit voor uitvoering WVGGZ - C 157
Onderwijs Inrichtingskosten van basisschool Zilverackers - C 151
WBP WelzijnsBudgetPlan - C 163
Afval Prijsstijging van de kosten voor afval - C 152
Verduurzamen Bijdrage verduurzamen van particuliere woning 

uitvoeren
- C 447

Omgevingswet Planning voor de invoering omgevingswet is 
aangepast

C 141

Overige - C 551

Voor verdere toelichting op bijstellingen wordt verwezen naar de bestuursrapportages.

2.3 Belangrijke bijstellingen

Hieronder geven we 11 belangrijke bijstellingen aan die u aantreft in deze
bestuursrapportage. We geven eerst de bijstellingen die te maken hebben met corona.
Daarna volgen de autonome bijstellingen. Dit zijn de bijstellingen die niet zijn
veroorzaakt door corona.

Corona bijstellingen:
» Van het Rijk ontvangen we C 24 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds 

(meicirculaire 2021);
» Preventie en vroegsignalering van problemen bij jongeren (nadeel C 73);
» We ontvangen een vergoeding van het Rijk van C 107 (voordeel) voor het handhaven 

van de corona maatregelen.

Autonome bijstellingen:
» Van het Rijk ontvangen we C 1.478 (voordeel) meer binnen het gemeentefonds 

(meicirculaire 2021);
» De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten (nadeel C 190);
» Bijstelling van de rentelasten en -baten (nadeel C 103);
» Externe expertise routekaart (nadeel C 75);
» We vullen vacatures voor de uitvoering van de WVGGZ later in (voordeel C 92);
» We ontvangen een lagere uitkering van de gebundelde uitkering (BUIG) voor het 

bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie (nadeel C 71);
» De verhoging van de algemene uitkering voor beschut werk wordt toegevoegd aan de 

uitkering aan Ergon (nadeel C 138);
» Overige bijstellingen (voordeel C 68).
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Veldhoven
Programma 0 Bestuur en ondersteuning

Doelstellingen
Toel.

nr.

1 Samenspraak
Uitvoering en evaluatie samenspraakprocessen voor door raad benoemde thema's.

1

2 Toegankelijkheid van informatie
Klanttevredenheid dienstverlening meten via kanalen balie en website.

3 Meldingen
Feedback en waardering inwoners gebruiken om proces afhandeling meldingen openbare 
ruimte te verbeteren.

4 Woonlasten
Handhaven uitgangspunt dat Veldhoven tot laagste 2507o gemeenten blijft behoren.

Toel.
BBV voorgeschreven doelen en activiteiten nr.

a. Formatie (2020: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)
b. Bezetting (2020: 6,9 Fte per 1.000 inwoners)
c. Apparaatskosten (in euro's per inwoner. 2020: C 107,70)
d. Externe inhuur (2020: 4,80Zo)
e. Overhead (2020: 7,707o)
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Veldhoven
Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 0 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Totale lasten

1.969

1.047

499

10.706

78

415

341

1

27

5

354

3.624

19.066

2.637

1.041

484

10.867

211

442

364

1

26

6

1.204

2.637

11.041

~484

1.1.192

348

429

353

26

1.204

3.406

288

20.977

4.351

1.400

23.472

325

137

-13

-11

945

1.112

2.495

2,4,8

3

7

Baten
0.1 Bestuur

0.2 Burgerzaken

0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

0.4 Overhead

0.5 Treasury

0.61 OZB woningen

0.62 OZB niet-woningen

0.63 Parkeerbelasting

0.64 Belastingen overig

0.7 Uitkeringen gemeentefonds

0.8 Overige baten en lasten

0.9 Vennootschapsbelasting (VpB)

0.10 Mutaties reserves

0.11 Resultaat rekening baten en lasten

Totale baten

15

527

267

88

126

6.694

5.441

819

505

64.103

906

2.208

81.699

683

527

273

110

127

6.694

5.441

799

505

66.055

683

527

273

144

161

6.694

5.441

762

699

67.557

1.090

3.121

85.425

1.900

34

34

-37

194

1.502

810

2.537

5

3

4

5

6,7

Saldo (- = nadeel) 62.633 64.448 42

Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.
veld nr. krediet programma 0 krediet na wijz. krediet burap 2 nr.

0.3 740012 Axxerion (update Planon) U 0 -3 -3

0.3 740013 Thin clients en monitoren 2021 U 0 68 68

0.3 740014 Vloerbedekking gemeentehuis beneden U 0 52 52

0.4 740005 Zaaksysteem U 0 39 39

0.5 780199 Lening LED-verlichting sportpark Zeelst I 2 2 2

0.5 780198 Lening LED-verlichting sportpark VLTC I 5 5 5

0.5 799112 Startersleningen I 134 134 134

Div 727811 Waarderen in oppervlakte WOZ-belastingen U 65 44 113 69

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
6



(Bedragen in C 1.000,-)

Veldhoven
Verwiizinq Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Vele inspraakreacties recente plannen Eerste gesprekken fracties

1

In korte tijd zijn tijdelijke kaders bepaald voor participatie bij ruimtelijke 
initiatieven, die op korte termijn ingevoerd kunnen worden. Na vaststelling 
door de raad zijn de kaders doorgevoerd bij oa clusters vergunningen en 
ruimte. Dit is het eerste deel van spoor 1. Spoor 1B gaat over het vastleggen 
van de kaders in beleid.
De komende maanden bereiden we een participatieplan spoor 2 (participatie 
gemeentebreed) voor. De 'start voor de start'. Onderdeel van spoor 2 is het 
herijken van de nota samenspraak. Spoor 2 vraagt om een goed 
georganiseerde inbreng van de samenleving.
Bijstelling raming kosten fiscale 
dienstverlening.

Verhogen budget fiscale 
dienstverlening 2021: C 190, 2022: C 
98, 2023: C 78 en 2024: C 63

2
De invoering van de vennootschapsbelasting voor gemeenten heeft door inzet 
van externe fiscalisten van EY geleid tot hogere kosten voor fiscale 
dienstverlening in 2021. Deze specialiteit is niet beschikbaar binnen de 
gemeente Veldhoven. Meerjarig heeft dit ook gevolgen voor inzet fiscale 
dienstverlening door genoemde invoering Vennootschapsbelasting en de 
invoering van Horizontaal Toezicht door de Belastingdienst.
Rente Nadeel 2021: C 103.

3 Actualisatie van de liquiditeitenplanning en Bouwgrondexploitatie leidt tot 
bijstelling van de rentelasten en -baten.
Invoering bedrijveninvesteringszone 
(BIZ)

Structureel voordeel ca C 193 maar op 
programma 3 een structurele last van 
ca C195

4

De raad heeft ingestemd met de invoering van een bedrijveninvesteringszone 
in het Citycentrum. De gemeente int jaarlijks een bedrag van C 300 en keert 
de opbrengst, onder aftrek van C 1,5 voor perceptiekosten, als subsidie uit 
aan de Stichting BIZ Citycentrum Veldhoven. Deze regeling komt in de plaats 
van de reclameheffing voor het Citycentrum die ook werd uitgekeerd als 
subsidie. De financiële bijstelling is het verschil tussen de nieuwe en de oude
regeling.
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Verwijzing Oorzaak Oplossing ļ bijsturing
Bijstellen gemeentefonds uitkering 
door publicatie van de meicirculaire 
2021.__________________________
Het voordeel 2021 tot en 2024 is ontstaan door hogere uitkering in de 
meicirculaire 2021 ten opzichte van de maartcirculaire 2021. In onderstaand

voordeel 2021: C 1.502, 2022: C 622, 
2023: C 332 en 2024: C 94

Bijstelling Meicirculaire 2021 voor het gemeentefonds
bedraqen x C1.000 2021 2022 2023 2024

Hogere uitkeringsfactoren 240 210 197 191
Accresontwikkeling uitkeringsfactor mei 2021

Inc. Ink. voor aanpak problematiek jeugdzorg 937

-274 -551 -795

Ink. Wet Open Overheid 125 141 158

Overige taakmutaties 46 22 27 30
Maatschappelijke begeleiding statushouders 40
Kerkenvisies 25
Inburgering -2 28 15 10
Armoedebestrijding kinderen -4 -4 -4

Corona steunpakket 24
Participatie (oa WSW-middelen) 143 136 128 115

Voogdľj/18+ 49 49 49 49
Bijstelling stelpost herveeldeel effecten, uitstel met 1 jaar 330 330 340

Bijstelling voordeling meicirculaire 2021 1502 622 332 94

Mutatie reserve ivm definitieve 
afrekening met de regio

Incidenteel voordeel van C 810, maar 
voor hetzelfde bedrag een last op 
programma 3

In 2016 zijn binnen SGE-verband afspraken gemaakt over de programmering 
van bedrijventerreinen. Hierin is besloten een aantal terreinen uit de markt te 
nemen, waaronder een gedeelte van Habraken. Ook is toen afgesproken dat 
gemeenten die gemeentelijke terreinen uit de markt haalden, een vergoeding 
zouden ontvangen. Veldhoven heeft in 2017 C 2 mln ontvangen. Intussen is 
er een definitieve afrekening opgesteld. Hieruit blijkt dat Veldhoven meer 
terreinen alsnog ontwikkelt waardoor gemeente Veldhoven C 810 teveel heeft 
ontvangen. Dit bedrag moeten we terugbetalen. Hiervoor is een risico 
benoemd. Met deze afrekening is het risico gedeeltelijk opgetreden. Daarom 
wordt deze terugbetaling gedekt uit de reserve benoemde risico's.
Bijstelling resultaten BGE in reserve Nadeel 2021 C 945, voordeel 2022 C 

69, voordeel 2023 C 957 en nadeel 
2024C 19.

Naar aanleiding van de actualisatie van de bouwgrondexploitaties is de 
resultaatprognose aangepast (zie toelichting grondexploitatie op programma 3 
en 8). Deze aanpassing heeft geleid tot een hogere storting in de reserve C 
945. Deze storting is op dit taakveld 0.10 (reserves) een nadeel in de 
exploitatie.

5

6

7

8



Veldhoven
Verwiizinq Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Opstellen routekaart Nadeel 2021 C 75

8

In de kadernota 2022 is melding gemaakt van een knelpunt rondom personele 
capaciteit. Er is sprake van onbalans tussen taken en beschikbare capaciteit.
Het meerjarige begrotingssaldo, laat een forse groei van de organisatie niet 
toe. Een groot deel van deze taken zijn echter onontkoombaar.
Daarom starten wij in het 4e kwartaal van 2021 met een traject dat moet 
leiden tot een 'routekaart' naar een gezonde balans (tussen organisatie en 
takenpakket). Daarvoor zal externe expertise ingeschakeld worden. Hiervoor 
is vooralsnog een budget nodig van C 75.

9



Programma 1 Veiligheid
Veldhoven

Toel.
Doelstellingen nr.

1 High Impact Crimes/incidenten 1
Voorkoming/bestrijding woninginbraken, winkeldiefstallen, geweldsincidenten, vernie
lingen en beschadigingen in openbare ruimte.

2 Personen met verward gedrag
Signalering/voorkoming/bestrijding veiligheidsincidenten in samenwerking met zorg- en 
veiligheidspartners.

2

3 Problematische jeugd(groepen) en risicojeugd
Voorkomen en aanpakken met zorg- en veiligheidspartners.

3

Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 1 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totale lasten

Baten
1.1 Crisisbeheersing en brandweer

1.2 Openbare orde en veiligheid

Totale baten

2.392

1.022

3.414

66

16
82

2.392

1.331

3.723

2.392

1.239

3.631

-92

-92

66 66

16 115

82 115

4

5

Saldo (- = nadeel) -3.332 -3.641 ļ -3.434 207



Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak Oplossing Z bijsturing
In de eerste 5 maanden van dit jaar 
hebben er de helft minder 
geregistreerde diefstallen/ 
woninginbraken (42 in 2020 en 17 in 
2021 tot nu toe) in plaatsgevonden 
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar.
Deze daling is een landelijke trend.

Preventieve inzet en integrale 
handhaving boa en politie.

1

Het aantal geregistreerde 
geweldsincidenten (33 in 2020 en 55 
in 2021 tot nu toe) is daarentegen 
gestegen. Dit is een landelijke trend 
waarbij de invloed van de Corona 
pandemie duidelijk aanwezig is.

Het aantal geregistreerde 
vernielingen (44) is sterk afgenomen 
t.o.v. dezelfde periode vorig jaar 
(70).
Om het aantal diefstallen en woninginbraken blijvend terug te dringen wordt 
ingezet op preventieve maatregelen, bewustwording en communicatie richting 
burgers en ondernemers. Dit wordt integraal opgepakt met diverse 
netwerken, zoals onder andere buurtpreventie en het samenwerkingsverband 
keurmerk veilig ondernemen/veilige winkelgebieden. Daarnaast is hierop 
intensive samenwerking tussen de boa's en politie.

2

T/m mei 2021 zijn er 154 
geregistreerde verwarde personen 
bekend. Ten opzichte van dezelfde 
periode van vorig jaar (106) is dat 
een stijging van 48 geregistreerde 
gevallen.

Preventieve inzet en integrale aanpak 
en samenwerking met ketenpartners 
(verbinding tussen zorg en veiligheid). 
Zo is er een nieuw meldpunt Zorg & 
Veiligheid opgezet om signalen van 
personen met verward gedrag op te 
pakken en is de inzet van de twee 
wijk-ggd-ers in de wijken 
gecontinueerd.

Recent (1 januari 2020) is de Wet verplichte ggz & de Wet zorg en dwang 
geïmplementeerd en zijn er twee wijk-ggd-ers gestart (pilot van een jaar).
De Corona-maatregelen hebben tot meer meldingen en signalen van verward 
gedrag geleid. Vanwege die maatregelen viel bijvoorbeeld dagbesteding en 
persoonlijk contact met een hulpverlening stil. Dit is inmiddels weer herstart.
Dit is een landelijke trend waarbij de invloed van de Corona pandemie 
duidelijk aanwezig is.

3

Het aantal registreerde meldingen 
van jeugd overlast t/m mei 2021 
(101) laat een daling zien van 31 
gevallen ten opzichte van vorig jaar 
(132).

Preventieve inzet door middel van 
bijvoorbeeld voorlichting, positieve 
alternatieven en ouderbetrokkenheid.

Er zijn minder geregistreerde meldingen van overlast jeugd geregistreerd ten 
opzicht van dezelfde periode van vorig jaar. Dit komt mede doordat de dag
en vrijetijdsbesteding weer is opgestart. We praten waar kan met de jeugd en 
pakken door waar moet in samenwerking met ketenpartners.

11



Veldhoven
Verwiizinq Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Later invullen vacatures Incidenteel voordeel C 92
4 Er zijn vacatures voor de uitvoering van de WVGGZ. Deze vacatures worden 

later ingevuld dan verwacht. Dit geeft een eenmalig voordeel van C 92.
Vergoeding Rijk Incidenteel voordeel C 107

5 In de 1e bestuursrapportage is het budget opgehoogd voor het handhaven van 
de corona maatregelen. We hebben bij het Rijk een vergoeding gevraagd voor 
deze kosten. We krijgen een vergoeding van C 107.

12



Veldhoven
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat

Doelstellingen
Toel.

nr.

1 Fietsgebruik woon-werk
Stimuleren door goede verbinding tussen bedrijventerreinen Run en High Tech Campus 
(slowlane). Realisatie in 2021.

6

2 Kruising Nieuwstraat-Kromstraat
Definitief besluit aanpak verkeerssituatie na realisatie aansluiting A67. Mogelijke 
uitvoering maatregelen in 2022.

3 Doorstroming Kempenbaan (Oost en West)
Bereikbaarheid Run en rest Veldhoven verbeteren. West realisatie afronden, Oost start 
realisatie in 2022.

1

4 Parkeren City-Centrum
Oplossingsrichting en implementatie herijken betaald parkeren afronden en monitoren.

5 Eindhoven Airport
Uitvoering aanbevelingen Proefcasus (hinderbeperking/permanente overlegstructuur/ 
vergroten meerwaarde voor regio) met betrokken partijen.

2

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

6 Inzicht in verkeersongevallen voertuig en fiets
Inzicht in aantal ziekenhuisopnames na ongeval met voertuig en inzicht in aantal
ongevallen fietsers met gewonden (letsel/materieel/dodelijk met voertuig en fiets).

Taak- Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 2 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
2.1 Verkeer en vervoer 5.110 4.907 4.907

2.2 Parkeren 1.137 932 932

2.5 Openbaar vervoer 35 35 35

Totale lasten 6.282 5.874 5.874 0

Baten
2.1 Verkeer en vervoer

2.2 Parkeren

2.5 Openbaar vervoer

Totale baten

Saldo (- = nadeel)

311 318 373

311 318 3

5.971 5.556

55 3

55

55

13



Veldhoven
Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.
veld nr. krediet programma 2 krediet na wijz. krediet burap 2 nr.

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.1

2.2

2.2

707203 Aansluiting A67 (BNR)

707203 Aansluiting A67 (BNR)

707209 nazorgbudget groen zilverbaan

707210 nazorgbudget archeologie zilverbaan

707211 Kempenbaan West: OV

707211 Kempenbaan West: OV

707212 Kempenbaan West: VRI

707212 Kempenbaan West: VRI

707213 Kempenbaan West: aanleg 
verharding/viaduct/kabels

707213 Kempenbaan West: aanleg 
verharding/viaduct/kabels

709114 Herinrichting Oude Kerkstraat

709122 Herinrichting Locht

712700 Verblijfsgebied 't Look

712701 Verblijfsgebied 't Look - fase 3

712702 Verblijfsgebied 't Look - fase 4

780716 Verlichting Oersebaan

707208 Slowlane

707208 Slowlane

729003 vervanging wegen: riolering Oude Kerkstr 

729005 verv.wegen: Heiberg (verv.drukrioolsyst) 

729008 vervanging wegen: Frans Bekerstraat 

729011 vervanging wegen: Alzettenhof (pleintje) 

729014 vervanging wegen: Banstraat 

729019 vervanging weg: stille deklaag Heerbaan 

729020 vervanging wegen: Vooraard 

729021 Kruispunt Kromstraat 

729022 Aansluiting Peter Zuidlaan-Julianastraat 

730049 MP De Run/Hovenring-De Run 

730049 MP De Run/Hovenring-De Run 

730050 MP De Run/verbinding nabij Run 2000 

730050 MP De Run/verbinding nabij Run 2000 

780521 Vervangingsinvesteringen masten 2021 

780621 Vervangingsinvesteringen armaturen 2021 

780921 Vervanging investeringen VRI 2021 

713100 Actualiseren parkeren maaiveld 

740011 Investering fietsenstalling

U

I

U

U

U

I

U

I

U

I

U

U

U

U

U

U

U

I

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

I

U

I

U

U

U

U

U

10.054

4.878

0

0

0

0

0

0

0

25.329

18.189

174

58

596

428

342

246

22.551

18.189

174

^Ē58

596

Sİ428

342

246

0 16.194 16.194

0

0

1.554

0

0

0

855

754

966

108

77

13

392

250

300

200

1.100

25

19

25

19

130

272

18

0

0

694

956

2.021

0

0

85

1.557

1.347

966

108

77

13

392

0

300

0

1.100

25

19

25

19 

165 

312

18

20 

87

__ 94

956

-282

1.448

55

__ 85

187

67

66

0

77

13

392

300

0

1.100

25

19

25

165

20

-600 4

-2.303 5

1.448 5

55 5

-1.370 6

-1.280 6 

-900 4

-108 7



Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing _________ Oorzaak_________ _____Oplossing ļ bijsturing

1

Stand van zaken Kempenbaan n.v.t.
Oost:
De zienswijzen op het bestemmingsplan zijn beantwoordt. Na vaststelling van 
het bestemmingsplan door de gemeenteraad zal het werk op de markt 
aangeboden worden. Naar verwachting wordt er in het najaar van 2021 een 
aannemer gecontracteerd.

West:
Het project zit in de realisatiefase en ligt op schema. De planning is om eind 
2021 de realisatiefase af te ronden.

2

De nieuwe permanente overlegstructuur LEO is inmiddels 2 keer 
samengekomen. Werkgroepen zijn geformeerd en gestart.
Resultaten voor geluidreductie in 2026 worden in het najaar verwacht. 
Momenteel vindt onderzoek plaats naar haalbaarheid vlootvernieuwing (effect 
corona) en andere actuele cijfers (milieubelasting meest actuele 
vliegtuigtypes). Er is geen aanleiding om te verwachten dat de uitkomsten 
sterk zullen afwijken van de eerder gestelde ambities.

3

Subsidie GVVP Voordeel 2021 C 55
Voor een deel van het GVVP maakt Veldhoven aanspraak op subsidies. In
2021 heeft Veldhoven een totaalbedrag aan subsidie van C 55 ontvangen voor 
de module Verkeerseducatie, voorlichting en handhaving. De subsidie is niet 
opgenomen in de begroting en leidt daarom tot een tot een incidenteel 
voordeel van C 55.

4

Vertraging bouw Schippershof Verschuiven C 600 van 2021 naar
2022

Door vertraging bij het bouwproject Sc 
de herinrichting Oude Kerkstraat pas e 
worden de kosten voor de herinrichtinc 
is het noodzakelijk een deel van de buc

hippershof gaat de aanbesteding van 
nd 2021 plaatsvinden, daardoor 
voornamelijk in 2022 gerealiseerd en 

jgetten door te schuiven.

5

Vertraging ontwerpfase 't Look fase
III

Verschuiven C 800 van 2021 naar
2022 en 2023

Na een vertraging in de ontwerpfase voor fase III van de herinrichting van 't 
Look (2018 - 2020) is de start van de uitvoering gepland in september 2021. 
De uitvoering duurt tot oktober 2022. De ontwerpfase van fase IV van de 
herinrichting moet nog worden gestart. Dit zorgt ervoor dat de verwachting is 
pas in 2023 aan de uitvoering van fase IV te kunnen beginnen. Dit betekent 
dat een deel van de budgetten (C 800) doorgeschoven dienen te worden van 
2021 naar 2022 en van 2022 naar 2023.

6

Beroep bestemmingsplan De Run
4200

Verschuiven C 1.370 van 2021 naar 
2022

Het bestemmingsplan De Run 4200 is vastgesteld door de gemeenteraad. Er 
is daarop door twee reclamanten beroep aangetekend bij de Raad van State.
Dit heeft als consequentie dat de uitvoering van het project verschuift van 
tweede helft 2021 naar eerste helft 2022, mits de Raad van State binnen zes 
maanden uitspraak doet conform crisis- en herstelwet. Omdat de uitvoering 
een jaarschijf opschuift schuiven ook de kosten (en subsidie) voor de 
uitvoering en daarmee een aanzienlijk deel van het projectbudget een jaar op.

7

Vertraging door Kempenbaan Verschuiven C 108 van 2021 naar
2022

Het vervangen van de weg Heiberg (C 108) is vertraagd in relatie tot de 
Kempenbaan en worden doorgeschoven naar 2022.

15



Veldhoven
Programma 3 Economie

Doelstellingen
Toel.

nr.

1 Ondernemersimago
Ondernemers waarderen ons ondernemersklimaat met minstens een 7.

2 Bedrijventerreinen/winkelcentra
Ambitie om ze allemaal toekomstbestendig te maken.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

3 Werkgelegenheid
Arbeid is zo min mogelijk een beperkende factor voor ontwikkeling bedrijfsleven.

Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 3 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Totale lasten

1.320

6.414

157

84

7.975

1.328 2.138

7.893 4.257

157 353

66 66

9.444 6.814

810

-3.636

196

2.630

1

2

3

Baten
3.1 Economische ontwikkeling

3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

3.3 Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen

3.4 Economische promotie

Totale baten

6.655

20

321

6.996

55

8.385

20

166

8.571

6.349

20

55

-2.036

-1.981

4

2

Saldo (- = nadeel) -979 -873 -224_____ 649

Taak
veld

Krediet
nr.

Omschrijving 
krediet programma 3

U/I Primitief

krediet

Krediet

na wijz.

Verwacht

krediet

Bijstelling Toel.

burap 2 nr.

3.2 740002 Herinrichting zuid entree U 0 209 ļ______ 209 į
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Veldhoven
Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak Oplossing Z bijsturing
Definitieve afrekening met de regio Incidenteel nadeel van C 810, maar 

voor hetzelfde bedrag een bate op 
programma 0)

In 2016 zijn binnen SGE-verband afspraken gemaakt over de programmering 
van bedrijventerreinen. Hierin is besloten een aantal terreinen uit de markt te 
nemen, waaronder een gedeelte van Habraken. Ook is toen afgesproken dat 
gemeenten die gemeentelijke terreinen uit de markt haalden, een vergoeding 
zouden ontvangen. Veldhoven heeft in 2017 C 2 mln ontvangen. Intussen is 
er een definitieve afrekening opgesteld. Hieruit blijkt dat Veldhoven C 810 
teveel heeft ontvangen. Dit bedrag moeten we terugbetalen. Hiervoor is een 
risico benoemd. Met deze afrekening is het risico gedeeltelijk opgetreden. 
Daarom wordt deze terugbetaling binnen programma 0 gedekt uit de reserve 
benoemde risico's.
Bijstelling resultaten BGE bedrijven Voordeel C 1.600. Meerjarig worden de 

resultaten ook bijgesteld. De mutaties 
worden verrekend met de vrije 
reserve.

Tweemaal per jaar worden de bouwgrondexploitatie prognoses bijgesteld 
(jaarrekening/ burap I en begroting/burap II. De bijstelling is als volgt:

Biistelling resultaten bedriiven 2021 2022 2023 2024 2025
9082 Habraken 2.000 500 300 350 350

9130 Zandven -400 355 43

9173 Heistraat Zoom 35 50 13

1.600 890 393 363 350

Invoering bedrijveninvesteringszone Structureel nadeel ca C 195 maar op 
programma 0 een structurele bate van 
ca C193

De raad heeft ingestemd met de invoering van een bedrijveninvesteringszone 
in het Citycentrum. De gemeente int jaarlijks een bedrag van C 300 en keert 
de opbrengst, onder aftrek van C 1,5 voor perceptiekosten, als subsidie uit 
aan de Stichting BIZ Citycentrum Veldhoven. Deze regeling komt in de plaats 
van de reclameheffing voor het Citycentrum die ook werd uitgekeerd als 
subsidie. De financiële bijstelling is het verschil tussen de nieuwe en de oude 
regeling.

4
Resultaatuitkering MRE over 2020 Voordeel C 55
Wij ontvangen C 55 als resultaatuitkering MRE over 2020. Dit is het aandeel 
van Regionale opgaven in het resultaat.

1

2

3
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Veldhoven
Programma 4 Onderwijs

Doelstellingen
Toel.

nr.

1. Huisvesting onderwijs
Uitvoeren Integraal Huisvestingsplan via afzonderlijke projectplannen.

2. Uitvoering integrale kadernota jeugd "Focus op alle jeugd"
Met partners jeugdbeleid uitvoering gezamenlijk gedragen nota oppakken. Evaluatie 
activiteiten om de 2 jaar.

3. Taalverwerving/beheersing
Nadruk op aandacht voor achterstandsleerlingen en sturing op taalverwerving en 
-beheersing nieuwe inwoners.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

4. Actief beleid ter terugdringing absoluut schoolverzuim.

5. Actief beleid ter terugdringing relatief schoolverzuim.

6. Actief beleid ter voorkoming vroegtijdig schoolverlaten.

Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 4 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
4.1 Openbaar basisonderwijs 7 7 7

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totale lasten

3.914

1.587

3.940

1.625

5.508 5.572

1.674

5.621

49

49

Baten
4.1 Openbaar basisonderwijs

4.2 Onderwijshuisvesting

4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Totale baten

619

292

911

774

371

1.145

774

0

Saldo (- = nadeel) -4.597 -4.427 -49

Taak Krediet
veld nr.

Omschrijving 
krediet programma 4

U/I Primitief

krediet

Krediet

na wijz.

Verwacht

krediet

Bijstelling

burap 2

Toel.

nr.

4.2 718216 Zilverackers nieuwbouw onderwijs U 81 167 167

4.2 718217 Zilverackers grond onderwijs U 0 1.546 1.546

4.2 718221 Jan Baptist verduurzamen U 35 35 35

4.2 718222 MFA Noord aanpassingen U 171 171 171

4.2 718223 Verbouwing Look Cobbeek Brembocht U 194 194 194

4.2 718225 Verbouw MFA Midden U 110 110 jj^-ww1101
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Veldhoven
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie

Doelstellingen
Toel.

nr.

1. Groenonderhoud en zwerfafval
Continue onder aandacht brengen. In 2021 4x bewustwordingsactie.

2. Veldhoven Beweegt!
Uitvoering geven aan de visie en de realisatie van het programma.

3. Zwembad
Realisatie en ingebruikname in 2021.

4. Cultuur verbindt Veldhoven!
Uitvoering geven aan de visie en de realisatie van het programma.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

5. Afname percentage niet-sporters

Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 5 budget na wijz. budget burap 2 nr.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Sportbeleid en activering 

Sportaccommodaties 

Cultuurpresentatie/productie/participatie 

Musea

Cultureel erfgoed 

Media

Openbaar groen en (openlucht) recreatie

Totale lasten

396

3.105

2.685

297

114

1.065

3.310

10.972

465

3.199

2.676

297

199

1.065

3.346

11.247 11.275

20

13

-5

28

5.1

Baten
Sportbeleid en activering

Totale baten 1.666

5.2 Sportaccommodaties 1.071 1.071 1.071

5.3 Cultuurpresentatie/productie/participatie 365 355 355

5.4 Musea 67 66 66

5.5 Cultureel erfgoed

5.6 Media 88 84 84

5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie 74 115 115

1.692

1 1

0

Saldo (- = nadeel) -9.306 -9.555 -28 '
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Veldhoven
Taak
veld

Krediet
nr.

Omschrijving 
krediet programma 5

U/I Primitief

krediet

Krediet

na wijz.

Verwacht

krediet

Bijstelling

burap 2

Toel.

nr.

5.2 727410 zwembad (bouwkundig) U 3.741 3.259 3.304 46 1

5.2 727411 zwembad (installaties) U 2.014 2.524 2.706 182 1

5.2 727412 zwembad (inrichting) U 828 1.226 1.300 74 1

5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor U 400

5.2 740010 Gebiedsimpuls grenscorridor I 224

5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 U 0

5.2 780120 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 1 I 0

5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 U 0

5.2 780320 Investeringen speelvelden 2020 I 0

5.2 727414 Zwembad (toegangsgebied) U 50

5.2 722005 Tweede kunstgrasveld UNA: toplaag U 273

5.2 722005 Tweede kunstgrasveld UNA: toplaag I 48

5.2 722006 Tweede kunstgrasveld UNA: onderlaag U 273

5.2 722006 Tweede kunstgrasveld UNA: onderlaag I 48

5.2 729600 sporthal wal150 aanhelen/install.loskopp U 25

5.2 729600 sporthal wal150 aanhelen/install.loskopp I 4

5.2 780012 Vervangingsinvestering binnensport 2021 U 208

5.2 780012 Vervangingsinvestering binnensport 2021 I 17

5.2 780121 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 U 185

5.2 780121 Inv. UNA omvormen naar natuurgras 2 I 32

5.2 780321 Investeringen speelvelden 2021 U 40

5.2 780321 Investeringen speelvelden 2021 I 7

5.3 713201 Uitbreiding muziekschool U 650

5.6 713202 Doorontwikkeling bibliotheekvoorziening U 1.000

5.7 718218 Buitenruimte Huysackers U 0

5.7 707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender U 0

5.7 707214 Kempenbaan West: werkzaamheden Gender I 0

5.7 707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur U 0

5.7 707215 Kempenbaan West: openbaar groen/natuur I 0

5.7 780721 Vervangingsinvesteringen bomen 2021 U 302

5.7 781021 vervangingsinvestering beplanting 2021 U 278

5.7 781121 vervangingsinvestering gras 2021 U 39

5.7 781221 vervangingsinvestering meubilair 2021 U 137

5.7 781321 vervangingsinv. speeltoestellen 2021 U 166

5.7 781421 vervangingsinvestering omvorming 2021 U 69

5.7 780821 Vervangingsinvestering openbaar groen 2021 U 0

722 

467 

54 

9 

54 

9 

50 

273 

48 

273 

48 

25 

4

208 

17 

185 

32 

40 

7 

0

1.000 

241 

90 

65 

910 

654 

302 

278 

39 

137 

166 

69

95 rn

-1.000 2

722

467

54

9

54

9

50

273

48

273

48

25

208

185

32

40

0

0

241

90

65

910

654

302

278

39

137

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak Oplossing ļ bijsturing
Zwembad Verschuiving C 302

1 Het nieuwe zwembad is eind dit jaar gereed. In 2022 wordt alleen een 
verbindingsgang gerealiseerd tussen zwembad en sporthal. Hiervoor wordt uit 
de aanwezige budgetten een nazorgbudget ingericht van C 302.
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Veldhoven
Verwijzing _________ Oorzaak_________ _____Oplossing ļ bijsturing

2

Haalbaarheidsonderzoek 
herhuisvestinq bibliotheekvoorzieninq

Vervallen investering C 1.000

Er is een verkennend haalbaarheidsonc 
van een volwaardiqe bibliotheekvoorzie 
Gebleken is dat binnen de gestelde kad 
bibliotheekvoorzieninq te herhuisvester 
is daarom ook niet te realiseren. De inv 
vervallen. In 2022 wordt een visie op e 
voor Veldhoven geformuleerd. Ook kon 
huisvesting voor een volwaardiqe biblic 
centrumgebied. Bij de beqrotinq 2022

erzoek gedaan naar de herhuisvestinq 
îning binnen het gemeentehuis. 
ers het niet haalbaar is om de
1. De daaraan gekoppelde bezuiniging 
westering van C 1.000 komt hierdoor te 
en volwaardiqe bibliotheekvoorzieninq 
nt er een nieuw onderzoek naar de 
itheekvoorzieninq in het 
zal hier verder op worden ingegaan.
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Veldhoven
Programma 6 Sociaal domein

Doelstellingen
Toel.

nr.

1. Klanttevredenheid
Jaarlijkse meting bij cliënten Werk en Inkomen/schulddienstverlening/maatschappelijke 
ondersteuning/specialistische jeugdzorg.

2. Schulddienstverlening
Inwoners met problematische schulden worden geholpen met het verminderen van de 
schuld dan wel het voorkomen van (nieuwe) schulden.

3. Cliëntondersteuning
Vergroten bekendheid onafhankelijke cliëntondersteuning bij cliënten Wmo/Jeugdwet/ 
Participatiewet/Schulddienstverlening.

4. Kwaliteit van leven
Er naar streven dat minimaal 757 Wmo-cliënten verbetering kwaliteit van leven ervaart 
door ontvangen ondersteuning.

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

5. Wmo
Streven naar stabilisatie aantal inwoners met een maatwerkvoorziening t.o.v. 2020. L

1
6. Jeugdhulp

Streven naar verschuiving van inzet specialistische jeugdhulp naar lichte pedagogische 
jeugdhulp en ondersteuning.

7. Inclusieve arbeidsmarkt
Doel is dat zoveel mogelijk uitkeringsgerechtigden vanuit de Participatiewet betaald werk 
verrichten, zodat inwoners zelfstandig in hun levensonderhoud kunnen voorzien.

8. Minimabeleid
Inwoners met een minimum inkomen gebruik laten maken van de meedoenregeling.
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Veldhoven
Taak Omschrijving Primitief Budget Verwacht Bijstelling Toel.
veld producten programma 6 budget na wijz. budget burap 2 nr.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale lasten

Baten
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

6.2 Wijkteams

6.3 Inkomensregelingen

6.4 Begeleide participatie

6.5 Arbeidsparticipatie

6.6 Maatwerkvoorzieningen

6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

6.72 Maatwerkdienstverlening 18

6.81 Geëscaleerde zorg 18+

6.82 Geëscaleerde zorg 18-

Totale baten

4.969

3.324

10.847

4.054

1.375

1.045

10.453

6.787

166

3.818

46.838

510

16

8.394

387

10

9.317

5.086

3.528

12.094

4.059

1.428

1.047

10.491

6.786

166

3.818

48.503

5.167

3.528

11.937

54.197

1.428

10.491

166

488 488

3 3

9.893 9.665

50 50

400 400

10 10

81

-157

138

62

-228

10.844 10.616 -228

2

3

5

3,4

Saldo (- = nadeel) -37.521 -37.659 -290

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing___________Oorzaak_______________Oplossing ļ bijsturing

1

Toename indicaties jeugdhulp als 
gevolg van Corona

Geen financiële bijstelling

We zien een toename van het aantal jeugdhulpindicaties en daarmee een 
toename van de uitgaven van jeugdhulp. Deze toename lijkt het gevolg te zijn 
van de lockdown. Echter, doordat de aframing van het niet gebruikte 
jeugdhulpbudget vorig jaar niet structureel is doorgevoerd, is het vooralsnog 
niet nodig een bijstelling hierop te doen.

2

Corona Incidenteel nadeel C 73
In het compensatiepakket corona zijn middelen beschikbaar gesteld voor het 
organiseren van kleinschalige activiteiten voor jongeren, zodat zij elkaar weer 
fysiek kunnen ontmoeten. Ook wordt tijdens deze activiteiten door onder 
andere het jongeren werk gesproken met de jongeren. Het gaat dan om 
problemen waar ze tegenaan lopen. Hiermee willen we preventie en 
vroegsignalering bereiken.
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Veldhoven
Verwijzing _________ Oorzaak_________ _____Oplossing ļ bijsturing

3

Samenwerking Waaire Budgettair neutraal
Veldhoven en Waaire werken samen op het gebied van uitkeringen en re
integrate. Veldhoven zorgt voor de uitvoering van activiteiten voor Waaire. 
Hiervoor krijgt Veldhoven een vergoeding per uitkeringsgerechtigde. Deze 
vergoeding is gelijk aan de ambteiijke kosten.
De baten en lasten stellen we naar beneden bij omdat abusievelijk in de 
bijstelling van de 1e bestuursrapportage in het aantal uitkeringsgerechtigden 
ook TOZO cliënten zijn meegeteld. De budgettair neutrale bijstelling is C 157.

4

Rijksmiddelen Incidenteel nadeel C 71
We ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het 
bekostigen van de uitkeringen en voor de inzet van loonkostensubsidie. Het 
voorlopige budget 2021 is naar beneden bijgesteld.

5

Bijstelling uitkering Participatie door 
het Rijk

Nadeel 2021: C 138, 2022: C 131,
2023: C 122 en 2024: C 109

Het Rijk heeft de uitkering structureel 
binnen programma 0 bij het gemeente 
Beschut werk. De verhoging voor besc 
uitkering aan Ergon.

Participatie verhoogd. Dit is opgenomen 
fonds. Onderdeel van de uitkering is 
nut werk wordt toegevoegd aan de
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Veldhoven
Programma 7 Volksgezondheid en milieu

Doelstellingen

1. Volksgezondheid
GGD voert taken Wet Publieke Gezondheid uit 
vormt daarbij kompas.

Actuele nota Lokaal Gezondheidsbeleid

2. Actueel laadpalenbeleid
Afgestemd houden op landelijke ontwikkelingen en groei elektrisch wagenpark. Schatting 
2021: 40 nieuwe gereserveerde parkeerplekken voor laden van elektrische auto's bij 
bestaande en nieuwe laadpalen.

1

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten

Huishoudelijk afval
Verdere reductie van huishoudelijk afval per inwoner naar 100 
kilo (incl. Milieustraat) in 2021 en 30 kilo (incl. Milieustraat) in 
2025 (peil 2019: 127,8 kg/inw incl. Milieustraat).

Toel.
nr.

2

4. Hernieuwbare energie
Stimulering verhoging percentage hernieuwbare energie.

3

Taak- Omschrijving Primitief Budget
veld producten programma 7 budget na wijz.

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
7.1 Volksgezondheid 2.340 2.368

7.2 Riolering 3.192 3.188

7.3 Afval 4.121 4.452

7.4 Milieubeheer 1.067 1.796

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 194 221

Totale lasten 10.914 12.025

Baten
7.1 Volksgezondheid 20 20

7.2 Riolering 4.025 4.022

7.3 Afval 5.143 5.195

7.4 Milieubeheer 257

7.5 Begraafplaatsen en crematoria 132 132

Totale baten 9.320 9.626

Saldo (- = nadeel) -1.594 -2.399 
__________ :

85

221

12.060

50

35

30

30

5
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Veldhoven
Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet
veld nr. krediet programma 7 krediet na wijz.

7.2 731007 Riol.verblijfsgebied Look/fase 3 midden U 0 351

7.2 731012 Vervanging riolering Oude Kerkstraat U 0 497

7.2 731040 KRW-maatregelen 2017-2020 U 0 94

7.2 731044 Groen/blauw zone Heerb.-Rundgraaf/fase 2 U 0 59

7.2 731047 Verblijfsgebied Look riool fase 3 en 4 U 1.700 1.700

7.2 731051 Vervanging riool Oude Kerkstraat U 462 462

7.2 731053 Overkluizing ASML OLV langs tuincentrum U 532 532

7.2 731054 Heiberg, vervanging drukrioolsysteem U 20 20

7.2 731056 Stamriool noord incl overstortput U 775 775

7.2 731057 Groen Blauwe Zone Heerbaan en Rundgraaf U 585 585

7.2 731059 Vervangen Gemaal ASML/MMC U 120 120

7.2 731060 Vervangen Gemaal de Dom U 60 60

7.2 731061 Vervanging gemalen en drukriolering 2021 U 78 78

7.2 731065 Verv.deel stamriool-N incl.overstortput U 775 0

7.2 731067 Stopzetting inkalving taluds wateropvang KC U 0 100

7.2 731068 Omvormingsactie van steen naar groen U 0 100

7.2 731069 Aanpassen bergersvolume Meerhovendreef U 0 100

7.2 731070
Vervanging lijnafwatering Heuvel en 
Blaarthemseweg

U 0 250

7.2 707216 Kempenbaan West: riolering U 0 839

7.2 707216 Kempenbaan West: riolering I 0 602

krediet burap 2 nr.

-532 4

-20 4

-120 4

351

497

94

59

1.700

462

0

0

775

585

0

60

78

0

100

100

100

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak Oplossing Z bijsturing
Actueel laadpalenbeleid

1

In 2021-2022 komen er samen 35 pro-actieve laadpalen bij, waarvan het 
merendeel met twee gereserveerde parkeerplaatsen. Daarnaast lijken 8 
laadpalen met één gereserveerde parkeerplaats zoveel gebruikt te worden dat 
daar mogelijk een tweede parkeerplaats gereserveerd kan worden (te 
beoordelen na gebruik Q2). Het behalen van het doel is vooral afhankelijk van 
aanvragen paal-volgt-auto. Thuiswerken tijdens corona was geen stimulans 
voor de groei van het elektrisch wagenpark.
Huishoudelijk afval
De gemeenteraad heeft op 20-4-2021 een nieuwe afvaldoelstelling 
vastgesteld: 100 kilo restafval (incl. Milieustraat) per inwoner in 2025 (peil 
2020: 138,5 kilo). De inzameling jan- mei geeft met extrapoleren geen tot 
minimale verlaging van hoeveelheid restafval.

2
Het Uitvoeringsprogramma afval 2021-2025 is in concept gereed en wordt 
aan het college aangeboden voor bespreking op 6-7-2021. Belangrijkste 
onderdeel voor 2021 is een pilot milieustraat. De wijzigingen (gratis tuinafval, 
milieustraat langer open, hogere tarieven, tarief matrassen) zijn voor 2021 
niet groot De wijzigingen voor 2022 worden in de begroting meegenomen, 
waaronder 0,67 fte voor een afvalcoach.
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Veldhoven
Verwiizinq Oorzaak Oplossing 1 bijsturing

Vertraging vaststelling Regionale 
Enerqietransitie

Voordeel 2021 C 50

3 Doordat de RES 1.0 een half jaar vertraging heeft opgelopen loopt het 
beleids'/uitvoerings- en afwegingskader hernieuwbare elektriciteit eveneens 
vertraging op. Een gedeelte van de werkzaamheden en de vaststelling zal in 
2022 plaatsvinden.
Vertraging rioleringswerkzaamheden Verschuiven C 672 van 2021 naar

2022

4

Het project 'Overkluizing ASML Onze Lieve Vrouwendijk langs Tuincentrum' 
wordt in samenwerking met het waterschap uitgevoerd. Door een toename 
van voorbereidingswerkzaamheden in 2021 worden de verwachte uitgaven 
van dit project (C 532) verplaatst naar 2022.
Het vervangen van het drukrioolsysteem Heiberg (C 20) en het vervangen van 
het gemaal ASML/MMC (C 120) zijn vertraagd door werkzaamheden rondom 
de Kempenbaan en worden doorgeschoven naar 2022.
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♦♦♦4
Veldhoven

Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke 
vernieuwing

Doelstellingen
Toel.

nr.

1. Omgevingswet
Implementatie omgevingswet in 2021.

1

2. Woningbouwversnelling (WBV)
5 nieuwe projecten opgestart via aanjaagperiode. Realisatie Huysackers eind 2022 
gereed. Bestemmingsplan Kransackerdorp vastgesteld. Met als doel om gemiddeld per 
jaar 400 woningen op te leveren.

3. Woningcorporaties
Waarborgen goed functionerende sociale huurwoningenmarkt. Prestatieafspraken maken 
met woningcorporaties. M

4. Starters
Verbeteren mogelijkheden in koop en huur.

2

BBV voorgeschreven doelen en activiteiten
Toel.

nr.

5. Woningbouwprogramma
Voldoen aan uitgangspunten Woonvisie 2016. In 2021 vindt actualisatie Woonvisie plaats 
en worden doelgroepen en het hierop afgestemde woningbouwprogramma gemonitord.

3

6. Regionaal bouwperspectief
Bouwen in overeenstemming met demografische ontwikkelingen en marktvraag en 
afstemming met regio. Regionaal beoordelen kwaliteit woningbouwlocaties en op elkaar 
afstemmen.

7. WOZ-waarde
WOZ-waarde is grondslag voor berekening onroerende zaakbelasting .

8. Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden 2021: C 677,97.

9. Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden 2021: C 750,56.

Taak
veld

Omschrijving 
producten programma 8

Primitief

budget

Budget

na wijz.

Verwacht

budget

Bijstelling

burap 2

Toel.

nr.

8.1

(Bedragen in C 1.000,-)

Lasten
Ruimtelijke ordening 1.625 2.231 2.217 -14 4

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 14.822 10.158 9.322 -836 5

8.3 Wonen en bouwen 1.724 1.670 -9 4

Totale lasten 18.171 14.059 13.200 -859

Baten
8.1 Ruimtelijke ordening 645

8.2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 16.857

8.3 Wonen en bouwen 1.336

Totale baten 18.838

Saldo (- = nadeel) 667
I

869

11.516

1.336

13.721

-338

913

10.025

44

-1.491

1.447

-588

5
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Veldhoven
Taak Krediet Omschrijving U/I Primitief Krediet Verwacht Bijstelling Toel.
veld nr. krediet programma 8 krediet na wijz. krediet burap 2 nr.

8.1 729023 Voorbereidingskrediet Djept U

8.1 729023 Voorbereidingskrediet Djept I

8.3 727813 Aanschaf software nieuw zaaksysteem U

0 0 325 4

0 67 67

0 48 66 18

Toelichting op afwijkingen en budgettaire verwachting 2021
(Bedragen in C 1.000,-)

Verwijzing Oorzaak_________________________ Oplossing ļ bijsturing

1

De invoeringsdatum van de 
Omgevingswet is uitgesteld van 1 jan 
2022 tot 1 juli 2022, omdat het Rijk 
de ICT voorziening (DSO) nog 
onvoldoende op orde heeft. Daardoor 
hebben gemeenten onvoldoende tijd 
om met het systeem te oefenen. Dit 
uitstel geeft de gemeente meer tijd 
om de implementatie tijdig te 
regelen.

Geen oplossing/bijsturing nodig. Er is 
meer tijd om implementatie tijdig te 
regelen.

2

Er zijn 37 starterswoningen in 
Huysackers gerealiseerd.
Er zijn in 2021 tot nu toe 10 
startersleningen verleend.
Vanwege de huidige 
marktomstandigheden wordt het 
steeds lastiger om op dit moment 
woningen voor starters te realiseren.

Bij de actualisatie van de woonvisie 
wordt bekeken of aanvullend 
instrumentarium kan worden ingezet 
om de mogelijkheden voor starters te 
verbeteren.

3

De actualisatie van de woonvisie 
heeft door gebrek aan capaciteit en 
vertraging in het regionale 
behoefteonderzoek vertraging 
opgelopen.

Er wordt nog dit jaar gestart met de 
actualisatie, waarbij wordt geprobeerd 
om in Q1 2022 tot vaststelling te 
komen.

4

Hoger voorbereidingskrediet Djept 
nodig

Ophogen investering met C 325

Ons college heeft op 13 april 2021 de gebiedsvisie voor de ontwikkelingen van 
het gebied Djept vastgesteld. Zodra de planvorming voldoende concreet is, 
wordt er een BGE geopend. Op dit moment is er een aanvullend 
voorbereidingskrediet noodzakelijk. Omdat personele capaciteit wordt 
verplaatst naar het voorbereidingskrediet heeft dit ook financiële gevolgen op 
taakveld 8.1 (voordeel C 14) en 8.3 (voordeel C 9)

29



Veldhoven
Verwijzing Oorzaak Oplossing ļ bijsturing

Bijstelling resultaten BGE wonen Nadeel C 655. Meerjarig worden de 
resultaten ook bijgesteld. De mutaties 
worden verrekend met de vrije 
reserve.

Tweemaal per jaar worden de bouwgrondexploitatie prognoses bijgesteld 
(jaarrekening/ burap I en begroting/burap II. De bijstelling is als volgt:

Bijstelling resultaten woningen 2021 2022 2023 2024 2025
9055 Oerle Zuid -40

9085 Kransackerdorp -650 -400 -1.500 -400 -100

9111 Kasteel Zuijderwijck -550 500 -235

9114 Slot Oost -350 56

9118 Noordrand meerstraat 0

9176 The village 35 -9

-655 -959 -1.350 -344 -335

5
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PROJECTENBLAD

Hieronder vindt u de voortgang van belangrijke en majeure projecten in Veldhoven.

Veldhoven

4.1 Kempenbaan-West

Om de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven te verbeteren worden verschillende 
maatregelen genomen. Eén van deze maatregelen is het verbreden van de westzijde van 
de Kempenbaan West en de aanleg van een aansluiting op de A67.
De realisatie van dit project is gestart in april van 2020. Inmiddels zijn een aantal delen 
van de realisatiefase afgerond.

- Het nieuwe fietsviaduct is opengesteld sinds mei 2021. Het fietsviaduct heeft de 
naam De Locht gekregen, gelijk aan de naam van het bestaande viaduct.

- Het nieuwe viaduct over de A67 heeft de naam Zilverackers gekregen. De 
volledige aansluiting (afrit 31) is sinds 2 juli 2021 open voor verkeer.

- Ook de gereconstrueerde weg Locht is klaar en open voor verkeer.

Op 5 juli 2021 is de aannemer begonnen met de werkzaamheden aan de Kempenbaan 
tussen De Plank en Koningshof. De weg is afgesloten voor autoverkeer. Er zijn 
omleidingsroutes ingesteld. Ook zijn er werkzaamheden op de Plank en is de weg 
afgesloten. Daarnaast worden de geluidschermen verder af gebouwd.
Eind oktober zijn de werkzaamheden aan de weg klaar en gaat de hele Kempenbaan 
weer open. Dit is eerder dan de eerder verwachte openingsdatum aan het einde van dit 
jaar.

Eind oktober is ook de Nieuwe N69 klaar. De provincie Noord-Brabant is verantwoordelijk 
voor de realisatie van deze weg. Uiteindelijk kunnen beide projecten ongeveer tegelijk 
worden opengesteld en wordt de bereikbaarheid van de regio en Veldhoven verbeterd.
Na oktober zullen nog wel afrondende werkzaamheden worden verricht. Denk hierbij 
onder andere aan het aanplanten van groen.

31



♦♦♦4

FINANCIËLE RECAPITULATIE

5.1 Inleiding

In deze bestuursrapportage worden de financiële afwijkingen gepresenteerd over het 
lopende jaar 2021. In paragraaf 5.2 wordt een recapitulatie gegeven van de bijstellingen 
per programma en de meerjarige doorwerking. Hierbij wordt het bijgestelde 
meerjarenperspectief gepresenteerd.

Verder hebben een aantal bijstellingen een relatie met reserves en/of voorzieningen. In 
paragraaf 5.3 wordt hier een opsomming van gegeven.

Veldhoven

5.2 Meerjarenperspectief 2021-2024

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen op programmaniveau uit deze 
bestuursrapportage inclusief het verwachte meerjarenperspectief 2021-2024 
weergegeven.

bedragen x C 1.000,
- = tekort (nadeel) 2021 2022 2023 2024

Primitieve begroting 2021-2024 -2.208 704 978 1.379

Begrotingsm utaties
- Amendement restauratie Jozeftoren d'Ekker 0 0 0 0
- Bijstellingen 3e bestuursrapportage 2020 288 942 791 785
- Bijstellingen 1e bestuursrapportage 2021 -921 -236 -22 -105
- Bijstelling investering Kempenbaan-West 0 -17 -76 -76

Totaal begrotingsmutaties -633 689 693 604

Bijgesteld saldo 2021-2024 -2.841 1.393 1.671 1.983

Programma's
0. Bestuur en ondersteuning (excl. taakveld 0.11) 1.159 591 1.269 273
1. Veiligheid 207 0 0 0
2. Verkeer, vervoer en waterstaat 55 12 -63 1
3. Economie 650 695 199 171
4. Onderwijs en jeugd -49 0 0 0
5. Sport, cultuur en recreatie -28 -329 63 63
6. Sociaal Domein -282 -131 -122 -109
7. Volksgezondheid en milieu -5 -60 -10 -10
8. Volkshuisvesting/ruimtelijke ordening/stedelijke vernieuwing -588 -964 -1.355 -349

Totaal bijstellingen bestuursrapportage II2021 1.119 -186 -19 40

Bijgestelde begroting 2021 na burap II 2021 -1.722 1.207 1.652 2.023
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5.3 Bijstelling reserves Ä. voorzieningen
Veldhoven

In onderstaand overzicht wordt een opsomming gegeven van de bijstellingen op het 
gebied van reserves & voorzieningen die zijn verwerkt in de verschillende programma's. 
Per bijstelling wordt aangegeven om welke reserve of voorziening het gaat en of de 
onttrekking of storting wordt bijgesteld.

Storting Z Bijstelling Bijstelling Bijstelling Bijstelling
Omschrijving Reserve Z voorziening Onttrekking 2021 2022 2023 2024

0 0.10 Terugbetaling herprogrammering bedrijventerrein Reserve benoemde risico's Onttrekking
0 0.10 Bijstelling resultaat BGE bedrijven Algemene vrije reserve Storting
0 0.10 Bijstelling resultaat BGE wonen Algemene vrije reserve Storting

0
890

-959

0
393

-1.350

0
363

-344

Prog.

Totaal bijstelling storting reserves 
Totaal bijstelling onttrekking reserves 
Totaal bijstelling storting voorzieningen 
Totaal bijstelling onttrekking voorzieningen

9451 •69
0
0
0

•957
0
0
0

19
0
0
0
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Datum besluitraad 5 oktober 2021 Datum oordeelraad 14 september 2021
Agendapunt Datum B en W 27 juli 2021
Volgnummer 21bs00082 Z 21.085 Programma begroting 3 economie
Gewijzigd voorstel Taakveld 3.1
Portefeuillehouder V. van Wieren

Adviesnota raad
Vaststellen programmering nieuwe werklocaties Stedelijk 
Gebied Eindhoven 2021

Beslispunten

1. De programmering werklocaties SGE inclusief financieel arrangement zoals vermeld 
in de bijlage ’Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021' vast te 
stellen, waarbij:

a. De Run 7000 het stempel oranje behoudt,
b. Habraken A gedeeltelijk het stempel donkergroen en gedeeltelijk 

lichtgroen krijgt,
c. Habraken B het stempel lichtgroen circulair krijgt,
d. Habraken B+C het stempel lichtgroen functioneel grootschalig krijgt,
e. Health Innovation Campus het stempel oranje behoudt,
f. Uitbreiding De Run 2000 het stempel lichtgroen krijgt.

2. Het financieel arrangement programmering werklocaties SGE 2016 in te trekken.
3. De financiële consequenties van deze programmering te verwerken in de 

programmabegroting 2022-2025.

Inleiding

In het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) werken de negen gemeenten samen op de 
thema's Economie, Wonen, Voorzieningen ŭ Evenementen en Ruimte. In de 
Samenwerkingsagenda 2018-2025 hebben de gemeenten binnen het thema Economie 
onder andere afgesproken dat we de volgende stap zetten in de programmering van 
werklocaties. Het doel hiervan is dat het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk bediend 
wordt in hun vraag naar goede huisvesting. Als samenwerkende gemeenten realiseren 
we ons dat de lokale en regionale economie zich niet aan gemeentegrenzen houdt. 
Bedrijven doen zaken met andere bedrijven die in andere gemeenten liggen en de 
werknemers van deze bedrijven wonen weer in een andere gemeente. We spreken 
daarom ook wel van een ecosysteem. Om dit ecosysteem te faciliteren, werken we 'als 
ware we één gemeente' en beconcurreren elkaar niet. Alleen op deze manier kunnen 
we de economie in onze regio goed faciliteren.

Tot 2016 bepaalde de provincie de programmering van bedrijventerreinen in de regio. 
Vanaf 2016 is de afspraak gemaakt met de provincie dat de subregio's in zuidoost 
Brabant zelf met een breed gedragen voorstel kunnen komen voor de programmering, 
waarmee de provincie dan kan instemmen. In 2016 hebben we daarom in het SGE 
afspraken gemaakt over de programmering van nieuwe bedrijventerreinen en hierbij 
een apart financieel arrangement vastgesteld. Op dat moment was er sprake van een 
overaanbod van nieuwe bedrijventerreinen in de regio en een mismatch als het gaat 
om de aard en soort terreinen die werden aangeboden. In de afspraken uit 2016 zijn 
veel hectaren uit de markt genomen. De nieuwe prognosecijfers van de provincie en 
nieuwe inzichten van gemeenten vragen nu om een actualisatie van de 
programmering. Dat betekent dat er gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden om 
het aanbod beter te laten aansluiten bij de vraag. In de 'Programmering nieuwe 
werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021' zijn deze keuzes vertaald.



Beoogd effect

Het realiseren van een optimaal vestigingsklimaat voor bedrijven in het Stedelijk 
Gebied Eindhoven. We bieden hiermee voldoende ruimte voor bedrijven, passend bij 
de kwalitatieve en kwantitatieve vraag, met een bijbehorend financieel arrangement.

Argumenten

1.1. Door de programmering te baseren op het middenscenario spelen we in op de 
behoefte aan een goed en flexibel vestigingsklimaat.

De programmering voor bedrijventerreinen herbergt enige flexibiliteit. Dat is ook nodig 
omdat de markt dagelijks verandert. Om te voorkomen dat deze programmering te 
rigide wordt, kiezen we ervoor om rekening te houden met 'schuifruimte'. Deze 
'schuifruimte' staat in feite op franje'. Dat betekent dat als plannen voor deze 
schuifruimte in aanmerking willen komen, deze altijd met een goed kwalitatief 
onderbouwd voorstel aan het portefeuillehoudersoverleg Economie van het SGE 
moeten worden voorgelegd. Alleen als het poho Economie unaniem akkoord gaat met 
het voorstel kan het plan worden gerealiseerd. Deze uitzonderlijke mogelijkheid is 
enkel bedoeld voor specifieke casussen van bedrijven. In alle andere gevallen moet 
een verkleuring van oranje terreinen naar groen, naast een unaniem besluit van het 
poho, worden afgestemd met de provincie en de andere subregio's in Zuidoost- 
Brabant.

1.2. Er wordt geen extra ruimte gereserveerd voor grootschalige logistiek, met 
uitzondering als het aantoonbaar toegevoegde waarde heeft voor het Brainport 
ecosysteem.

De regio wil zorgvuldig omgaan met de schaarse ruimte in het SGE. Om die reden is 
afgesproken om terughoudend om te gaan met het toelaten van grootschalige 
logistiek en verdere verdozing van het landschap. Dat is de reden dat er geen extra 
ruimte wordt gereserveerd voor grootschalige logistiek, met uitzondering als het 
aantoonbaar een toegevoegde waarde heeft voor het Brainport ecosysteem.

Het verschil tussen het middenscenario en het hoge scenario, hetgeen we hanteren als 
flexibele schil, wordt in de prognoses voor een deel verklaard door de groei van 
grootschalige logistiek. Terreinen die zich lenen voor dit werkmilieu kunnen buiten de 
programmering voor het werkmilieu Functioneel Grootschalig worden gehouden. In de 
programmering zijn deze terreinen als een apart werkmilieu opgenomen;
Grootschalige Logistiek. Het betreft hier GDC Acht in Eindhoven en het terrein 
Westfields 3 in Oirschot. Westfields 3 is een toevoeging t.o.v. de programmering 
2016. In de 'Programmering werklocaties SGE 2021' zijn de voorwaarden waaronder 
Westfields 3 tot ontwikkeling gebracht wordt nader uitgewerkt. Daarbij wordt onder 
meer in gegaan op Brainport gelieerde logistiek en vraaggericht ontwikkelen.

1.3 In de programmering 2021 biedt de extra kleur 'lichtgroen' in het
stoplichtenmodel de mogelijkheid om beter grip te houden op het uitgiftetempo 
en kwalitatieve randvoorwaarden.

Er wordt bij de nieuwe programmering gewerkt met de kleurcodes rood, oranje, 
lichtgroen en donkergroen. 'Rood' staat voor niet uit te geven gronden. 'Oranje' voor 
op termijn mogelijk beschikbaar komende gronden. 'Lichtgroen' voor gronden die 
regionaal akkoord zijn, maar nog niet direct uitgeefbaar zijn. Voor deze terreinen 
gelden beperkingen c.q. nadere afspraken (deze zijn vermeld in de bijlage van de 
programmering 2021). Voordat lichtgroene terreinen omgezet kunnen worden naar 
donkergroene terreinen moet dat in het portefeuillehoudersoverleg Economie SGE 
worden gemeld. 'Donkergroene' gronden zijn regionaal akkoord en kunnen direct 
uitgegeven worden. In de programmering 2021 zijn er geen 'rode' terreinen 
opgenomen.
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Voor de Veldhovense terreinen zien we t.o.v. de programmering 2016 het volgende 
gewijzigd in de programmering 2021:
- 15 ha. circulair oranje op Habraken is omgezet naar 10 ha. circulair lichtgroen en 5 
ha functioneel grootschalig lichtgroen.

1.4 Het fundament van het financieel arrangement uit 2016 verandert niet.
In 2016 is bij de programmering werklocaties een apart financieel arrangement 
opgenomen. Samengevat houdt dit in dat gemeenten die gronden mogen ontwikkelen 
en uitgeven een tegemoetkoming betalen aan gemeenten die gronden uit moeten 
nemen. In 2016 is afgesproken dat het financieel arrangement ook van toepassing is 
op de volgende programmering.

Nu blijkt dat de opzet van het oude financieel arrangement niet voorziet in de situatie 
die we in 2021 aantreffen. Op dit moment zijn er geen rode terreinen die uitgenomen 
worden. Verder is er een extra categorie aan het stoplichtenmodel toegevoegd; de 
lichtgroene terreinen. Het uitgangspunt is dat het fundament van het oorspronkelijke 
financieel arrangement overeind blijft ook voor de volgende programmering om zo een 
consistent beleid te voeren.

De hoofdlijn van het aangepaste financieel arrangement is de volgende:
» Terreinen die in de 'Programmering werklocaties SGE 2021' op donkergroen 

staan, en terreinen die nu lichtgroen zijn en in de periode tussen deze 
programmering tot en met het vaststellen van de 'Programmering werklocaties 
SGE 2024' donkergroen worden, reserveren C 10 per m2 gemeentelijk 
uitgeefbaar terrein;

» Deze middelen worden in principe aangewend voor terreinen die voor of bij de 
volgende programmering (2024) worden uitgenomen (rood);

» Deze middelen kunnen aangewend worden voor andere doeleinden op het
moment dat er bij het vaststellen van de volgende programmering (2024) blijkt 
dat er geen rode terreinen zijn of worden uitgenomen;

» Voor de aanwending voor andere doeleinden wordt eerst een verkenning
uitgevoerd. De andere doeleinden moeten in elk geval ten goede komen aan de 
slagkracht en de concurrentiepositie van de regio. Het gaat om investeringen 
met een aantoonbare meerwaarde voor de gehele regio en het 
vestigingsklimaat van het Brainport ecosysteem. De thema's duurzaamheid, 
veiligheid en aantrekkelijkheid spelen hierbij een belangrijke rol, hiermee wil 
het SGE landelijk leidend worden. Denk daarbij ook aan het laten verkleuren 
van bepaalde werkmilieus. Het gaat nadrukkelijk niet over investeringen in het 
kader van achterstallig onderhoud op een bedrijventerrein.

» Het portefeuillehoudersoverleg Economie dient unaniem overeenstemming te 
bereiken over de eventuele inzet van middelen voor andere doeleinden dan het 
compenseren van rode terreinen. Zijn er geen geschikte andere doeleinden dan 
wordt er bij de programmering van 2021 en 2024 door de donkergroene 
terreinen geen afdracht betaald.

» De negen gemeenteraden van het SGE hebben in 2024 het laatste woord over 
een nieuwe programmering en de besteding van de middelen.

Het financieel arrangement maakt integraal deel uit van de 'Programmering 
werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021'. Voorafgaand aan het opnemen van het 
financieel arrangement 2021 in de programmering, zijn de financiële gevolgen van het 
arrangement 2016 afgerond. De financiële consequenties van zowel de afronding van 
het financieel arrangement 2016, alsmede het financieel arrangement 2021 zijn 
opgenomen onder de paragraaf financiën.

1.5 De verplichting tot afdragen zet gemeenten aan tot het kritisch nadenken of zij 
in willen zetten op ontwikkeling van terreinen.
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Het financieel arrangement is ook bedoeld om gemeenten te stimuleren op het juiste 
moment de goede keuzes te maken die aansluiten bij de marktsituatie en die deze 
verstevigen. Op deze manier blijven de uitgesproken solidariteitsprincipes in stand.

Voor de details over de wijze van afdracht, indicatie te betalen en nadere spelregels 
verwijzen wij naar de bijlage 'Financieel arrangement 2021' die bij de 'Programmering 
Werklocaties SGE 2021' is opgenomen. De financiële consequenties worden uiteen 
gezet in de financiële paragraaf van dit raadsvoorstel.

2.1. In de vorige afspraken was het financieel arrangement een apart document.
In 2016 hebben we in het SGE afspraken gemaakt over de programmering van nieuwe 
bedrijventerreinen en de gemeenteraden hebben hierbij een apart financieel 
arrangement vastgesteld. Dit arrangement is destijds door uw raad vastgesteld. In de 
programmeringsafspraken van 2021 is het financieel arrangement integraal onderdeel 
van de programmeringsafspraken. Daarom is een apart besluit van uw raad nodig om 
het financieel arrangement uit 2016 in te trekken. Met de vaststelling van de nieuwe 
programmeringsafspraken 2021 stelt u ook een nieuw financieel arrangement vast.

3.1 De financiële consequenties raken de programmabegroting 2022-2024
Momenteel hebben we een risico benoemd voor het mogelijk terugbetalen van 

uit de regio ontvangen middelen vanwege de programmeringsafspraken. In de 
begroting laten we dit risico in de risicoparagraaf vervallen. Dan is het goed om de 
financiële consequenties ook in de begroting te verwerken. Graag verwijzen we ook 
naar de paragraaf Financiën van dit advies.

Kanttekeningen en risico's

1.1 De programmeringsafspraken en het financiële arrangement is gebaseerd op de 
huidige situatie in het stedelijk gebied Eindhoven.

De programmering is gestoeld op de meest recente provinciale prognoses. Om grip te 
houden op de voortgang en vraag en aanbod goed op elkaar te kunnen afstemmen 
gaan we de programmering (zowel vraagzijde als aanbodzijde) jaarlijks monitoren.

1.2 De uiteindelijke besluitvorming over de aanwending voor andere doeleinden 
vindt later plaats.

Er wordt eerst een verkenning uitgevoerd naar het inzetten van de middelen voor 
andere doeleinden voor het geval er in de volgende programmering (2024-2027) en 
de tussenliggende periode vanaf nu geen terreinen worden uitgenomen (op rood 
gezet).

1.3 De nieuwe afspraken maken het nodig om het benoemde risico op een andere 
manier in de begroting te verwerken.

In 2016 is het risico benoemd dat wanneer Veldhoven bedrijfsgrond zou mogen 
ontwikkelen en er ook rode terreinen waren in andere gemeenten, Veldhoven hierover 
een tegemoetkoming zou moeten betalen aan die gemeenten. In 2024 zijn er drie 
opties; er zijn rode terreinen, dan moet Veldhoven af dragen over de 15 ha. die we 
mogen ontwikkelen, er zijn geen rode terreinen maar er is wel een unaniem besluit 
binnen het poho over andere doeleinden, dan moet Veldhoven ook afdragen en de 
derde optie is dat er geen rode terreinen zijn en geen unaniem besluit, dan hoeft 
Veldhoven niets af te dragen. Aangezien we voorgaande begrotingstechnisch niet als 
risico mogen benoemen is het voorstel C1.500.000 op te nemen in de begroting als 
kosten voor de jaarschijf 2024 en dit te dekken uit de vrije reserve. Het benoemde 
risico zal daarmee vervallen.

3.1 De aard en soort kosten voor andere doeleinden kennen we niet precies.
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Momenteel is er geen exact beeld over de aard en soort kosten van de andere 
doeleinden in de afspraken. Als deze van toepassing zijn wordt dit in de loop van 2023 
duidelijk. Het is niet uit te sluiten dat de uitgaven dan bijvoorbeeld investeringen zijn. 
Via de P&C cyclus kunnen we dat in 2024 bijstellen.

Financiën

De 'Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021' en het daarin 
opgenomen financieel arrangement hebben financiële gevolgen voor de negen SGE- 
gemeenten.
In 2017 heeft Veldhoven vanuit de regio C 2.000.000 ontvangen voor het uit de markt 
nemen van bedrijventerreinen. Dit bedrag is toen in de vrije reserve gestort. In de 
Jaarstukken 2017 is een risico benoemd over een mogelijke terugbetaling. Dit risico 
heeft een kans van 70oZo en een maximaal financieel gevolg van C 2.310.000. Met de 
afrekening van de programmeringsafspraken uit 2016 is dit bedrag verminderd met C 
810.000 (zie 2e bestuursrapportage). Met deze herziene afspraken kunnen zich in 
2024 de volgende 3 mogelijkheden voordoen:

1. Vanwege programmeringsafspraken moet Veldhoven C 1,5 mln betalen;
2. Als mogelijkheid 1 zich niet voordoet, kan het zijn dat Veldhoven C 1,5 mln 

uitgeeft aan 'andere doeleinden'. Hiervoor is wel een unaniem besluit nodig;
3. Veldhoven hoeft niets te betalen.

Mogelijkheid 1 hebben we de afgelopen periode afgedekt met een risico. Mogelijkheid 
2 leent zich er niet voor om dit met een risico af te dekken. Met een tegenstem heeft 
Veldhoven de mogelijkheid om tzt mogelijkheid 2 niet door te laten gaan. Deze keuze 
zal tzt afhankelijk zijn van de feiten en omstandigheden op dat moment. Om in de 
toekomst het mogelijke probleem te voorkomen dat er geen dekking is, is het nodig 
om de dekking nu te borgen voor 2024. Dit doen we door in de programmabegroting 
2022-2025 het huidige risico te laten vervallen. En een kostenbudget in de jaarschijf 
2024 te ramen van C 1,5 mln voor of terugbetalen vanwege programmeringsafspraken 
over rode gronden of voor de andere doeleinden uit de afspraken. En dit kostenbudget 
in de jaarschijf 2024 te dekken met een onttrekking aan de vrije reserve. Op deze 
manier is altijd budget beschikbaar voor mogelijkheid 1 en 2. Als we niets hoeven te 
betalen zijn er geen kosten, en wordt er ook niets uit de reserve gedekt.
Door dit in de programmabegroting 2022-2025 te verwerken, is in 1 document de 
financiële verwerking van dit voorstel inzichtelijk en voldoen we aan de voorwaarden 
van de SGE.

Communicatie en samenspraak

Tijdens de Regioconferentie op 30 september 2020 hebben raadsleden meegepraat 
over de nieuwe programmering en de kwaliteitsslag voor bedrijventerreinen. Voor het 
zomerreces 2021 zijn alle raden geïnformeerd over de voortgang van nieuwe regionale 
afspraken. We kijken bij de programmering verder dan alleen naar het stedelijk 
gebied. We stemmen het aanbod ook af met de andere gemeenten in Zuidoost- 
Brabant. Dit betekent dat de 'Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 
2021' ook besproken is met de andere subregio's in Zuidoost-Brabant. Tijdens de 
Ontwikkeldag op 14 juli jl. is door de portefeuillehouders Economie en de provincie 
aangegeven dat zij zich in deze programmering kunnen vinden.

De communicatie over de 'Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 
2021' vindt centraal plaats vanuit het SGE. In de eerste plaats verzorgt de bestuurlijk 
trekker van de gemeente Best de centrale woordvoering. Eventuele vragen van 
bijvoorbeeld de pers over specifieke ontwikkelingen in een gemeente worden door de 
betreffende gemeente in samenspraak met de bestuurlijk trekker beantwoord.

Uitvoering 7 planning
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In het SGE wordt de programmering jaarlijks gemonitord. De gemeenteraad wordt via 
het jaarprogramma SGE op de hoogte gehouden.

Bijlagen

Bijlage 1: Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021 
(inclusief financieel arrangement)
Bijlage 2: Vergelijking afspraken 2016-2021

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Alle fracties spreken hun instemming uit en zodoende kan dit agendapunt als 
hamerstuk naar de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 2021.

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

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Raadsbesluit

: 21.086721bs00084 
: 5 oktober 2021

: Vaststellen programmering nieuwe werklocaties Stedelijk 
Gebied Eindhoven 2021

volgnummer 
datum raad 
agendapunt 
onderwerp

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juli 2021, nr.

overwegende dat de nieuwe prognosecijfers van de provincie en nieuwe inzichten van 
gemeenten vragen om een actualisatie van de programmering. Dat betekent dat er 
gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden om het aanbod beter te laten aansluiten 
bij de vraag.

gelet op het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 juli 2021

b e s l u i t :

1. De programmering werklocaties SGE inclusief financieel arrangement zoals vermeld 
in de bijlage 'Programmering werklocaties Stedelijk Gebied Eindhoven 2021' vast te 
stellen, waarbij:

a. De Run 7000 het stempel oranje behoudt,
b. Habraken A gedeeltelijk het stempel donkergroen en gedeeltelijk 

lichtgroen krijgt,
c. Habraken B het stempel lichtgroen circulair krijgt,
d. Habraken B+C het stempel lichtgroen functioneel grootschalig krijgt,
e. Health Innovation Campus het stempel oranje behoudt,
f. Uitbreiding De Run 2000 het stempel lichtgroen krijgt.

2. Het financieel arrangement programmering werklocaties SGE 2016 in te trekken.
3. De financiële consequenties van deze programmering te verwerken in de 

programmabegroting 2022-2025.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare
vergadering van 5 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter
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1. INLEIDING

Het Stedelijk Gebied Eindhoven (SGE) is het kloppend hart van de Brainport regio. Als SGE-gemeenten witten we 

een aantrekkelijk vestigingsklimaat blijven bieden voor het bedrijfsleven. Een economisch aantrekkelijke regio 

vraagt ook om een prettig woon- en Leefklimaat. In het SGE werken we daarom als negen gemeenten samen 

op de thema's Economie, Wonen, Voorzieningen 8( Evenementen en Ruimte. De samenwerkende gemeenten 

realiseren zich dat bedrijven zich niet houden aan gemeentegrenzen. Het is daarom belangrijk dat we binnen 

dat regionale ecosysteem samenwerken 'als ware we één gemeente'. Met gezamenlijke regionale inspanningen 

bieden we ons eigen bedrijfsleven goede ontwikketmogetijkheden en blijven we een aantrekkelijke regio voor 

vestigers van buiten de regio.

Vraag en aanbod in balans
In de Samenwerkingsagenda 2018-2025 hebben we onder andere afgesproken dat we iedere vier jaar 

de programmering werktocaties actualiseren. Het doet van deze programmering is dat vraag en aanbod 

voor werktocaties zo goed mogetijk in balans zijn. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een optimaal 

vestigingsklimaat in onze gemeenten. Het versterkt de regionale economie en zorgt voor behoud en groei van 

voldoende passende werkgelegenheid in onze regio.

Nieuwe ontwikkelingen vragen om een nieuwe programmering en financieel arrangement
De programmering uit 2016 is verouderd en sterk toe aan actualisatie. In de eerste plaats tonen nieuwe 

prognoses van de provincie aan dat het huidige regionale aanbod van werktocaties onvoldoende aansluit bij 

de (toekomstige) vraag. Dat betekent dat er gezamenlijk keuzes gemaakt moeten worden en daarbij kijken we 

niet alleen naar het stedetijk gebied. We stemmen het aanbod ook af met de andere gemeenten in Zuidoost- 

Brabant. Tegelijkertijd hebben ontwikkelingen de afgelopen vier jaar niet stilgestaan. Daarom zijn er ook nieuwe 

Lokale wensen waar gemeenten regionaal afspraken over witten maken. Als Laatste vinden de samenwerkende 

gemeenten het belangrijk om de keuzes voor nieuwe werktocaties meer vanuit een kwalitatieve afweging te 

maken en meer toe te spitsen op specifieke werkmilieus. De voortiggende programmering inclusief financieel 

arrangement omvat de nieuwe regionale afspraken voor de periode 2021-2023.

De programmering is onderdeel van een bredere samenwerking
De pro gramme ring staat niet op zichzelf. De gemeenten 

verenigd in het Stedetijk Gebied Eindhoven spannen zich 

breed in voor een zo optimaal moge tijk vestigingsklimaat 

op de bedrijventerreinen. De programmering zorgt 

er voor dat het aanbod (kwaliteit en kwantiteit) van 

werktocaties goed in balans is met de vraag. Het 

financieel arrangement is onlosmakelijk verbonden 

aan de programmering. Het biedt gemeenten een 

leg emoe l kom ing bij de keuzes die met de nieuwe 

p rogra mmori n gsaf s p ra ke n go maak t wonde n -

De werkgroep 9voor1 (voorheen 1 loket) behandelt 

verzoeken van binnen en van buiten de regio om 

deze bedrijven optimaal te faciliteren bij hun 

huisvestingsvraag in onze regio. Het uitgangspunt 

daarbij is; het (uiste bedrijf op de luiste plek. Daarnaast 

wordt vanuit deze werkgroep de ontwikkeling van 

actuele opname- en sanbodcijfers van bedrijfsruimten 

gevolgd aan de hand van een vastgoedmonitor. Daarmee

kunnen gemeenten snel iNSpelen op signalen uit de 

bedrijventerreinenmarkt.

De werkgroep GREX ziet toe op naleving van regionale 

afspraken over de systematiek die gemeenten hanteren 

voor de prijs van bedrijfsgronden. Daarmee voorkomen 

we dat bedrijven gaan shoppen en dat gemeenten tegen 

elkaar worden uitgespeeld

Ook hebben we in het Jaarprogramma 2021 SGE 

afspraken gomaakl over een flinke kwaliteitsimpuls van 

bestaande en nieuwe bedrijventerreinen. Dit doen we 

samen met de andere gemeenten in Zuidoost-Brabant. 

Passend bij de ambities van Brainport Eindhoven streven 

we er naar dat onze werktocaties landelijk leidend 

worden op thema's als duurzaamheid, veiligheid en 

aantrekkelijkheid. Bij de gesprekken over een nieuwe 

programmering hebben we at diverse onderzoeken 

gedaan in het kader van kwaliteit.
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2. SITUATIESCHETS

In 2016 hebben we in het SGE afspraken gemaakt over de programmering van nieuwe bedrijventerreinen. 

Op dat moment was er sprake van een overaanbod van nieuwe bedrijventerreinen in de regio en een 

mismatch als het gaat om de aard en soort terreinen die werden aangeboden. In de afspraken uit 2016 zijn 

veel hectaren uit de markt genomen. In 2018 zijn er door de provincie de volgende nieuwe prognoses gua 

aantal hectaren opgestetd:

Subregio Laag Midden Hoog

A2 Gemeenten 7 10 16

De Kempen 20 29 48

De Peet 19 29 48

Stedetijk Gebied Eindhoven 92 137 226

Totaal 138 2D5 338

Tabel 1: Indicatieve kwalitatieve verdeling vraag Zuidoost-Brabant 2018-2030 naar type werkmilieu per economisch 

scenario.

Voor het SGE komt de behoefte tot 2030 neer op 92 hectare in een Laag economisch scenario en op 

226 hectare in een hoog economisch scenario. Er is op het niveau van Zuidoost-Brabant ook een vertaling 

gemaakt naar de sectoren:

Sector Midden

Bouw, handel en reparatie

Consumentendiensten

ICT, zaketijke en overige dienstverlening

Industrie - Chemie

Industrie - HTSM

Industrie

Industrie - VGM

Industrie - Delfstoffen, nuts 8( recycling

Logistiek 8( groothandel

Totaal

Tabel 2: Uitbreidingsvraag Zuidoost-Brabant 2018-2030 in hectaren per sector en per economisch scenario Haag, 

midden, hoogì.
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Naast de kwantitatieve behoefte is het belangrijk om ook een kwalitatieve match te maken tussen vraag en 

aanbod. De prognose is daarom ook vertaald naar kwalitatieve werkmilieus. Om de werkmilieus te duiden 

is hieronder een overzicht opgenomen van de type werkmilieus inclusief nadere specificatie.

Type werkmilieu Schaalniveau Opzet Functie menging1 Werklocatie type

Functioneel Grootschalig Regionaal Grootschalig* 2 Nee

Functioneel Ktein/Middetgroot Lokaal Kleinschalig3 Nee/gedeeltelijk

Stedetijk Ktein/Middetgroot Lokaal Kleinschalig Ja/gedeeltelijk

Thematisch/campus Regionaal
Grootschalig en 

kleinschalig
Ja/gedeeltelijk Specifiek

Tabel 3: type werkmilieus nader gespecificeerd.

Als we de prognose voor heet Zuidoost-Brabant vertalen naar deze werkmilieus, dan ziet de verdeling 

er als volgt uit:

| Laag Midde

Functioneel grootschalig Functioneel klein tot middelgroot Stedelijk klein tot middelgroot

Figuur 1: Indicatieve kwalitatieve verdeling vraag Zuidoost-Brabant 12018 t/m 2030Ì naar type werkmilieu en scenario.

Om een beeld te krijgen wat dit doet voor het SGE, heeft het portefeuittehoudersoverteg Economie het 

middenscenario en het hoge scenario uit Laten werken naar de verschittende werkmilieus, Dat geeft het 

volgende beeld voor wat betreft de behoefte tot 2030:

ļ Type werkmilieu
Vraag middenscenario Vraag scenario hoog

Functioneel Grootschalig 67 m

Functioneel Klein/Middelgroot 33 55

Stedelijk Klein/Middelgroot 36 60

Totaal 136 226

Tabel 4: Vraag in midden- en hoog economisch scenario naar type werkmilieu SGE 2018-2030 tafgerond naar hectarenì.

Onder functiemenging wordt verstaan dat er op het bedrijventerrein ook andere functies zijn toegestaan zoals wonen, winkels of voorzieningen

2 Grootschalig betekent een oppervlakte > 0,5 ha.

Kleinschalig wil zeggen een oppervlakte < 0,5 ha met een enkele uitschieter daar boven.
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3. DOORLOPEN PROCES

Na het uitbrengen van de prognoses heeft het portefeuittehoudersoverteg Economie van het SGE aan Stee, 

het bureau dat voor de provincie de prognoses heeft opgestetd, gevraagd om een advies uit te brengen 

ten aanzien van de bedrijventerreinprogrammering4 en om kwatiteitspaspoorten te formuleren voor de 

bestaande werktocaties. Het portefeuittehoudersoverteg heeft op 11 april 2019 nieuwe uitgangspunten 

geformuleerd. Na nieuwe inzichten en zorgvuldig beraad zijn delen van deze uitgangspunten tater 

aangescherpt. De actuele uitgangspunten zijn als volgt:

» Het middenscenario in de provinciale prognoses is het uitgangspunt voor de nieuwe programmering.

» Het verschil tussen midden- en hoge scenario is de ftexibete schil.

» In het SGE wordt geen extra ruimte gereserveerd voor grootschalige Logistiek, tenzij het toegevoegde 

waarde heeft voor het Brainport ecosysteem.

» Voor het werkmilieu functioneel grootschalig wordt er onderscheid gemaakt tussen oost- en westzijde 

van het SGE.

» De hectaren voor thematisch/campus/specifiek bedrijf worden in de verdere uitwerking buiten 

beschouwing gelaten.

» Er worden kwatiteitsprofieten voor de verschittende typeringen werkmilieus opgestetd.

» Per bestaand bedrijventerrein worden de huidige kwaliteit en toekomstbestendigheid in beeld gebracht.

Naast deze uitgangspunten heeft het SGE er ook voor gekozen om kwaliteitseisen op te stelten. Deze 

kwaliteitseisen, die op 2 juli 2020 door het portefeuittehoudersoverteg Economie zijn vastgestetd, delen we 

op in 2 soorten: de Brainport Principles en de Kwaliteitscriteria. De Brainport Principles zijn kwaliteiten 

waaraan elk nieuw terrein moet gaan voldoen. De kwaliteitscriteria wegen we mee om prioriteiten te 

Leggen bij keuzes voor nieuwe werktocaties. De kwaliteitseisen zijn als volgt:

Brainport Principes
» Passende beeldkwaliteit 

» Duurzame werktocaties 

» Georganiseerde werktocaties 

» Aantrekkelijk en gevarieerd 

» Invloed voor bedrijven 

» Benutting regionale schaal

Kwaliteitscriteria
» Stikstofrisico 

» Bereikbaarheid - weg 

» Bereikbaarheid - OV 

» Arbeidspotentieel (auto en fiets) 

» Aansluiten op bestaand 

» Netcapaciteit

Een nadere toelichting op de Brainport Principles en de Kwaliteitscriteria is opgenomen in bijlage 3 van 

deze notitie. Met name de kwaliteitscriteria gaan een rot speten in het opstellen van een prioriteitenlijst 

voor de nieuwe bedrijventerreinen. Dat is echter niet het enige waarnaar wordt gekeken bij de 

nieuwe programmering. Ook spreiding over de regio, beschikbaarheid van het terrein, verdeling naar 

marktsegment en de regionale ambitie speten daarin een rot.

Naast bovenstaande uitgangspunten en kwaliteitscriteria hebben we ook regionaal met de provincie 

een aantal uitgangspunten afgesproken. Het gaat dan om zaken zoals vergroenen en verduurzamen van 

bedrijventerreinen en het niet actief verplaatsen van 'Nimby'- bedrijven. Een overzicht van deze regionaal 

afgesproken uitgangspunten staan in bijlage 4 van deze notitie.

4 Het advies van Stee is in bijlage 5 van dit advies opgenomen.

6
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Tot slot is tijdens de SGE Regioconferentie op 30 september 2020 met de raadsleden van gedachten 

gewisseld over de kwaliteitscriteria en aandachtspunten. De raadsleden gaven aan de volgende 

onderwerpen belangrijk te vinden:

» Werkgelegenheid 

» Leefbaarheid 

» Veiligheid

» Huisvesting arbeidsmigranten 

» Natuurbescherming 

» Toegevoegde waarde keten

Deze criteria zijn waardevotte toevoegingen als het gaat om de huisvesting van bedrijven, maar niet 

als criterium bij bedrijventerreinen. Zo is het niet mogetijk een terrein te kunnen beoordelen op 

werkgelegenheid, er zijn dan immers nog geen bedrijven gevestigd. Voor de termen Leefbaarheid 

en Veiligheid geldt dat we deze in de Brainport Principles hebben verwerkt, deze horen bij de 

basiskwatiteit van elk nieuw bedrijventerrein. Natuurbescherming is een element dat ook in 

ruimtelijke procedures een belangrijk aspect is. Daarop is nadere toetsing niet meer nodig of 

mogetijk.
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4. UITGANGSPUNTEN EN KEUZES UIT 2016

In het proces naar een programmering voor bedrijventerreinen hebben we door Buck Consultants 

de huidige kwaliteit van de bedrijventerreinen Laten beoordelen. Uit hun rapport blijkt dat we moeten 

blijven investeren in onderscheidende vestigingsmilieus en vast moeten houden aan de huidige mix van 

bedrijventerreinen. De huidige werkwijze komt de profilering en thematisering van de bedrijventerreinen 

ten goede. Daaruit concluderen we dat we de ingestagen weg van 2016 kunnen continueren. De 

uitgangspunten en keuzes die toen zijn gemaakt, zijn daarom Leidend voor deze nieuwe programmering. In 

de programmering van 2016 zijn de volgende uitgangspunten bepaald:

» de marktvraag is Leidend in de programmering;

» er wordt gezamenlijk gezocht naar een financiële oplossing die voor iedereen acceptabel is;

» er moet ruimte zijn voor de regionale ambitie;

» uitgangspunt is het IBIS bestand 1 juli 2016 

» Leegstand is verwerkt in de behoefteraming van de provincie.

Dat heeft geleid tot een viertal keuzes die Leidend waren voor het opstellen van de programmering:

1. de zachte plannen zonder marktvraag zijn uit de programmering gehaald;

2. bestaande (modern) gemengde terreinen worden goed afgerond;

3. in de programmering is ruimte voor de regionale ambitie (campussen en specials);

4. een brede programmering: ruimte voor atte segmenten en doelgroepen in de programmering, de vraag 

vanuit de markt is Leidend.

Het gevolg van de keuze om de afspraken uit 2016 te herbevestigen is onder meer dat we daarmee stelten 

dat thematische bedrijventerreinen, specials voor bijzondere bedrijven en campussen niet mee Laten tellen 

in de programmering. Deze terreinen zijn immers bedoeld om de regionale ambitie, de kern van Brainport 

en de Brainportregio Eindhoven, waar te maken. Dit is bovendien in Lijn met de uitgangspunten die op 11 

april 2019 door het portefeuittehoudersoverteg zijn vastgestetd: De hectaren voor thematisch/campus/ 

specifiek bedrijf worden in de verdere uitwerking buiten beschouwing gelaten.
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5. KEUZES VOOR DE NIEUWE PROGRAMMERING 2020

Tot zo ver zijn er at veel uitgangspunten benoemd waarmee we als negen gemeenten rekening houden.

Desondanks moeten er nog steeds keuzes worden gemaakt. Dit komt onder meer doordat bij de verdere

uitwerking van enkele uitgangspunten nadere detaittering nodig is. Deze keuzes staan hieronder

weergegeven.

1. We kiezen ervoor om een deel van de behoefte naar Stedelijke Werkmilieus op bestaande 
bedrijventerreinen op te vangen.
Stedetijke Werkmilieus zijn terreinen waar een hoge mate van functiemenging aanwezig kan zijn. Het 

zijn werkmilieus die zich kenmerken doordat er voorzieningen zijn die interactie tussen de bedrijven en 

de omgeving mogetijk maken. Een voorbeeld hiervan zijn Strijp-S en Strijp-T in Eindhoven. Slechts 3Ũ07o 

van de bedrijven die een dergetijk werkmilieu zoeken, tandt op een bedrijventerrein. We weten ook dat 

veel nieuwe terreinen zich niet voor zo'n werkmilieu tenen, simpelweg door de afstand tot de vereiste 

voorzieningen. Om hierin toch mee te gaan, witten we het deel dat niet op nieuwe terreinen kan worden 

opgevangen, op bestaande Laten tanden. De vervangingsvraag die hierdoor ontstaat (bijvoorbeeld 

doordat andere bedrijven moeten vertrekken) witten we in de nieuwe programmering opvangen op 

nieuwe terreinen met een kleinschalig functioneel werkmilieu. De ontwikkeling van dergetijke terreinen 

dient wet hand-in-hand te gaan met een plan van aanpak voor de transformatie van de bestaande 

terreinen tot Stedetijke Werkmilieus. Hoe de transformatie naar Stedetijk Werkmilieus er precies 

uit komt te zien, moeten we nog verder uitwerken. Dat doen we dan aansluitend aan deze set van 

afspraken als nadere uitwerking van de programmering. Daar Ligt ook een sterke tink met het verhogen 

van de kwaliteit op atte bestaande terreinen. Daarom is de transformatie van bestaande terreinen naar 

Stedetijke Werkmilieus een onderdeel van de afspraken over de kwaliteitsverhoging op atte terreinen in 

hetSGE.

2. We kiezen ervoor om de Grootschalige Logistiek als een apart werkmilieu te programmeren.
In de uitgangspunten die op 11 april 2019 door het portefeuittehoudersoverteg zijn vastgestetd, hebben 

we afgesproken geen extra ruimte te reserveren voor grootschalige Logistiek. Met uitzondering als 

het toegevoegde waarde heeft voor het Brainport ecosysteem. Het verschil tussen het hoge en het 

middenscenario, hetgeen we hanteren als flexibele schil, wordt voor een deel verklaard door de groei 

van grootschalige Logistiek. Dit heeft als gevolg dat de terreinen die zich tenen voor dit werkmilieu 

buiten de programmering van Functioneel Grootschalig kunnen worden gehouden en daarmee dus ook 

niet meetellen in de prognoses voor het middenscenario. Dan moet echter wet het bestemmingsplan 

voor deze terreinen alleen grootschalige Logistiek toestaan, omdat anders (onbedoeld) een hoger 

aanbod ontstaat voor reguliere grootschalige bedrijven. Ook hebben we afspraken gemaakt om de grens 

te bepalen wanneer Logistieke bedrijven 'bijdragen aan het Brainport Ecosysteem'. Dat moet echter een 

zorgvuldig proces zijn dat we samen met de provincie en andere subregio's in Zuidoost-Brabant witten 

oppakken. De bestaande afspraak dat de eindgebruiker bekend moet zijn, 

is een minimale eis. Immers is op dit niveau ook de afspraak gemaakt omtrent de Grootschalige 

Logistiek.5

3. We laten kleine restkavels op bestaande bedrijventerreinen buiten de programmering.
Binnen het werkmilieu Functioneel kteinschatig/Middetgroot kennen we een groot aantal terreinen dat 

één of twee restkavels heeft. Toch staan deze terreinen nog steeds in de programmering. Deze wordt 

hierdoor weinig overzichtetijk. Daarom maken we de keuze om terreinen met minder dan 1 hectare 

uitgeefbare grond buiten de programmering te houden. Om deze niet helemaal uit het oog te verliezen 

worden deze wet apart benoemd.

5 De afspraak omtrent grootschalige logistiek is opgenomen in de regionale afspraken in bijlage 2
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4. We kiezen voor een extra licht in het stoplichtenmodel
De regiogemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in direct- en niet direct uitgeefbare Locaties binnen de 

programmering. Om dit op te tossen onderscheiden we twee soorten 'Groen': Lichtgroen en Donkergroen. Voor 

atte groene terreinen blijft gelden dat deze regionaal akkoord zijn, wat van belang is voor onder meer de Ladder 

van Duurzame Verstedelijking. Donkergroene terreinen hebben als extra dat zij ook direct uitgeefbaar zijn en 

waarvoor geen besluitvorming in het portefeuittehoudersoverteg meer nodig is. Voor Lichtgroene terreinen 

geldt dat deze niet direct beschikbaar zijn. In bijlage 2 staat per Lichtgroen terrein vermeld wat de beperkingen 

c.g. nadere afspraken zijn. Voordat Lichtgroene gronden worden omgezet naar Donkergroen, moet dat in het 

portefeuittehoudersoverteg Economie worden gemeld, waarbij gelijk wordt toegeticht hoe aan de afspraken van 

bijlage 2 is voldaan. Het melden vindt plaats voordat een bestemmingsplan in ontwerp ter vaststelling wordt 

aangeboden bij het betreffende college.

5. We houden rekening met kwalitatieve schuifruimte voor de lokale vraag.
De programmering voor bedrijventerreinen herbergt enige ftexibititeit. Dat is ook nodig omdat de markt 

dagelijks verandert. Om te voorkomen dat deze programmering te rigide wordt, kiezen we ervoor om rekening 

te houden met 'schuifruimte'. Deze 'schuifruimte' staat in feite op 'oranje'. Dat betekent dat als plannen voor 

deze schuifruimte in aanmerking witten komen, deze altijd met een goed kwalitatief onderbouwd voorstel aan 

het portefeuittehoudersoverteg Economie van het SGE moeten worden voorgetegd. Alleen als het poho Economie 

unaniem akkoord gaat met het voorstel kan het plan worden gerealiseerd. Deze uitzonderlijke mogelijkheid is 

enkel bedoeld voor specifieke casussen van bedrijven. In atte andere gevallen moet een verkleuring van oranje 

terreinen naar groen, naast een unaniem bestuit van het poho, worden afgestemd met de provincie en de andere 

subregio's in Zuidoost-Brabant.

6. We bespreken het toekomst perspectief van groene terreinen waarop na een periode van 4 jaar 
nagenoeg geen actie is ondernomen, waarbij deze terreinen op een andere kleur kunnen worden gezet.
Voor zowel de donkergroene als de Lichtgroene terreinen bespreken we het toekomst perspectief als er na 4 jaar 

bij een donkergroen terrein nog nauwelijks of geen grond is uitgegeven, of als de grond bij een Lichtgroen terrein 

nog niet direct uitgeefbaar is. De vraag is dan of het terrein wet bij de markt aansluit. Bovendien wordt op deze 

manier voorkomen dat terreinen die niet makkelijk in ontwikkeling komen, andere terreinen 'in de weg' staan.

Het kan natuurlijk ook zijn dat de marktvraag (tijdetijk) terugloopt en de behoefte zich anders ontwikkelt dan 

vooraf is voorzien. Daarom krijgt een gemeente altijd de gelegenheid om toe te Lichten welke actie op het terrein 

is ondernomen. Er Ligt enerzijds dus een inspanningsverplichting bij de individuele gemeente, anderzijds wordt 

hiermee ook 'voorzienbaarheiď gecreëerd richting ontwikkelaars die geen actie op de door hen te exploiteren 

terreinen nemen. Uiteindetijk bestuit het portefeuittehoudersoverteg of een groen terrein op oranje wordt gezet.

7. In de loop van 2021 maken we afspraken over de kwaliteit van bestaande terreinen.
De afspraken in deze notitie focussen zich op de nieuwe werktocaties. Echter vormen deze nieuwe werktocaties 

slechts 507o tot m van het totale areaal aan bestaande terreinen. Aandacht voor de kwaliteit van deze terreinen is 

hard nodig. Hiermee voorkomen we verloedering en kunnen we kansen voor transformatie beter vormgeven. De 

ontwikkeling van nieuwe terreinen is nu ook meer verweven met het bestaande areaal. Een deel van de behoefte 

aan Stedetijke Werkmilieus witten we op bestaande bedrijventerreinen Laten tanden. In een nieuwe set afspraken 

die we in 2021 maken, bepalen we hoe we omgaan met de kwaliteitsverhoging van de bestaande terreinen, de 

transformatie naar Stedetijk Werkmilieus maakt hiervan een onderdeel uit.

8. We gaan jaarlijks de programmering monitoren.
We kijken elk jaar terug op de aanvragen die zijn behandeld en hoe succesvot deze zijn afgehandetd. Dat is alleen 

de vraagzijde van de monitor. We gaan vanaf 2021 ook de aanbodzijde monitoren. Welke gronden zijn uitgegeven en 

waar. Het is de bedoeling dat we de programmering, zoals die in dit document hebben opgenomen, actueel houden 

en jaarlijks bijstelten. Op die manier houden we meer grip op de voortgang en kunnen we de vraag en het aanbod 

beter op elkaar afstemmen.
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6. UITGEBREIDER STOPLICHTENMODEL

Ook voor deze nieuwe programmering werken we met een stoptichtenmodet. Daarbij gaan we uit van vier 

kleuren in plaats van drie kleuren zoals in de oude programmering. De kleuren betekenen het volgende:

» Rood: niet uit te geven gronden.

» Oranje: op termijn (onder voorwaarden) beschikbaar komende gronden.

- Het betreft fasering in tijd voor functionele werkmilieus.

- Voor de specials is de voorwaarde dat er behoefte is aan het specifieke segment.

» Lichtgroen: Gronden die regionaal akkoord zijn, maar niet direct beschikbaar zijn. In bijlage 2 staat per 

Lichtgroen terrein vermeld wat de beperkingen c.g. nadere afspraken zijn. Voordat Lichtgroene gronden 

worden omgezet naar Donkergroen, moet dat in het portefeuittehoudersoverteg Economie worden 

gemeld, waarbij gelijk wordt toegeticht hoe aan de afspraken van bijlage 2 is voldaan."7 

» Donkergroen: Gronden die regionaal akkoord zijn en die direct uitgegeven kunnen worden.

De reden dat een terrein niet direct uitgeefbaaris, kan divers zijn. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er nog geen (onherroepelijk) bestemmingsplan is, of 

dat er een temporiseringsafspraak is gemaakt. In bijlage 2 is een toelichting opgenomen voor de specials en de lichtgroene terreinen.
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7. PROGRAMMERING

Onderstaand volgt de programmering naar werkmilieu. Daarbij is de programmering 2016 in stand 

gehouden en er zijn nieuwe terreinen toegevoegd. De nieuwe terreinen die in de tabellen zijn opgenomen, 

zijn op volgorde van prioriteit toegevoegd. Deze prioriteit is bepaald door de toetsing aan de afgesproken 

kwaliteitscriteria8. Daarnaast hebben we de programmering opgebouwd op basis van de indeling naar 

Werkmilieus. Dat Levert onderstaand overzicht op:

Functioneel Grootschalig (exclusief grootschalige logistiek)

Gemeente naam Stand Donker Oranje Rood
bedrijventerrein 01-07-2020 groen ■ ?|įilîļ n

Helmond Varenschut Noord 15,0 u

Son en Breuget Ekkersrijt uitbreiding 8,8

Eindhoven Parkforum West B 15,0 1 15,0

Veldhoven Habraken B t C 5,0 5,0

Hetmond/De Peet
Regionaal

bedrijventerrein
60,0 25,0 35,0

1

Totaal 103,8 | 15,0 53,8 35,0 1 0,0

Prognose 67,0

Tabel 5: Programmering nieuwe grootschalige werklocaties met een functioneel werkmilieu (exclusief logistiek!.

Grootschalige Logistiek

Gemeente naam
bedrijventerrein

Stand
01-07-2020

Donker Li 
groen gr

Eindhoven GDCAcht 8,5 3,0

Oirschot Westfields 39 8,8 __________|

Totaal 17,3

Prognose -

Oranje

Tabel 6: Programmering nieuwe werklocaties voor grootschalige logistiek.

Stedelijk Werkmilieu

Gemeente naam
bedrijventerrein

Stand
01-07-2020

Donker
groen rmm .

Rood

Veldhoven Uitbreiding de Run 2000 3,4

Helmond Brandevoort/ BSD 12,4

Totaal 15,8 1 0,0 ISrB Ū.U 1 0,0

Prognose 36,0

Tabel 7: Programmering nieuwe werklocaties met een stedelijk werkmilieu.

3 De toetsing van de nieuwe wensen is opgenomen in bijlage 2 van deze notitie.

p We willen terughoudend omgaan met het toelaten grootschalige logistiek en verdere 'verdozing'van het landschap. Het toevoegen van nieuwe terreinen met dit oogmerk 

moet dus zorgvuldig gebeuren. Voor Westfields is af gesproken dat het terrein alleen mag worden uitgegeven voor (zeer) grootschalige logistieke bedňjvigheid direct 

gelieerd aan het Brainport ecosysteem. Voorde vestiging van grootschalige logistiek wordt regionaal eerst gekeken naarde mogelijkheden op GDCAcht. Pas als dit

12
terrein niet geschikt is, dan worden de mogelijkheden voor Westfields 3 verkend. Verder moet worden voldaan aan de randvoorwaarden uit de memo “Brainport gelieerde 

grootschalige logistiek en Westfields 3" welke in bijlage 6 is opgenomen.
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Functioneel Werkmilieu Kleinschalig

Gemeente naam Stand Donker Oranje Rood
bedrijventerrein 01-07-2020 groen

Best Ptoegstraat/ Breeven Zuid 5,0

Eindhoven Esp Noord 20,0

Eindhoven Parkforum West a 6,5

Getdrop Mierto De Barrier 1,8

Helmond Hoogeind 2,1

Helmond BZOB 1 9,1

Nuenen Eeneind West1011 26,0

Veldhoven Habraken A 7,0

Getdrop Mierto Spaarpot/Van Stipdonk 2,0

Oirschot De Scheper 3,4

Waatre Het Broek 2,5

Totaal 85,4

Prognose (inclusief vervangingsvraag SW) 53,2

2,0

K 2,5
50,4 7,5 27 5 0,0 '

Tabel 8: Programmering nieuwe kleinschalige en middelgrote werklocaties met functioneel werkmilieu 

texclusief restkavelsì.

Functioneel Werkmilieu Kleinschalig (restkavels)

Gemeente naam
bedrijventerrein

Stand
01-07-2020

Donker
groen

Licht Oranje
groen

Rood

Best 't Zand 0,8 0,8

Getdrop Mierto Bijenkorf 0,2 0,1 0,1 '

Getdrop Mierto Spaarpot 0,8 0,8

Helmond De Weijer West 0,9 0,9

Helmond Rijpetberg 0,2 0,2

Helmond Schooten 0,8 0,8

Oirschot Moorland 0,4 0,4

Totaal 4,1 3,6 0,5 0,0 I 0,0

prognose -

Tabel 9: Programmering restkavels kleinschalige en middelgrote werklocaties met functioneel werkmilieu.

Eeneind-West is in het verleden aangeduid als 'modem gemengd’ en heeft daardoor brede gebruiksmogelijkheden in het onherroepelijk bestemmingsplan. Dat past niet in de huidige 
onderverdeling in werkmilieus. Eeneind-West is dus meegenomen in het overzocht 'Functioneel kleinschalig' en telt wel mee in de programmering, maar duiden we aan als een 

donkergroen terrein, zonder specifiek werkmilieu.

De gemeente Nuenen en de regio bespreken de invulling van dit terrein vanuit het nieuwe regionaal perspectief wanneer het mediationtraject tussen de gemeente Nuenen en de 
ontwikkelcombinatie geen oplossing oplevert om Eeneind-West te ontwikkelen. Met deze besprekingen wordtin ieder geval een start gemaakt begin september 2021. Voor zover de (koop) 

overeenkomsten tussen partijen op dat moment nog verplichtingen met zich meebrengen, kan de gemeente met de regio nog geen afspraken maken en zijn de besprekingen slechts 

oriënterend van aard. Onderwerp van gesprek is in elk geval de huidige mogelijkheid voorde vestiging van grootschalige logistiek op deze locatie in relatie tot de kwalitatieve locatie- 

eigenschappen die voortkomen uit regionaal beleid. Het uitgangspunt hierbij is dat de juridische en financiële positie van de gemeente Nuenen ten aanzien van Eeneind-West hierdoor 
geen onoverkomelijke nadelige gevolgen mag ondervinden. Partijen informeren elkaar actief en periodiek over de voortgang van Eeneind-West en/of de ontwikkelingen in de regio.
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Thematisch, campus of een specifiek bedrijf12

Gemeente naam
bedrijventerrein

Stand
01-07-2020

Donker
groen rīTļ ..... i , ,, ;j.

Rood

Best BIC fase 2 16,0

Best Philips Healthcare Campus 10,0

Eindhoven BIC fase 1: cluster 2 17,0

Eindhoven BIC fase 2 24,0

Eindhoven HTC Eindhoven 8,0 8,0

Eindhoven TU Sciencepark 7,0 7,0

Helmond Automotive Campus 4,0 4,0

Veldhoven De Run 7000 3,5

Veldhoven Health Innovation Campus 8,3

Veldhoven Habraken B 10,0 I
|

Waatre HTCE Zuid 4,5

Totaal 112,3 1 19,0 27,0 ŗ o,o
Prognose -

Tabel 10: Programmering nieuwe thematische werklocaties, campussen of vooreen specifiek bedrijf.

Het overzicht per gemeente is in bijlage 1 opgenomen. Bovenstaande programmering hebben we 

geconfronteerd met de prognose voor het middelhoge scenario zoals die is opgenomen in tabel 4 

van deze notitie. Daarbij hebben we, zoals in de uitgangspunten gesteld, de grootschalige Logistiek 

buiten beschouwing gelaten, evenals de restkavets en de thematische terreinen. Het totaaloverzicht 

ziet er dan als volgt uit:

Type werkmilieu
Prognose
midden

Aangepaste
prognose13

Donker
groen

Licht groen Oranje

Functioneel Grootschalig 67 67 15,0 53,8 35,0

Stedetijk Ktein/Middetgroot 36 15,8 0,0 15,8 0,0

Functioneel Ktein/Middetgroot 33 53,2 50,4 7,5 27,5

Totaal 136 136 65,4 77,1 62,5

Tabel 11: Programmering werkmilieus versus prognose voor het middenschenario.

Type werkmilieu Donkergroen Licht groen Oranje

Grootschalige Logistiek 3,0 14,3 0,0

Functioneel Werkmilieu kleinschalig restkavets 3,6 0,5 0,0

Thematisch, campus of een specifiek bedrijf 19,0 27,0 66,3

Totaal 25,6 41,8 66,3

Tabel 12: Programmering werkmilieus die niet zijn meegenomen in prognose middenscenario.

De beschrijving van deze terreinen is opgenomen in bijlage 2 van deze notitie.

De aangepaste prognose betreft extra vraag naar Functioneel Klein/ Middelgroot werkmilieu als gevolg van vervangingsvraag bij de transformatie van locaties 

naar Stedelijk Werkmilieu.
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8. FINANCIEEL ARRANGEMENT

Dit financieel arrangement is onderdeel van de programmering 2021 en volgt het financieel 
arrangement uit 2016 op.
De gemaakte keuzes in de programmering zorgen ervoor dat het aanbod van nieuwe bedrijventerreinen 

langjarig in balans blijft. Een gezonde markt voor bedrijventerreinen is goed voor de kwaliteit van onze 

werklocaties, versterkt de economie en vergroot daardoor de werkgelegenheid, De keuzes die we maken 

hebben echter ook financiële gevolgen. Samen programmeren betekent ook dat we samen aan de lat staan 

om elkaar, met behoud van ieders eigen financiële verantwoordelijkheid, te helpen bij het realiseren van 

de ambities. Binnen onze samenwerking hebben we hierin een traditie, ook de programmering van 2016 

ging vergezeld van een financieel arrangement. In dit hoofdstuk leggen we de afspraken over het financieel 

arrangement 2021 vast.

WAT WAS DE KERN VAN HET FINANCIEEL ARRANGEMENT 2016?
Bij het maken van de programmering 2016 is geconcludeerd dat het goed zou zijn voor de markt voor 

bedrijventerreinen om een aantal hectares geplande bedrijventerreinen niet meer te ontwikkelen. Op dat 

moment was er in de regio een overschot aan nieuwe terreinen. Omdat de gemeenten waar die terreinen 

Lagen vaak at kosten hadden gemaakt (o.a. ptankosten, verwervingskosten en bouwrijpmaakkosten), is 

afgesproken dat gemeenten die wet nieuwe bedrijventerreinen mochten ontwikkelen een tegemoetkoming 

in die kosten gaven aan de gemeenten die gronden moesten uitnemen.

WAAROM EEN NIEUW FINANCIEEL ARRANGEMENT?
In 2016 is afgesproken dat het toenmalige arrangement ook van toepassing zou zijn op toekomstige 

programmeringen. Logisch, gemeenten die in 2016 hebben geholpen bij het realiseren van de ambities, 

verdienen ook hulp wanneer zij in de toekomst gronden uit moeten nemen. Inmiddels is de programmering 

2021 gereed en nu blijkt dat het financieel arrangement 2016 op enkele onderdelen aangepast moet 

worden. Het arrangement uit 2016 stuit niet goed meer aan bij de huidige programmeringsafspraken. Dit 

komt doordat:

» De programmering 2021 enigszins afwijkt van de programmering in 2016 omdat het stoptichtenmodet 

uitgebreid is met een extra kleur; Lichtgroen (zie bladzijde 10). Deze gronden zijn regionaal akkoord 

maar kunnen nog niet direct worden uitgegeven.

» Uit de programmering 2021 blijkt ook dat er geen terreinen uit de markt worden genomen; zogenaamde 

'rode terreinen'. Dat kan in de toekomst weer anders zijn. Maar het is zaak dat het financieel 

arrangement voorziet in zowel een situatie waarbij er wet rode terreinen zijn, als ook een situatie 

waarbij er geen rode terreinen zijn.

Het financieel arrangement uit 2016 heeft geen rekening gehouden met deze aspecten en dat betekent 

dat er aanvullende afspraken moeten worden gemaakt, maar ook dat een aantal afspraken aangescherpt 

moeten worden.

HOE ZIJN WE TOT DE NIEUWE AFSPRAKEN GEKOMEN?
Omdat er bij deze programmering geen terreinen uitgenomen worden moest bezien worden of en hoe 

de bijdrage van de terreinen die mogen ontwikkelen ingezet kan worden. Aan de hand van diverse opties 

is onderzocht wat de gemeenteschappetijke deter is van de Portefeuittehouders Economie van de negen 

gemeenten. Om hierachter te komen zijn individuele gesprekken met hen gevoerd. Aan de hand van een 

vragenlijst hebben in maart/aprit 2021 de gesprekken met de bestuurders en ambtenaren plaatsgevonden. 

Tijdens deze gesprekken zijn atte opties besproken en is onderzocht onder welke condities er draagvlak 

was voor één van de voorstellen.
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Uit de eerste gesprekken bleek dat er geen unanieme keuze voor een optie was. Merendeel van 

de Portefeuittehouders Economie opteerde voor de optie om de bijdrage in te zetten voor andere 

doeleinden, mits deze gerelateerd zijn aan bedrijventerreinen. Maar ook de optie om de bijdrage te 

reserveren voor het moment dat terreinen uit de markt worden genomen scoorde hoog.

Via een tweede gespreksronde, zijn de (on)gevoetigheden van de bestuurders bij beide opties 

besproken en is verkend of deze weggenomen kunnen worden. Op basis van deze gesprekken 

en een gezamenlijk overleg hierover met atte negen Portefeuittehouders, is gekozen voor een 

combinatie van bovenstaande opties. Dit nieuwe uitgangspunt en de doorwerking in het financieel 

arrangement is uitgewerkt in dit hoofdstuk.

WAT ZIJN DE OVERWEGINGEN EN UITGANGSPUNTEN BIJ HET FINANCIEEL 
ARRANGEMENT?
Aan het financieel arrangement van 2016 Lag een aantal overwegingen en uitgangspunten ten 

grondslag. Deze zijn nu nog steeds van toepassing.

a) Het financiële arrangement geldt voor atte negen gemeenten; "samen uit samen thuis". Het 

solidariteitsprincipe is zeer belangrijk. De gemeente die grond voor een bedrijventerrein mag 

ontwikkelen betaalt aan de gemeente die dergetijke grond intevert. Gemeenten onderkennen de 

'financiële pijn' en het SGE toont daadkracht door regionaal te witten programmeren en elkaar te 

witten compenseren.

b) Gemeenten blijven wet autonoom en hebben en houden een eigen verantwoordelijkheid rond de 

grondexploitatie.

c) Een financieel arrangement moet gemeenten stimuleren om op het juiste moment goede keuzes 

te maken die ook aansluiten bij de huidige marktsituatie.

d) Er vindt slechts gedeeltelijke compensatie plaats van de verwachte schade van de uit te nemen 

terreinen. Onder deze schade wordt niet enkel de boekwaarde verstaan maar wordt ook rekening 

gehouden met nog te maken kosten, nog te ontvangen opbrengsten en het uiteindetijk te nemen 

verlies na afwaardering. Het financieel arrangement is geen “verdienmodet". De bijdrage is 

bedoeld ter verzachting van de financiële pijn.

e) Er wordt rekening gehouden met de huidige en toekomstige financiële draagkracht van 

gemeenten, waarbij wet wordt uitgegaan van het credo "afspraak is afspraak". De gemeenten 

houden zich dus aan gemaakte afspraken ongeacht toekomstige omstandigheden.

f) In het arrangement wordt er rekening mee gehouden dat voor een aantal gemeenten een 

bijdrage van 6 10,00 per gemeentelijke m2 uitgeefbare grond het maximaal haalbare is.

g) Wanneer het juridisch afdwingbaar is wordt een bijdrage berekend over de private uitgeefbare 

gronden op de bedrijventerreinen. Onder de huidige wetgeving (Wro) is dit echter niet het 

gevat. Het merendeel van de gemeenten heeft uitgesproken deze bijdrage niet voor haar eigen 

rekening te witten nemen. Het staat de gemeente vrij om een vrijwittige bijdrage aan de private 

ontwikkelaar te vragen voor bijvoorbeeld het ROW.

h) Het is belangrijk dat de provincie een rot speelt in het financiële arrangement omdat zij 

medeverantwoordelijk geacht worden voor de ontstane situatie van voornoemde mismatch en zij 

kunnen helpen bij het realiseren van de doetstetting om deze mismatch aan te pakken en bij de 

afspraken daarover.

i) Er wordt rekening gehouden met transformatiemogetijkheden van bedrijventerreinen die 

uitgenomen worden. Deze transformatieptannen worden in SGE verband afgestemd.

j) Het arrangement dient eenvoudig en transparant te zijn. Bovendien is hiervoor politiek en 

bestuurlijk draagvlak nodig. Elke gemeente wordt geacht mee te doen in de programmering en 

het financieel arrangement.

16



BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

STEDELIJK GEBIED!

Uit de gesprekken die in 2021 over het financieel arrangement zijn gevoerd volgen aanvullende 

overwegingen en uitgangspunten:

k) Het financieel arrangement zoals ontwikkeld in 2016 moet in stand worden gehouden 

t) De afdrachten worden bij voorkeur vanuit de grondexploitatie betaald.

m) De besteding van de middelen dient een relatie te hebben met bedrijventerreinen, die bij voorkeur een 

relatie met de programmering hebben.

n) Het is niet wenselijk dat de gelden jarenlang worden gereserveerd.

o) De programmering en het financieel arrangement mogen niet uit elkaar worden getrokken, deze 

worden als één pakket bij de gemeenteraden ter besluitvorming aangeboden.

HET FINANCIEEL ARRANGEMENT 2021: DE AFSPRAKEN.
De gemeenten handhaven de in 2016 afgesproken systematiek. De gemeenten die gronden gaan 

ontwikkelen betalen een bijdrage voor elke gemeentelijke m2 uitgeefbare grond die ontwikkeld mag 

worden (groene terreinen met een onherroepelijk bestemmingsplan). De gemeenten die zachte 

'rode plannen uitnemen, ontvangen een beperkte tegemoetkoming voor hun eigen gronden, wanneer 

zij daarvoor aantoonbaar kosten hebben gemaakt. Gemeenten die rode terreinen met een hard 

bestemmingsplan uitnemen ontvangen hiervoor een grotere tegemoetkoming voor het uitnemen van hun 

eigen harde gronden en de transformatie ervan.

Als aanvullende afspraak wordt gemaakt dat, indien er geen rode terreinen zijn bij het vaststellen van de 

programmering of gedurende de Looptijd van de programmering, de bijdrage besteed kan worden aan 

andere, bedrijventerrein gerelateerde doelen die bij voorkeur ook een relatie met de programmering 

hebben. Wanneer de Portefeuittehouders Economie van de negen gemeenten van het SGE, bij het 

vaststellen van een nieuwe programmering in 2024, geen unanieme overeenstemming bereiken over de 

doelen waar de gelden aan kunnen worden besteed vervalt de bijdrage van de donkergroene terreinen 

voor de programmering 2021 en 2024. Dit wordt als onderdeel van het financieel arrangement en de 

programmering 2024 ter besluitvorming aan de gemeenteraden voorgetegd.

Vanuit het oogpunt van transparantie, eenvoud en Lage bestuurlijke tasten wordt wederom gekozen om op 

één moment af te rekenen. Dat wordt een halfjaar na vaststelling van de Programmering in 2024 inclusief 

financieel arrangement door de gemeenteraden. Indien noodzaketijk worden hierover via unanieme 

besluitvorming in het Portefeuittehoudersoverteg Economie andere afspraken gemaakt. Wanneer er rode 

terreinen zijn vindt de afrekening rechtstreeks tussen de betrokken gemeenten plaats.

Het financieel arrangement heeft enkel betrekking op de ontwikkeling van gemeentelijke gronden en is 

dus niet van toepassing op de ontwikkeling van private terreinen.

Zachte plannen: voor het bedrijventerrein is nog geen bestemmingsplan met een bedrijvenbestemming vastgesteld.

2 Harde plannen-, een bedrijventerrein met een vastgesteld bestemmingsplan (eventueel na gebruikmaking van een uitwerkingsplicht of vríjstellingsbevoegdheidì 

dat een directe bouwtitel voorde bedrijvenbestemming geeft.
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De provincie
De provincie heeft nogmaals bevestigd dat zij zich in het kader van goed partnerschap in zat spannen om 

de afspraken die in het financieel arrangement worden gemaakt mede mogetijk te maken. Zij zijn bereid 

om op twee sporen hierover afspraken te maken.

Het eerste spoor gaat over de transformatie van de bedrijventerreinen. De provincie wit hierover met de 

betrokken gemeente nagaan of er vanuit provinciale opgaven een bijdrage kan worden geleverd. Zij denkt 

daarbij aan thematisering van bestaande Locaties. In atte gevallen gaat het om maatwerk.

In het tweede spoor geeft de provincie aan dat zij begrijpt dat de SGE-gemeenten in het financieel 

arrangement snel af witten rekenen en geen ingewikkelde constructies wensen op te zetten. Zij 

onderkent dat bepaalde gemeenten hiervoor mogetijk een vorm van voorfinanciering nodig hebben. De 

provincie is bereid met deze gemeenten een dergetijke constructie te verkennen en, binnen de wettetijke 

randvoorwaarden mogetijk te maken.

DE SYSTEMATIEK VAN BIJDRAGEN EN TEGEMOETKOMINGEN 
Bijdrage van
» Gronden die na vaststelling van de programmering 2021 mogen ontwikkelen.

» Gronden die gedurende de Looptijd van programmering 2021 mogen gaan ontwikkelen.

» Gronden die na vaststelling programmering 2024 mogen ontwikkelen.

» Gemeentelijke uitgeefbare gronden op donkergroene terreinen met een onherroepelijk 

bestemmingsplan dragen bij.

» De bijdrage is 6 10,00 per gemeentelijke uitgeefbare m2 grond.

» Gronden die in erfpacht worden uitgegeven worden gelijkgesteld aan gronduitgifte via verkoop (zij 

dragen maar 1 maat bij).

» Het betreft de m2 nog uit te geven gemeentelijke gronden bij het onherroepelijk worden van het 

bestemmingsplan met een directe bouwtitet.

» De te betalen bijdrage wordt één keer afgedragen, namelijk uitertijk een halfjaar na vaststelling van de 

programmering 2024 door de gemeenteraden.

Tegemoetkoming aan
» Terreinen die gedurende de Looptijd van programmering 2021 worden uitgenomen.

» Terreinen die bij vaststelling van de programmering 2024 worden uitgenomen.

» Rode plannen met een zacht bestemmingsplan ontvangen een tegemoetkoming van 6 1,50 per 

gemeentelijke m2 uitgeefbare grond wanneer daarvoor door de gemeente aantoonbaar kosten zijn 

gemaakt.

» Rode plannen met een hard bestemmingsplan ontvangen een tegemoetkoming per m2 gemeentelijke 

uitgeefbare grond, naar gelang de omvang van de totaatbijdrage na aftrek van de tegemoetkoming aan 

de zachte rode plannen.

» De tegemoetkoming wordt n in één keer ontvangen uitertijk een halfjaar nadat de gemeenteraden de 

programmering 2024 hebben vastgestetd.

Als er bij de nieuwe programmering in 2024 opnieuw geen rode terreinen zijn kunnen de bijdragen 

gebruikt worden voor andere doeleinden die gerelateerd zijn aan bedrijventerreinen en bij voorkeur een 

koppeling met de programmering hebben. Wanneer de Portefeuittehouders Economie van de negen 

gemeenten van het SGE, bij het vaststellen van een nieuwe programmering in 2024, geen unanieme 

overeenstemming bereiken over de doelen waar de gelden aan kunnen worden besteed vervalt de bijdrage 

van de donkergroene terreinen voor de programmering 2021 en 2024.
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NADERE AFSPRAKEN
Donkergroene terreinen bij vaststelling programmering 2021
» De donkergroene terreinen bij de programmering 2021 krijgen de verplichting om de bijdrage van 6 

10,00 per gemeentelijk uitgeefbare m2 grond af te dragen nadat de gemeenteraad bij het vaststellen 

van de programmering 2024 een bestuit over de inzet van de middelen neemt.

Lichtgroene terreinen in programmering 2021
» De Lichtgroene terreinen die gedurende de Looptijd van de programmering 2021 verkleuren naar

donkergroen krijgen de verplichting om de bijdrage van 6 10,00 per gemeentelijk uitgeefbare m2 grond 

af te dragen. De afdracht vindt plaats nadat de gemeenteraad bij het vaststellen van de programmering 

2024 een bestuit over de inzet van de middelen neemt.

Donkergroene terreinen bij vaststelling programmering 2024
» De donkergroene terreinen krijgen de verplichting om na de vaststelling van de programmering 2024 de 

bijdrage van 6 10,00 per gemeentelijk uitgeefbare m2 grond af te dragen. Deze bijdrage komt ten goede 

aan de programmering 2024.

Lichtgroene terreinen in programmering 2024
» Wanneer een Lichtgroen bedrijventerrein gedurende de Looptijd van de programmering 2024

donkergroen kleurt komt de bijdrage uit dat plan ten goede aan de volgende programmering (dit is dan 

een vordering op de betreffende gemeente)

Betaal- en ontvangstmomenten
» Een donkergroen plan draagt 1-maat bij (bij een volgende programmering hoeft dit plan dus niet meer 

bij te dragen).

» Een rood plan ontvangt 1-maat een tegemoetkoming (bij een volgende programmering ontvangt dit plan 

dus niet nog een keer een tegemoetkoming).

» De gemeenten die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming zijn zelf verantwoordelijk voor het 

ontvangen van deze tegemoetkoming

» De gemeenten die een bijdrage moeten betalen stelten dit bedrag binnen een half jaar na vaststelling 

van de programmering door de gemeenteraden ter beschikking. Het Portefeuittehoudersoverteg 

Economie neemt daarvoor het initiatief.

» Indien noodzaketijk kunnen over het moment van betaling via unanieme besluitvorming in het 

Portefeuittehoudersoverteg Economie andere afspraken gemaakt worden.

Bijdrage inzetten voor andere doeleinden
» Wanneer er geen terreinen worden uitgenomen kan de bijdrage gebruikt worden voor andere 

doeleinden. Deze doeleinden hebben een relatie met bedrijventerreinen en zijn zo mogetijk 

gekoppeld aan de programmering. De projecten moeten ten goede komen aan de slagkracht en 

concurrentiepositie van de regio. Het gaat om investeringen met een aantoonbare meerwaarde voor de 

regio en het vestigingsklimaat van het kenmerkende Brainport ecosysteem. De thema's duurzaamheid, 

veiligheid en aantrekkelijkheid van de werktocaties speten hierbij een belangrijke rot. Het gaat niet 

om investeringen in achterstallig onderhoud van het openbaar gebied, maar bijvoorbeeld wet om het 

inzetten van proceskosten om bedrijventerreinen (snetter) te Laten verkleuren.
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Geen bijdrage
» Wanneer de Portefeuillehouders Economie van de negen gemeenten van het SGE, bij het vaststellen 

van een nieuwe programmering in 2024, geen unanieme overeenstemming bereiken over de doelen 

waar de gelden aan kunnen worden besteed vervalt de bijdrage van de donkergroene terreinen voor 

de programmering 2021 en 2024. Dit betreft dus de bijdragen van de dondergroene terreinen bij 

vaststetting van de programmering in 2021, de bijdrage van terreinen die gedurende de Looptijd van 

programmering 2021 dondergroen kleuren en de terreinen die bij vaststetting van de programmering 

2024 donkergroen zijn. Dit wordt ter besluitvorming als onderdeel van het financieel arrangement en de 

programmering 2024 aan de gemeenteraden voorgetegd

Bepalen van de gemeentelijk uitgeefbare m2
» Als een bestemmingsplan onherroepelijk wordt en het terrein dus kan worden uitgegeven 

(van Lichtgroen naar donkergroen) stuurt de betreffende gemeente een eigendomskaart en 

grondgebruikskaart naar de werkgroep GREX zodat de gemeentelijk uitgeefbare m2 duidelijk 

herleidbaar zijn en het te betalen bedrag kan worden bepaald. Dit bedrag wordt bepaald op basis van de 

eigendomsverhouding binnen het uitgeefbaar terrein.

» Wanneer een terrein een tegemoetkoming ontvangt omdat de gronden niet mogen worden

uitgegeven, worden de betreffende m2 gemeentelijk uitgeefbare grond via een eigendomskaart en 

grondgebruikskaart aangetoond.

Transformatie
» Voor de harde uit te nemen rode plannen worden door de betreffende gemeente zelf

transformatieptannen opgestetd. Binnen het SGE worden deze plannen op elkaar afgestemd, waarbij 

het mogetijk is dat nadere financiële afspraken gemaakt worden. De gemeenten kunnen voor de 

transformatie van de bedrijventerreinen zelf een bijdrage/subsidie vragen bij de provincie. De provincie 

heeft diverse fondsen (o.a. natuurfonds, energiefonds) waar een beroep op kan worden gedaan.

Herbestemming
» De terreinen met een hard bestemmingsplan waarvoor een gemeente een bijdrage ontvangt dienen 

vóór de eerstvolgende programmering van bestemming te wijzigen.

Veranderingen in de programmering
» Wanneer een rood terrein gedurende twee programmeringen toch als bedrijventerrein ontwikkeld wordt 

met een onherroepelijk bestemmingsplan en goedkeuring van het portefeuittehoudersoverteg, dient 

de eerder ontvangen tegemoetkoming terugbetaatd te worden. Deze gelden komen ten goede aan de 

toenmalige programmering waarin de tegemoetkoming is ontvangen. Daarnaast dient dit terrein bij te 

dragen conform de vastgestetde bijdrage (6 10,00 per m2 gemeentelijke gronduitgifte). Deze bijdrage 

komt ten goede aan de dan geldende programmering.

Herprogrammering
» Binnen een jaar na vaststelling van de provinciale prognoses wordt opnieuw geprogrammeerd, waarbij 

de afspraken uit het financieel arrangement 2021 van toepassing zijn.
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Governance
» Een nieuw in te stelten werkgroep onder Leiding van een bestuurlijke trekker gaat Q1 2022 met een 

verkenning naar andere doeleinden aan de stag. Hierbij wordt zo veel mogetijk rekening gehouden met 

de Brainport Principles en in het kader van het Bestuit Begroting en Verantwoording met de criteria 

ten aanzien van proportionaliteit, profijt en causaliteit. Daarbij wordt ook onderzocht of aanvullende 

financiële bijdragen mogetijk zijn.

» De bestuurlijk trekker van de werkgroep GREX van het SGE draagt zorg voor de uitvoering van de 

gemaakte afspraken in het financieel arrangement.

FINANCIËLE CONSEQUENTIES VAN DE AFSPRAKEN
Tabel 1: Donkergroene terreinen bij vaststelling van programmering 2021
De bedragen zijn indicatief omdat de gemeentelijke m2 uitgeefbaar nog aan de hand van de 

eigendomskaart en grondgebruikskaart bepaald moeten worden.

Gemeente Bedrijventerrein
Uitgeefbaar

terrein in ha

Indicatieve bijdrage op basis vanC 10,ūū 

per m2 gemeentelijk uitgeefbare grond

Best

Eindhoven

Getdrop/Mierto

Parkforum West B 15 ha 6 1,50 miljoen

Helmond

Nuenen

Oirschot

Son en Breuget

Veldhoven

Waatre

Automotive campus 4 ha 6 0,32 miljoen

Totaal C 1,82 miljoen
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Tabel 2: Lichtgroene terreinen bij vaststelling van programmering 2021
Deze terreinen kunnen gedurende de looptijd van de programmering donkergroen kleuren. Het 

bestemmingsplan wordt onherroepelijk of na melding in het Portefeuillehoudersoverleg Economie
mogen deze terreinen ontwikkelen.

Dit is een indicatie van bedragen omdat de gemeentelijk uitgeefbare m2 kunnen wijzigen en omdat het 

onzeker is of het bestemmingsplan onherroepelijk is vóór de volgende programmering.

Bedrijventerrein Uitgeefbaar 
terrein in ha

Indicatieve bijdrage op basis van C 10,ūū 
per m2 gemeentelijk uitgeefbare grond

Eindhoven

Getdrop/Mierto

Helmond

BIC fase 1, cluster 2 6 0,28

Varenschut Noord

Regionaal

bedrijventerrein

25 ha

Nuenen

Oirschot Westfietds 3 6 0.52

De Scheper 

EkkersrijtSon en Breuget/ 

Eindhoven

Veldhoven

6 0,88

Habraken B 6 1,00

Habraken C 6 0,50

Waatre

Totaal C 4,5 miljoen * PM

Tabel 3: overzicht betaalmomenten

Kleur bedrijventerrein Programmering 2021 Programmering 2024

□ apkergnsen Bijdrage reserveren en 

betalen bij vaststetting 

programmering 2024

Nieuw donkergroen, betaling vindt plaats bij 

vaststelling programmering 2024

Lichtgroen Bestemmingsplan wordt 

voor 2024 onherroepelijk, 

bijdrage reserveren en 

betalen bij vaststelling 

programmering 2024

Onherroepelijk bestemmingsplan na vaststelling 

programmering 2024: een vordering op de 

betreffende gemeente voor programmering 2028
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Enkele situaties ter verduidelijking 
Situatie 1:

Een bedrijventerrein heeft in 2022 een onherroepelijk bestemmingsplan en verkleurt daarmee van 

Lichtgroen naar donkergroen. De bijdrage wordt bij het vaststellen van de volgende programmering in 2024 

betaald

Situatie 2:

Een Lichtgroen bedrijventerrein heeft bij de vaststelling van de programmering 2024 nog geen 

onherroepelijk bestemmingsplan. In 2025 kleurt het terrein donkergroen. De bijdrage wordt niet gebruikt 

voor de programmering 2024 maar is een vordering op de betreffende gemeente en kan bij navolgende 

programmering (2028) geïnd worden.

Situatie 3:

Een donkergroen bedrijventerrein bij programmering 2021 reserveert de bijdrage en betaalt deze bij het 

vaststellen van de programmering in 2024. Als er bij de programmering 2024 geen rode terreinen zijn en er 

wordt geen bestemming voor andere doeleinden overeengekomen, dan vervalt de afdracht.

Situatie 4:

Een bedrijventerrein dat donkergroen is bij het vaststellen van de programmering 2024 betaalt op dat 

moment ook de bijdrage. Als er bij de programmering 2024 geen rode terreinen zijn en er wordt geen 

bestemming voor andere doeleinden overeengekomen, dan vervalt de afdracht

Situatie 5:

Vóór het vaststellen van de programmering 2024 wordt een terrein uitgenomen (rood). De tegemoetkoming 

hiervoor ontvangt de betreffende gemeente bij het vaststellen van de volgende programmering in 2024 of 

zoveel eerder na unanieme besluitvorming door het Portefeuittehoudersoverteg Economie.

Situatie 6:

Een gemeentelijke kavel van een oranje bedrijventerrein die in de periode vóór het vaststellen van de 

programmering 2024 casusgericht met een unaniem bestuit van het Portefeuittehoudersoverteg Economie 

naar donkergroen wordt gezet, betaalt de bijdrage bij vaststelling van de programmering 2024.
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9. TOT SLOT

Met deze herijkte bedrijventerreinprogrammering is het aanbod in balans met de vraag. Bovendien blijven 

we toch flexibel. We creëren namelijk schuifruimte en maken het mogetijk om bij een directe noodzaak 

acuut ruimte te bieden. Hiermee speten we in op de behoefte aan een goed en flexibel vestigingsklimaat 

dat voldoet aan de behoefte uit de markt en aan de brainportambities van de regio. Mocht de markt 

op welke wijze dan ook drastisch wijzigen dan is het altijd mogetijk om via een unaniem bestuit van 

het portefeuittehoudersoverteg wijzigingen aan te brengen. Hierin zat het marktadvies van het 9voor1 

(voorheen bekend als 1-Loket) een grote rot speten. Zij zijn voor het portefeuittehoudersoverteg de ogen en 

oren van de markt.

Daarnaast zijn er regionale afspraken in 9voor1 voor wat betreft begeleiding van bedrijven naar een nieuwe 

vestigingslocatie en rondom grondprijssystematiek, waarbij de regiogemeenten elkaar aanvullen en niet 

tegenwerken. Het vertrekpunt van onze samenwerking blijft immers het werken vanuit de gedachte 'als 

ware we één gemeente'!
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BIJLAGEN



BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

STEDELIJK GEBIED!

BIJLAGE 1: PROGRAMMERING 2021 
BEDRIJVENTERREINEN PER GEMEENTE

Gemeente I Naam Dedrijventerrein I Programmering 2021

Best

Best

Best

Best

Ploeqstraat I Breeven 
Zuid

't Zand

Philips Healthcare 
Campus

BIC fase 2

Stand Donker-
01-07-2020 groen

5,0

0,8

10,0

16,0

Lichtgroen [Oranje Omschrijving

FW klein tot 
middelgroot

FW Klein tot 
middelgroot

thematisch/
campus

thematisch/
campus

Eindhoven BIC fase 1: cluster 2 17,0 17,0
thematisch/
campus

Eindhoven BIC fase 2 24,0 24,0
thematisch/
campus

Eindhoven Esp Noord 20,0 20,0
FW Klein tot 
middelgroot

Eindhoven GDC Acht 8,5 3,0 5,5
Logistiek groot
schalig

Eindhoven HTC Eindhoven 8,0 e.o
thematisch/
campus

Eindhoven Parkforum West a 6,5 6,5
FW Klein tot 
middelgroot

Eindhoven Parkforum West b 15,0 15 ū
FW grootschalig 
« 5 ha

Eindhoven TU Sciencepark 7,0 7.0
thematisch/
campus

I.Urp 
'Mr .n Bijenkorf 0,2 0,1 I 0,1

FW Klein tot 
middelgroot

Geldrop
Mierlo

De Barrier 1,8 FW Klein tot 
middelgroot

Ěj.îltíl
'hipII l Spaarpot 0,8 0,8

FW Klein tot 
middelgroot

Geldrop
Mierlo

Spaarpot/Van Stipdonk 2,0 2,0
FW Klein tot 
middelgroot

Helmond Schooten 0,8 0,8
FW Klein tot 
middelgroot

Helmond Brandevoort/ BSD 12,4 12,4
SW Klein tot 
middelgroot

Helmond BZOB 1 9,1 9,1
FW Klein tot 
middelgroot

Helmond Varenschut Noord 15,0 15,0 FW grootschalig

Helmond Hoogeind 2,1 2,1
FW Klein tot 
middelgroot
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Helmond

Helmond

Helmond

Helmond/
Peel

Nuenen

Oirschot

Waalre

Waalre

TOTAAL

Automotive Campus 4,0 4,0 I

De Weijer West 0,9 0,9

Rijpelberg 0,2 0,2

Regionaal bedrijven
terrein

60,0 25,0
35,0 !

Eeneind West13 26,ũ

Oirschot Westfields 31

De Scheper

Oirschot Moorland

Son en 
Breugel

3,4

0,4

Ekkersrijt uitbreiding 8,8 8,8

HTCE Zuid

Het Broek

4,5

2,5

1338,7

FW Klein tot 
middelgroot

FW grootschalig

Geen specifiek 
werkmilieu

Logistiek groot
schalig

FW Klein tot 
middelgroot

FW Klein tot 
middelgroot

FW Grootschalig

Veldhoven De Run 7000 3,5 3,5
thematisch/
campus

Veldhoven Habraken A 7,0 4,9 2,1
FW Klein tot 
middelgroot

Veldhoven Habraken B 10,0 10,0
thematisch/
campus

Veldhoven Habraken B -r C 5,0 5,0 FW grootschalig

Veldhoven
Health Innovation
Campus

8,3 8,3
thematisch/
campus

Veldhoven Uitbreiding de Run 2000 3,4 3,4
SW Klein tot 
middelgroot

Hifi ï ui n h.'
M hiuiė

FW klein tot 
middelgroot

91,0 118,9 123,3 0,0

Eeneind-West is in het verleden aangeduid als 'modern gemengd' en heeft daardoor brede gebruiksmogelijkheden in het onherroepelijk bestemmingsplan.

Dat past niet in de huidige onderverdeling in werkmilieus. Eeneind-West is dus meegenomen in het overzocht 'Functioneel kleinschalig' en telt wel mee in de 

programmering, maar duiden we aan als een donkergroen terrein, zonder specifiek werkmilieu.

De gemeente Nuenen en de regio bespreken de invulling van dit terrein vanuit het nieuwe regionaal perspectief wanneer het mediationtraject tussen de gemeente 

Nuenen en de ontwikkelcombinatie geen oplossing oplevert om Eeneind-West te ontwikkelen. Met deze besprekingen wordt in ieder geval een start gemaakt begin 

september 2021. Voorzover de (koop)overeenkomsten tussen partijen op dat moment nog verplichtingen met zich meebrengen, kan de gemeente met de regio 

nog geen afspraken maken en zijn de besprekingen slechts oriënterend van aard. Onderwerp van gesprek is in elk geval de huidige mogelijkheid voor de vestiging 

van grootschalige logistiek op deze locatie in relatie tot de kwalitatieve locatie-eigenschappen die voortkomen uit regionaal beleid. Het uitgangspunt hierbij is dat 

de juridische en financiële positie van de gemeente Nuenen ten aanzien van Eeneind-West hierdoor geen onoverkomelijke nadelige gevolgen mag ondervinden. 

Partijen informeren elkaar actief en periodiek over de voortgang van Eeneind-West en/of de ontwikkelingen in de regio.

We willen terughoudend omgaan met het toelaten grootschalige logistiek en verdere 'verdozing'van het landschap. Het toevoegen van nieuwe terreinen met 

dit oogmerk moet dus zorgvuldig gebeuren. Voor Westfields 3 is afgesproken dat het terrein alleen mag worden uitgegeven voor (zeer) grootschalige logistieke 

bedrijvigheid direct gelieerd aan het Brainport ecosysteem. Voorde vestiging van grootschalige logistiek wordt regionaal eerst gekeken naar de mogelijkheden op 

GDC Acht. Pas als dit terrein niet geschikt is, dan worden de mogelijkheden voor Westfields 3 verkend. Verder moet worden voldaan aan de randvoorwaarden uit de 

memo "Brainport gelieerde grootschalige logistiek en Westfields 3" welke in bijlage 6 zijn opgenomen.
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BIJLAGE 2: BESCHRIJVING VAN SPECIALS EN LICHTGROENE 
TERREINEN INCLUSIEF RANDVOORWAARDEN VOOR 
ONTWIKKELING

Naam Ha. Type Definitie

Best

Philips Healthcare Campus 10.0 Bedrijfs-uitbreiding Alleen indien Philips Medical Systems 
behoefte heeft aan de realisatie van be
drijfsruimte op deze locatie, kan het gebied 
worden ontwikkeld.

Pŕuiľ|'i 1t iľJ i : r es 'Ja i P iī
IRICJ i - IťļŕPl : H- ļ

u 0 Cgmfuiô AUagii iiLBrenfine vatļ m t.ļ
1 : ii^iĒ| I iju 7 yftn *íIC

Eindhoven

Brainport Industries Campus 
(BIC) fase 1: cluster 2

17.Ũ Campus Alleen uitgeefbaar voor uitbreiding van fase
1: cluster 1 van BIC.

Brainport Industries Campus 
(BIC) Fase 2 (deel Eindhoven)

24.ũ Campus Alleen uitgeefbaar voor uitbreiding van fase
1: cluster 1 en 2 van BIC.

Goederen Distributie Centrum 
(GDC) Acht

8,5 Logistiek Het terrein mag alleen uitgegeven worden 
aan (zeer) grootschalige logistieke bedrijvig
heid. Voor het aandeel 5,5 hectare waar het 
bestemmingsplan nog in voorbereiding is 
geldt dat grootschalige logistiek van toege
voegde waarde moet zijn voor het Brainport 
ecosysteem.

TU Sciencepark 7.Ũ Campus Alleen uitgeefbaar voor uitbreiding van het
TU Sciencepark.

High Tech Campus Eindhoven 
(HTCE)

8.Ũ Campus Alleen uitgeefbaar voor uitbreiding van de
High Tech Campus Eindhoven (HTCE).

Geldrop-Mierlo

Spaarpot/Van Stipdonk ř,ũ Functioneel Klein
schalig

Van Stipdonk gaat naar een nieuw te ont
wikkelen gebied aangrenzend aan bedrij
venterrein de Spaarpot. Met deze verplaat
sing zal het oude terrein, gesitueerd in een 
woonwijk, getransformeerd worden.
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Helmond

High Tech Automotive Campus 4,0 Campus Alleen uitgeefbaar voor bedrijven die een 
relatie hebben met de automotive industrie.

Varenschut-Noord 15,0 Functioneel Groot
schalig

Lichtgroen terrein omdat bestemmingsplan 
nog niet gereed is en nog niet bouwrijp

Brandevoort/ BSD 12,4 Stedelijk Werkmilieu Onderzoek naar mogelijke inzet op Stedelijk 
Werkmilieu loopt nog, tot die tijd onzeker 
of dit terrein op dit werkmilieu kan worden 
ingezet,

Regionaal Bedrijventerrein 25,0 Functioneel Groot
schalig

Lichtgroen. Totale terrein beslaat 60,0 
hectare. Locatiestudie loopt nog. In verband 
met haalbare businesscase is minimaal
25 hectare nodig. Beschikbaar op de lange 
termijn.

Oirschot

Westfields 3 8,8 Logistiek Het terrein mag alleen uitgegeven worden 
voor (zeer) grootschalige logistieke 
bedrijvigheid direct gelieerd aan het
Brainport ecosysteem. Voor de vestiging 
van grootschalige logistiek wordt regionaal 
eerst gekeken naar de mogelijkheden op
GDC Acht. Pas als dit terrein niet geschikt 
is, dan worden de mogelijkheden voor 
Westfields 3 verkend. Verder moet worden 
voldaan aan de randvoorwaarden uit de 
memo "Brainport gelieerde grootschalige 
logistiek en Westfields 3" welke in bijlage 6 
is opgenomen.

De Scheper 3,4 Functioneel Dit betreffen de netto hectaren van
Kleinschalig zowel plandeel 2a (1,5 ha) als 2b (1,9 ha).

Voor deze ontwikkelruimte is nog geen 
bestemmingsplan gemaakt.

Moorland 0,4 Functioneel Er is voor zover bekend nog geen
Kleinschalig bestemmingsplan opgesteld.

Son en Breugel

Ekkersrijt Uitbreiding 8,8 Functioneel
Grootschalig

Terrein staat op Lichtgroen. Voordat de 
gronden kunnen worden uitgegeven moet 
eerst de 2e ontsluiting Ekkersrijt rond zijn. 
Daarnaast liggen hier afspraken onder 
uit oktober 2Ũ12 tussen de gemeente 
Eindhoven en Son en Breugel. Dit terrein 
wordt niet eerder tot ontwikkeling gebracht 
dan 2Ũ24.
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De Run 7000 3.5 Bedrijfsuitbreiding Alleen indien ASML behoefte heeft aan de 
realisatie van bedrijfsruimte op deze locatie, 
dan kan het gebied worden ontwikkeld.

Habraken A 2,1 Functioneel klein
schalig

Lichtgroen terrein omdat bestemmingsplan 
nog niet gereed is (ontwerp BP 21 -4-2021) 
en nog niet bouwrijp. Grond is in eigendom 
van derden.

Habraken B -t- C 5,0 Functioneel groot
schalig

Lichtgroen. Alleen uitgeefbaar als het 
gaat om specifieke vragen van aanpalende 
bedrijven en voor echt lokaal aan Veldhoven 
gebonden bedrijven.

Uitbreiding de Run 2000 3,4 Stedelijk Werkmilieu Dit deel van de Run draagt bij aan de 
transformatie van de Run naar een 
innovatief werklandschap. Een deel van de 
grond is privaat eigendom. Ontwikkelaar is 
hierover nog in gesprek met eigenaren. Pas 
daarna kan de bestemmingsplanprocedure 
worden opgestart.

Habraken/ circulaire 
bedrijvigheid

10,0 Circulaire bedrijven Alleen uitgeefbaar als onderzoek uitwijst 
dat er behoefte aan is. Bestemd voor 
bedrijven die een relatie hebben met 
circulaire economie ten dienste van 
het typische Brainport ecosysteem of 
voor bedrijven die een relatie hebben 
met circulaire economie en die grote 
ruimtevraag (bv met buitenopslag) hebben. 
Een door het college/gemeenteraad 
vastgesteld beleidskader met een duidelijk 
profiel voor de invulling van de circulaire 
ambities is randvoorwaardelijk om dit 
terrein in ontwikkeling te nemen.

Health Innovation Campus 8.3 Campus Alleen uitgeefbaar voor de nog te 
ontwikkelen Health Innovation Campus.

Bestemd voor bedrijven die zich richten 
op onderzoek en innovatie van zorg en 
technologie met als medisch-inhoudelijke 
hoofdthema's: brede basiszorg; verloszorg, 
kindergeneeskunde en gynaecologie; 
oncologie; preventie, revalidatie en sport.
Het thema ICT en medische technologie 
heeft een faciliterende rol voor deze thema's 
en tegelijkertijd een zelfstandige positie 
in de zorg . Er is ruimte voor start-ups en 
MKB-bedrijven tot R&D-instellingen en 
multinationals die actief zijn in een van de 
inhoudelijke thema's, in de volle breedte 
van de zorgsector of Lifetech 8i Health- en 
ICT-bedrijven.

Waalre

High Tech Campus
Eindhoven Zuid

4.5 Campus Alleen indien HTCE totaal gevuld is en er 
vraag is naar bedrijfsgrond op de HTCE 
onder de zelfde condities als die voor het 
HTCE gelden, kan HTCE-Zuid worden 
ontwikkeld.
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In de loop van 2020 zijn er kwaliteitscriteria geformuleerd voor nieuwe werklocaties in het Stedelijk 

Gebied Eindhoven. Er is sprake van een 'tweetrapsraket'. De 'Brainport Principles voor werklocaties' 

zijn basiskwaliteitseisen die we aan alle nieuwe ontwikkelingen stellen. In de tweede trap van de raket 

benoemen we kwaliteitscriteria die we gebruiken om programmeringsafspraken te maken. Op basis 

van die kwaliteitscriteria prioriteren we verschillende ontwikkellocaties. Voorop staat dat sprake is van 

evenwicht in vraag en aanbod, zowel in kwantitatieve als kwalitatieve zin.

De Brainport Principles voor werklocaties
1. Passende beeldkwaliteit - we stellen eisen aan de kwaliteit van bedrijfsvastgoed. Uiteraard 

zijn er verschillen tussen binnenstedelijke bedrijventerreinen (hoge kwaliteitseisen) en functionele 

bedrijventerreinen (minder hoge kwaliteitseisen).

2. Duurzame werklocaties - werklocaties in het SGE lopen voorop op de thema's duurzaam, 

gezond, bereikbaar en klimaatadaptief. Concreet betekent dit dat nieuwe terreinen zoveel mogelijk 

energiepositief moeten zijn, dat ze indien mogelijk bijdragen aan de circulaire economie, voldoende 

groen en water herbergen, en op alle terreinen maatregelen zijn toegepast die de biodiversiteit 

bevorderen. Daarnaast dient de OV potentie maximaal te worden benut op nieuwe locaties.

3. Georganiseerde werklocaties - bij nieuw te ontwikkelen locaties stellen we voorwaarden aan 

collectiviteit in de vorm van verplicht parkmanagement of een BIZ (Bedrijven Investering Zone).

4. Aantrekkelijk en gevarieerd werkmilieu - nieuwe locaties bieden ruimte voor bedrijvigheid 

van verschillende schaalgroottes en verschillende economische activiteiten, en mogelijkheid om 

voorzieningen te realiseren. Uiteraard zijn er verschillen tussen typen terreinen. Binnenstedelijke 

werklocaties vragen een ander voorzieningenniveau dan een grootschalig functioneel terrein. Er zijn 

uiteraard uitzonderingen, denk aan clustering van logistieke bedrijven of thematische terreinen.

5. Invloed voor bedrijven - terreinen worden vraaggericht ontwikkeld. We sluiten zo goed mogelijk 

aan bij de vraag van bedrijven. Vraag en aanbod worden structureel gemonitord. Er is geen sprake van 

kwantitatief en kwalitatief overaanbod. De eindgebruiker is bij de gronduitgifte al goed in beeld.

6. Benutting regionale schaalniveau - werklocaties kunnen een lokaal tot bovenregionaal 

verzorgingsgebied hebben. Een regionaal bedrijventerrein in een gemeente kan daarom ook de vraag 

vanuit buurgemeenten en zelfs buurregio's bedienen.

Kwaliteitscriteria voor prioritering van nieuwe ontwikkellocaties
1. Stikstof risico ontwikkeling - bouwprojecten veroorzaken stikstofuitstoot en - depositie. Wanneer 

de stikstofdispositie een Natura 2000-gebied aantast, is volgens de Wet natuurbescherming (Wnb) een 

vergunning vereist. Bouwprojecten vanaf 10 km afstand van een Natura 2000-gebied voldoen doorgaans 

aan de eis van 0,00 mol/ha/jaar. Ontwikkellocaties die dichter bij een kwetsbaar gebied liggen zijn 

minder kansrijk om door te gaan.

2. Bereikbaarheid I ontsluiting - bereikbaarheid via de weg is een belangrijk criterium voor iedere 

nieuwe ontwikkellocatie. Behalve ontsluiting is ook de extra congestie die een ontwikkeling met zich 

meebrengt van belang. Bij voorkeur worden er voor nieuwe locaties daarom verkeersstudiesZ-modellen 

gemaakt op basis waarvan terreinen worden vergeleken.

3. Bereikbaarheid/ potentie OV - voor veel werknemers en werkgevers is bereikbaarheid met OV een 

belangrijk criterium. Ook draagt OV ontsluiting bij aan afname van congestie.

4. Arbeidspotentieel (auto en fiets) - de beschikbaarheid van personeel wordt een steeds 

belangrijkere vestigingsplaatsfactor. Deze indicator brengt het arbeidspotentieel dat vanuit een locatie 

ontsloten kan worden in beeld (zie ook figuur 1). We kijken naast arbeidspotentieel per auto ook naar 

het vervoer per fiets. Voor veel werknemers (en de regionale bereikbaarheid) is de fiets een belangrijk 

vervoersmiddel.
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5. Aansluiten op bestaand terrein - het vormen van een duster van bedrijvigheid geniet de 

voorkeur boven nieuwe, tosstaande, greenfietdontwikketingen. Bijvoorbeeld vanwege voordelen van 

schaalvergroting, investeringskracht van het collectief van ondernemers, een hogere potentie voor het 

uitwisselen van reststromen en/of -warmte tussen bedrijven etc. Belangrijke randvoorwaarde is wet dat 

de druk op bestaande ontsluitingen niet problematisch wordt.

6. Netcapaciteit - om als werktocatie energiepositief te kunnen zijn is voldoende netcapaciteit van 

wezenlijk belang. Of er knelpunten zijn of worden verwacht om energie terug te kunnen Leveren aan het 

net weegt daarom mee in de prioritering van te ontwikkelen Locaties.
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BIJLAGE 4: REGIONALE UITGANGSPUNTEN EN AFSPRAKEN

Tijdens de ontwikkeldag in december 2019 heeft de regio Zuidoost-Brabant afspraken gemaakt met 

de provincie over het vervolg van de bedrijventerreinprogrammering. De tijdens deze ontwikkeldag 

afgesproken uitgangspunten tuiden als volgt:

* Vergroening en verduurzaming van bedrijventerreinen. Dit thema wordt opgenomen in de 

vestigingseisen die worden gesteld aan bedrijven.

* Bedrijfskavels met laad-en losmogelijkheden aan het spoor en/of aan het water.
Spoor- en/of watergebonden kavels kunnen alleen uitgegeven worden aan bedrijven die ook van deze 

faciliteiten gebruikmaken. Indien anders dan regionaal afstemmen. In 2020 wordt in beeld gebracht om 

hoeveel kavels het gaat (bestaand en nieuw) en of er aanvullende afspraken moeten worden gemaakt.

» NIMBY bedrijven in het buitengebied. Bestaande NIMBY-bedrijven worden niet actief verplaatst. 

Nieuwe NIMBY -bedrijven moeten kunnen tanden in de regio Zuidoost Brabant, als het bedrijf bijdraagt 

aan het voorzieningenniveau en/ of past in het ecosysteem van de regio.

» Grootschalige ontwikkelingen. Grootschalige Logistiek is alleen toegestaan als het bedrijf bijdraagt 

aan het voorzieningenniveau en/of past in het ecosysteem van de regio en als de eindgebruiker bekend 

is. Eerst wordt gekeken naar mogelijkheden op bestaande terreinen.

» Vitale bestaande bedrijventerreinen. In 2020 wordt de mogelijkheid onderzocht voor het 

opstellen van Brainport principes voor bedrijventerreinen aan de hand van deze kwatiteitsprofieten.

» Vraaggericht ontwikkelen. Wordt in 2020 verder uitgewerkt. Het contact tussen de

bedrijfscontactfunctionarissen (1 -Loket) wordt geïntensiveerd, om wetticht op termijn te werken aan een 

regionaal 1 -Loket. De naam 1 -Loket is veranderd in 9voor1.

» Mobiliteit en bereikbaarheid van bedrijventerreinen. Voorafgaand aan nieuwe ontwikkelingen 

de juiste voorzieningen treffen is cruciaal voor nieuwe bedrijventerreinen. Mobiliteit is een belangrijk 

thema dat in de uitwerking van de betreffende ontwikkeling moet worden meegenomen.

Naast deze uitgangspunten hebben we ook ingestemd met de programmering in De Peet, de Kempen 

en A2. Deze subregio's gaan beiden uit van het hoge scenario uit de provinciale prognoses. De opgave 

voor deze subregio's is echter significant Lager dan in het SGE. Tevens hebben we ingestemd met de 

ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein in het oostetijk deel van Brainport. Dit regionale terrein 

komt op het grondgebied van de subregio De Peet te Liggen, maar wordt gua prognose gevuld vanuit de 

behoefte van het SGE. Dit nieuwe terrein is daarom ook in de programmering meegenomen.
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BIJLAGE 5: ADVIES STEC, VASTGESTELD 5 DECEMBER 2019

Adviezen programmer!ngsafspraken SGE 1
groep 19.210

1. Aanleiding

De gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven (hierna: SGE) maken programmeringsafspraken voor de 
bedrijventerreinen. Naast kwantitatieve afspraken is het een nadrukkelijk doel om ook een kwaliteitsslag te 
maken met elkaar. Een portefeuille veilige, aantrekkelijke en duurzame bedrijventerreinen draagt bij aan 
het versterken van het Brainport ecoysteem.
De provincie heeft alle subregio's gevraagd programmeringsafspraken te maken, met daarbij aandacht 
voor kwalitatieve aspecten.

OPMERKING VOORAF

Een totaal kwantitatief overzicht ontbreekt (nog). We constateren, samen met het ambtelijk overleg, dat er 
nog keuzes te maken zijn voordat we u 'kwantitatief sluitend' kunnen adviseren. Het gaat om keuzes over 
het herprofileren van terreinen, het op groen zetten van terreinen die nog op het 'wensenlijstje' staan, 
nieuwe toevoegingen op het wensenlijstje, het op oranje zetten van terreinen die niet direct uitgeefbaar 
zijn, et cetera. Ook zijn de kwalitatieve beoordelingen van alle locaties door enkele herindelingen en late 
beschikbaarheid van data pas vlak voor het opstellen van dit advies afgerond.

2. Leeswijzer

De adviezen in deze notitie zijn geclusterd rond vier thema's:
» Algemeen
» Vraag
» Kwalitatief aanbod
» Vraaggericht ontwikkelen

Bij deze notitie hoort een bijlage met cijfermatige onderbouwing: de 'onderlegger vraag en aanbod'.

3. Adviezen

Algemeen
1. We constateren voor een aantal gemeenten dat de contouren en uitgeefbare hectares van terreinen 

niet (helemaal) in lijn zijn met IBIS. Aangezien IBIS een belangrijke basis voor monitoring en afspraken 
is, adviseren we u de eigen gemeentelijke administratie in lijn te brengen met IBIS (en/of w).

2. We constateren dat er locaties zijn die op basis van (mogelijke) verkaveling goed geschikt te maken zijn 
voor de vraag naarfunctioneel grootschalig werkmilieu (o.a. Eeneind West, Park Forum West B, 
Ekkersrijt Uitbreiding, Esp Noord, Habraken B+C). Maar bijvoorbeeld op basis van ligging of huidige 
bereikbaarheid niet geschikt zijn. We adviseren u daarom om nader te inventariseren welke 
omstandigheden te veranderen zijn, zodat hectares beter aansluiten bij marktvraag. Dit is in lijn met de 
oproep tijdens de marktconsultatie om "aan de voorkant beter na te denken over zaken als 
bereikbaarheid".

Vraaggericht ontwikkelen
3. De regio kent veel variatie in 'harde plannen', waarvoor niet altijd een vigerend bestemmingsplan is of 

die om andere redenen niet direct uitgeefbaar zijn. Dit maakt een vraag-aanbodconfrontatie niet 
eenvoudig. Voor individuele Ladderonderbouwingen kan een grote planlijst een risico zijn. De opgave 
is om eenduidigheid aan te brengen in het stoplicht en vervolgens op basis van objectieve beoordeling 
van plannen, vraaggericht te gaan ontwikkelen. We adviseren daarom om van het huidige stoplicht alle 
terreinen als volgt in te delen (zie voor advies per terrein de 'onderlegger vraag en aanbod'):

a. Groene terreinen: onherroepelijk bestemmingsplan en direct uitgeefbaar.
b. Alle andere terreinen (dus ook niet-uitgeefbare terreinen met onherroepelijk bestemmingsplan) 

staan op oranje. Deze terreinen zijn afgestemd met de regio om vraaggericht te gaan 
ontwikkelen. Oranje plannen kunnen dan grofweg twee kanten op: relatief snel in ontwikkeling
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brengen als er behoefte is (bijvoorbeeld via een uitwerkingsplan of wijzigingsbevoegdheid) of 
ze worden uiteindelijk niet doorgezet bij geen behoefte.

4. We adviseren ook om 'groene' terreinen zonder onherroepelijk bestemmingsplan op oranje te zetten 
om het daadwerkelijk uitgeefbare aanbod, vooral in het segment functioneel klein tot middelgroot 
zuiver te houden. Gezien de vraag naar functioneel klein tot middelgroot aan de noord-west kant van 
SGE (ook blijkend uit een analyse van 1 -loket) is het belangrijk oog te hebben voor voldoende hectares 
in deze subregio.

5. Zorg dat er voldoende groene, daadwerkelijke direct uitgeefbare plannen zijn om aan de vraag in het 
middenscenario te voldoen en zorg voor een flexibele schil van oranje terreinen tot de gevraagde 
hectaren in het hoogscenario. Parallel hieraan: denk na over welke terreinen u kunt herprofileren van 
functioneel klein-middelgroot naar functioneel grootschalig en stedelijk klein tot middelgroot. Zie de 
onderlegger cijfers vraag en aanbod SGE' voor onze adviezen per terrein. En advies 9 voor het creëren 
van geschikt aanbod stedelijk werkmilieu.

6. De regio beschikt over een overaanbod aan plannen voor het werkmilieu functioneel klein tot 
middelgroot (uitgaande van de huidige situatie). We adviseren u daarom om niet alle harde en zachte 
hectares die op groen staan ook daadwerkelijk in ontwikkeling te brengen. Maak keuzes over het 
faseren in tijd van plannen. En label terreinen binnen het segment functioneel klein tot middelgroot 
voor bedrijven ŵ 0,5 hectare (zoals bijvoorbeeld Parkforum West B, waar een wens is om het terrein te 
herprofileren van grootschalig naar klein tot middelgroot). Deze terreinen kunnen in de vraag van het 
'tussensegmenť voorzien.

Vraag
7. We adviseren uit te gaan van een vraag volgens het middenscenario. Dit leidt tot een vraag tot 2030

van circa 136 hectare. In het hoge scenario is de vraag circa 224 hectare. Ons advies is om de ruimte
tussen het midden- en hoge scenario als flexibele schil te hanteren (zie ook advies 5). De vraag splitst 
zich indicatief als volgt uit naar werkmilieus:

» Circa 70 hectare vraag naar werkmilieu functioneel grootschalig
» Circa 35 hectare vraag naar werkmilieu functioneel klein tot middelgroot
» Circa 35 hectare vraag naar werkmilieu stedelijk klein tot middelgroot

8. Uit een analyse van de vraag die bij het 1-loket binnen komt blijkt dat er veel vraag is vanuit 
grootschalige bedrijven (in de praktijk: tussen circa 1 en 5 ha, met een enkele uitschieter ŵ 5 ha). De 
totale opgetelde ruimtevraag van deze bedrijven bedraagt indicatief circa 50 hectare. Deze kunnen nu 
niet of nauwelijks ruimte vinden in de regio. We vinden dit overigens geen aanleiding om van een 
hoger scenario uit te gaan. Dit om een tweetal redenen: (1) voor een deel gaat om een zoekvraag, en 
geen netto uitbreidingsvraag. De ruimte die deze bedrijven achterlaten kan weer worden ingenomen 
door andere bedrijven. Dit gaat uiteraard niet op voor bedrijven van buiten de regio. (2) Uit ervaring 
weten we dat van bedrijven die ruimte zoeken (hoe serieus ook) toch altijd een deel niet zal 'landen'. Of 
buiten de regio zal gaan zoeken, bijvoorbeeld door een gebrek aan ruimte op korte termijn.

Kwalitatief aanbod
9. We constateren een tekort aan aanbod voor het werkmilieu stedelijk klein tot middelgroot. Bestaande 

locaties met uitgeefbare hectares zijn vooral uitleglocaties en daarom nauwelijks geschikt om te 
herprofileren naar dit type werkmilieu. We adviseren daarom:

a. Zet in op het verplaatsen/verleiden van verplaatsen van bedrijven op binnenstedelijke terreinen 
met een functioneel klein-middelgroot werkmilieu naar uitleglocaties van dit type. De 
binnenstedelijke locaties die achterblijven zijn mogelijk geschikt (te maken) om de ruimtevraag 
van bedrijven naar stedelijk werkmilieu op te vangen.

b. Breng in beeld welke vervangingsvraag/schuifruimte zo bezien realistisch is. De ruimtevraag 
van verplaatsende bedrijven is nog niet opgenomen in de raming van de uitbreidingsvraag. 
Vervangingsvraag moet onderbouwd worden met concrete initiatieven of een 
beleidsvoornemen om te gaan transformeren.

c. Maak afspraken over een eenduidige indeling van terreinen van het type stedelijk werkmilieu. 
De indeling die gehanteerd is voor de provinciale prognose roept bij enkele terreinen vragen
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op. Ekkersrijt Oost (Son en Breugel) lijkt niet goed aan de definitie te voldoen. Diepenvoorde 
(Waalre) heeft juist wel weer kenmerken van een stedelijk werkmilieu.

10. We constateren te weinig aanbod voor werkmilieu functioneel grootschalig. Er is wel zacht aanbod, 
vooral in subregio oost. Dit aanbod zal niet in de vraag vanuit de hele SGE kunnen voorzien omdat er 
specifieke vraag naar dit segment in subregio west is en zal blijven. Ook in de subregio west moet 
daarom aanbod worden geschapen in dit werkmilieu. Om ook in subregio west in de vraag te kunnen 
voorzien adviseren we een mix van twee maatregelen: enerzijds herprofileren van enkele locaties die 
nu gelabeld zijn voor functioneel klein tot middelgroot. Anderzijds het 'naar voren halen' van zachte 
plannen om over hard aanbod te kunnen beschikken.

11. We adviseren u ook bij het herprofileren van het functioneel grootschalig aanbod onderscheid te 
maken tussen hectares die vooral geschikt zijn voor (grootschalige) logistiek en reguliere grootschalige 
bedrijven (bijvoorbeeld industrie). Een deel van de uitbreidingsvraag bestaat uit logistieke gebruikers 
(blijkt ook uit de analyse van 1 loket). Het is logisch om deze vragers op een locatie te concentreren. 
Geschikte locaties zijn bijvoorbeeld Westfields en GDC Acht. Uiteraard passend binnen de ambities die 
de regio geformuleerd heeft met betrekking tot deze logistieke vestigers (gelieerd aan Brainport- 
bedrijvigheid).

12. Maak nadere afspraken met de overige subregio's in Zuidoost Brabant om de vraag naar functioneel 
grootschalig werkmilieu (en in het bijzonder logistiek) met elkaar af te stemmen. De vraag van 
bedrijven in dit segment gaat vaak over gemeente- en regiogrenzen heen.
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BIJLAGE 6: AFSPRAKEN EN WERKWIJZE
BRAIN PORT-GE LI EERDE GROOTSCHALIGE LOGISTIEK

De samenwerkende partijen (bedrijfsleven, onderwijs- en kennisinstellingen en overheden) zetten in op 

het behouden en versterken van Brainport als motor van de regionale en nationale economie. Deze 'motor' 

jaagt dan niet alleen de economie aan, maar draagt ook bij aan brede welvaart zodat atte groepen in de 

samenleving profiteren. Dit kan in de vorm van schotingsmogetijkheden, werk, maar ook omdat hiermee 

de (her)ontwikketing van woon- en werkgebieden een impuls krijgt, net als de maatregelen gericht op het 

verbeteren van de bereikbaarheid.

In de afgelopen decennia is een ecosysteem ontstaan waarin bedrijven, met name in de high tech 

maakindustrie, gezamenlijk een Leidende positie hebben opgebouwd.

Het behouden en versterken van dit ecosysteem vraagt om eigentijdse woon- en werktocaties, om goede 

bereikbaarheid voor atte modaliteiten én om een Leefbare stedetijke omgeving en het omringende gebied 

met z'n kernen en Landelijk gebied. Juist om deze reden maakt de regio scherpe keuzes over de inrichting 

van de ruimte. Specifiek voor werktocaties betekent dit dat wordt ingezet op het accommoderen van die 

bedrijvigheid (en zijn bijbehorende functies) die bijdraagt aan dat Brainport-ecosysteem.

In het Licht van de programmering bedrijventerreinen Zuid-Oost-Brabant is de vraag actueel hoe de regio 

wenst om te gaan met grootschalige Logistiek. De regio Zuid-Oost-Brabant heeft zich, in tegenstelling 

tot bv de regio Tilburg of Vento, nooit geprofiteerd in die grootschalige Logistiek. Gelet op het hiervoor 

genoemde uitgangspunt dat de regio zorgvuldig wenst om te gaan met de schaarse ruimte ziet de 

regio dan ook geen meerwaarde in het accommoderen van grootschalige Logistiek. Aan de andere kant 

constateren partijen en onderzoekers dat ook Logistiek een ondersteunende functie heeft in het Brainport- 

ecosysteem.

Tijdens de Ontwikketdag van 19 december 2019 hebben provincie, de vier subregio's uit Zuidoost-Brabant 

en de waterschappen de volgende afspraak gemaakt over grootschalige Logistiek:

De definitie van grootschalige logistiek, zoals door STEC is verwoord, wordt aangehouden. 

Grootschalige logistiek is alleen toegestaan als het bedrijf bijdraagt aan het voorzieningenniveau van 

de regio en/of past in het ecosysteem van de regio en als de eindgebruiker bekend is. Bij een vraag 

voor grootschalige ontwikkelingen wordt eerst gekeken naar mogelijkheden op bestaande terreinen. 

Betreft het een vestiging van minder dan 5 hectaren, dan beslist de subregio zelf over een eventuele 

vestiging. Betreft het een vestiging van groter dan 5 hectaren, dan wordt er regionaal afgestemd, 

bovenregionale afstemming vindt in elk geval plaats met de provincie als het nieuwe locaties betreft 

die niet in de programmering zijn meegenomen.

Het poho economie SGE heeft er op 1 april 2021 voor gekozen om de doelgroep nog wat smaller op 

te vatten en dus bovenstaande bestuit uit 2019 aan te scherpen. De zogenaamde regio-verzorgende 

grootschalige Logistiek wordt uitgestoten. Voor dat type Logistiek zijn er voldoende alternatieve 

mogelijkheden op bestaande bedrijventerreinen die bovendien gunstiger Liggen ten opzichte van stedetijke 

gebieden. Enkel de vestiging van grootschalige Logistiek met een meerwarde voor de HTSM sector en 

daarmee direct gelieerd aan het Brainport ecosysteem wordt gefacititeerd.
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Dit leidt tot de volgende centrale vraag: hoe kunnen we in de regio aan de ene kant ruimte bieden voor 

het accommoderen van grootschalige logistiek die wel meerwaarde heeft voor het Brainport-ecosysteem, 

terwijl we aan de andere kant ongewenste ontwikkelingen (grootschalige logistiek zonder meerwaarde, 

overaanbod aan bedrijventerreinen) kunnen voorkomen.

Deze vraag is actueel in het licht van de programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen in het SGE 

waarin de overheden een besluit willen nemen over het al dan niet op (licht)groen zetten van fase 3 van 

Westfields in Oirschot.

Voorgesteld wordt de hiernavolgende afspraken van toepassing te verklaren voor de wijze waarop binnen 

het SGE wordt omgegaan met Westfields fase 3. Deze ontwikkeling wordt als een pilot voor de voorgestelde 

werkwijze gezien.

1. MEERWAARDE LOGISTIEK VOOR BRAINPORT-ECOSYSTEEM; INSPELEN OP DE BEHOEFTE
Buck Consultants International (BCI) heeft, in opdracht van de marktpartij en in afstemming met de 

gemeente Oirschot, een studie uitgevoerd naar de marktkansen voor logistiek in de Brainportregio én in 

kaart gebracht op welke manier logistiek bijdraagt aan het Brainport-ecosysteem . BCI heeft onderzocht 

in hoeverre een logistieke invulling kan aansluiten op het profiel van het Brainport-ecosysteem. Logistiek 

bedient bedrijven (en consumenten) in alle segmenten van de economie, en dus ook de maakindustrie 

I high tech sector in de regio. Het hart van het kennisintensieve ecosysteem wordt gevormd door 

R&D, engineering en hoogwaardige productie; logistiek is geen key-driver, maar heeft een belangrijke 

faciliterende functie voor de maakindustrie.

Voor het goed functioneren van de Brainportregio is het van belang dat de hier gevestigde Brainport- 

bedrijven over goede faciliteiten kunnen beschikken voor de aanvoer-, opslag en afvoer van materialen, 

halffabricaten en eindproducten. Een aantal bedrijven heeft de logistieke afhandeling in eigen beheer 

georganiseerd, maar met name de grotere bedrijven besteden dit uit aan gespecialiseerde logistieke 

dienstverleners zoals o.a. De Rooij Logistics, Rhenus e.a.

BCI constateert dat er een significante vraag is naar logistiek vastgoed die ook aanzienlijk minder dan 

andere sectoren beïnvloed zal worden door de corona-crisis. Het aanbod voor dergelijke activiteiten is 

beperkt. Er is in de regio weinig aanbod voor terreinen specifiek gericht op logistiek. Dit aanbod ligt met 

name op GDC in Eindhoven en op Westfields in Oirschot. Fase 1 en 2 van Westfields zijn 'gereed', er is 

nog een beperkte (ca. 15.000 m2) ruimte in een recent gebouwde hal. Het laatste deel van Westfields, 

fase 3 heeft, gelet op de beschikbare ruimte en de regionale markt (bedrijven en consumenten) 

alsmede als gevolg van logische voortzetting van het logistieke profiel van Westfields fase 1 en 2, een 

sterk onderscheidend vermogen om succesvol te kunnen zijn op de markt van logistiek vastgoed. Naar 

inschatting levert een succesvolle logistieke invulling honderden extra banen op.

Met betrekking tot de vraag naar specifiek logistiek vastgoed als onderdeel van het Brainport-ecosysteem 

zijn er verschillende signalen. Door het PoHo is gevraagd om hier nader inzicht in te geven. De 

initiatiefnemer en de gemeente Oirschot hebben geconcludeerd dat het op dit moment niet zinvol is om, 

in aanvulling op de beschikbare onderzoeken van Buck Consultants International, een nader onderzoek te 

doen naar de vraag naar dit specifieke logistieke vastgoed voor de komende járen.

We zien voor de komende periode een stevige groei van bedrijven in de high tech maakindustrie op 

ons afkomen (bij de OEM-ers, de toeleverende bedrijven en kennis- en onderzoeksinstellingen) en 

er worden voorbereidingen getroffen voor fase 2 van de Brainport Industries Campus. Dit zal ook 

leiden tot groei van daarbij behorende logistieke activiteiten. Om in te spelen op deze groei én om 

mogelijkheden te bieden om deze activiteiten te concentreren op een dedicated terrein (waarbij de high 

tech productie en onderzoekslocatie dus beschikbaar is voor hoogwaardige activiteiten) is het in de ogen 

van betrokkenpartijen wenselijk om een dergelijk terrein beschikbaar te hebben zodat snel kan worden 

ingespeeld op deze kansen.
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STEDELIJK GEBIED!

Van de zijde van de provincie wordt gehamerd op de nadere onderbouwing van de behoefte. Van de zijde 

van 9voor1 wordt deze behoefte niet herkend.

Het moge duidelijk zijn dat ieder het belang ziet van de groei van Brainport en dat 'de markt' het 

uiteindetijke gelijk of de beschikbaarheid van specifiek Logistiek vastgoed hieraan bijdraagt bepaalt. Om die 

reden zijn we op zoek naar een afspraak die enerzijds ruimte biedt om, als deze vraag zich voordoet, hier 

snel op in te kunnen speten, maar anderzijds ook niet Leidt tot overprogrammering.

Het voorstel is om, gelet op het belang van de groei van het Brainport-ecosysteem, de juiste voorwaarden 

te creëren om snel op de vraag naar specifieke Logistieke activiteiten in te kunnen speten, maar anderzijds 

zodanige afspraken te maken dat de daartoe aangewezen Locatie ook alleen dan kan worden ontwikkeld als 

zich een passende vraag voordoet.

In het vervolg van deze memo Lichten we toe hoe we deze beide zaken kunnen borgen.

2. EEN SAMENHANGEND PAKKET VAN AFSPRAKEN
Om het bovenstaande adeguaat te kunnen regelen Ligt een samenhangend pakket van 'stevige' afspraken 

voor, zowel tussen de betrokken overheden (gemeenten, subregio's en provincie) als tussen de gemeente 

Oirschot en de ontwikkelende partij. Juist in de samenhang van de afspraken schuilt de kracht. Het gaat 

daarbij om:

1. bestuurlijke afspraken over regionale programmering

2. definiëren doelgroepen

3. pubtiekrechtetijke borging in bestemmingsplan

4. borgen eindgebruiker en snel inspeten op passende vraag

5. privaatrechtetijk borgen

In de volgende paragrafen worden deze afspraken verder uitgewerkt.

2.1 Bestuurlijke afspraken
Stedetijk Gebied Eindhoven, de overige subregio's Zuidoost-Brabant en de provincie maken vierjaarlijks 

afspraken over de regionale programmering van bedrijventerreinen. Door middel van deze afspraken 

Leggen de gemeenten zich vast met betrekking tot het in ontwikkeling brengen van bedrijventerreinen.

In 2016 werden deze afspraken voor het eerst gemaakt. Voor Westfietds fase 1 en 2 is toen de ontwikkeling 

van dit 'reguliere bedrijventerrein' omgezet naar de ontwikkeling ten behoeve van grootschalige 

Logistiek, mede ingegeven door de verplaatsing van DPD naar Westfietds. Westfietds fase 3 (dat nog de 

oorspronkelijke bestemming Bedrijfsdoeleinden Nader uit te werken heeft) is toen uit de programmering 

gehaald.

Het voorstel is om de ontwikkeling van Westfietds fase 3 in de programmering 2021 'op groen' te zetten, 

maar daar een aantal voorwaarden aan te verbinden.

De eerste voorwaarde betreft dat de (afronding van de) ontwikkeling van GDC prioriteit heeft boven 

de afronding van Westfietds. Westfietds fase 3 vormt een 'nieuwe ontwikkeling' in het Licht van de 

programmeringsafspraken die de regio wit maken. In de afspraken uit 2016 is de ontwikkeling van GDC 

Eindhoven ten behoeve van (grootschalige) Logistiek at op groen gezet.
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In dit kader is het nog wel relevant in te gaan op de betrokkenheid van de subregio's in Zuidoost- 

Brabant bij het in ontwikkeling brengen van Westfields fase 3. De subregio's hebben immers tijdens de 

Ontwikkeldag van december 2019 met elkaar afgesproken dat, indien sprake is van een ontwikkeling van 

meer dan 5 ha., afstemming met de andere subregio's nodig is. Het voorstel dat nu voorligt is als volgt:

1. De subregio's stemmen in met het 'op groen' zetten van de ontwikkeling van Westfields fase 3, 

inclusief de voorwaarden zoals deze in deze notitie zijn verwoord.

2. Indien sprake is van een daadwerkelijke aanvraag tot het in ontwikkeling brengen van (een deel van) 

Westfields fase 3 zullen de aanvraag en het advies van 9voor1 over de meerwaarde voor het Brainport- 

ecosysteem (zie par. 2.2) worden voorgelegd aan de andere sub-regio's.

3. Het PoHo Economie van de SGE neemt een unaniem besluit en betrekt daarbij het advies van 9 voor 1 

en de andere subregio's.

2.2 Definiëren doelgroepen; wijze van toetsing en besluitvorming
Een eerste stap om tot concretisering van bovenstaand beleid te komen bestaat uit het definiëren van de 

categorieën in logistiek die bijdragen aan het Brainportecosysteem. Deze definities kunnen we vervolgens 

benutten bij het verdere afwegings- en besluitvormingsproces.

Voorgesteld wordt om de volgende criteria te gebruiken:

Bij 'Brainport-gelieerde logistiek' gaat het om de afhandeling van goederenstromen die worden 

gegenereerd door de zogenaamde 'Brainport-bedrijven'. Hiermee wordt in beginsel de HTSM-sector 

bedoeld (High Tech Systems and Materials). Grote ondernemingen die tot deze sector behoren zijn o.a. 

OEM-bedrijven zoals Philips I Signify, DAF en ASML. Daarnaast zijn er ook toeleveranciers zoals de VDL- 

groep, Prodrive, NTS, KMWE, etc. Soms regelen deze bedrijven zelf hun logistiek, maar meestal hebben zij 

dit uitbesteed aan logistieke dienstverleners.

Bovenstaande afbakening laat zich nauwelijks vertalen in bijvoorbeeld een limitatieve lijst met SBI-codes 

die recht doet aan de veelsoortigheid van bedrijven die bijdragen aan het brainport-ecosysteem. Om die 

reden wordt voorgesteld om de concrete toepassing van het criterium te laten toetsen door een gremium 

dat over voldoende kennis en ervaring beschikt om dit op juiste waarde te schatten.

De toetsing van serieuze vestigingskandidaten aan de gemaakte afspraken vindt plaats aan de hand van 

schríftelijke informatie die door de betreffende kandidaat wordt aangereikt.

De werkgroep '9 voor 1', waarin alle SGE-gemeenten en Brainport Development vertegenwoordigd zijn, 

fungeert daarbij als toetsingscommissie. '9 voor 1' heeft ervaring met vergelijkbare toetsingstrajecten, 

o.a. bij het uitbrengen van adviezen aan het POHO over het afwijken van programmeringsafspraken in het 

geval een individueel bedrijf zich op een 'oranje' terrein wil vestigen. Bij het toetsen van de 'brainport- 

gelieerdheid' van een bedrijf stelt '9 voor 1' een advies op dat met meerderheid van stemmen in de 

werkgroep dient te worden ondersteund.

Het advies van de toetsingscommissie wordt via het Ambtelijk Overleg Economie voorgelegd aan het POHO 

Economie. Het POHO Economie van de SGE beslist uiteindelijk unaniem op dit advies; zoals hiervoor al 

geformuleerd neemt zij daarin ook de adviezen van de andere subregio's mee.

Het PoHo heeft de ruimte om onderbouwd af te wijken van het ambtelijk advies, zowel in het toetsen 

van het criterium 'brainport-gelieerd' (alleen al omdat de 'HTSM-sector' zich niet altijd eenduidig in 

'SBI-codes' laat vastleggen) als in het, in afwijking van de gemaakte afspraken over de prioriteit voor 

GDC, toestaan van een vestiging op Westfields fase 3 terwijl er ook nog ruimte is op GDC. Hierbij kunnen 

zwaarwegende argumenten vanuit regionale economische doelstellingen een rol spelen. Het door het 

PoHo Economie gebruik maken van deze hardheidsclausule kan alleen op basis van unanimiteit gebeuren.
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2.3 Publiekrechtelijk borgen in bestemmingplan
Het volgende element in de samenhangende afspraken is om in het op te stellen bestemmingsplan 

in de doeleindenbeschrijving op te nemen dat de gronden in het bestemmingsplan bestemd zijn voor 

brainportgelieerde (grootschalige) logistieke bedrijven. In de definities wordt dan aangesloten op de in 

deze memo genoemde definitie en op de wijze waarop dit getoetst wordt. Hiermee worden de gronden 

expliciet bestemd voor deze bedrijven en zijn andere bedrijven uitgesloten.

Een dergelijke bepaling is niet uniek: ook voor fase 1 van de Brainport Industries Campus is een specifieke 

doeleindenbeschrijving opgenomen.

De vraag is of, gelet op de dienstenrichtlijn, een dergelijke voorwaarde in het bestemmingsplan 

mag worden opgenomen. Een bestemmingsplan is een algemeen geldend voorschrift aangaande de 

gebruiksmogelijkheden van gronden en bouwwerken. Die gebruiksmogelijkheden gelden ongeacht de 

(rechts)persoon van de gebruiker. Dit rechtskarakter impliceert dat een bestemmingsplanregeling niet 

mag discrimineren als bedoeld in art. 15 lid 3 Drl.

Dat zo zijnde resteert de noodzaak om de beperking van logistieke activiteiten tot "brainport-logistiek" 

deugdelijk te onderbouwen. Dit geldt en gold overigens ook al op basis van het aspect “goede ruimtelijke 

ordening" wat de grondslag vormt voor ieder bestemmingsplan.

Het opnemen van een criterium 'brainport-gelieerď in een bestemmingsplan is mogelijk als dit is gestoeld 

op ruimtelijke argumenten. In de toelichting van het op te stellen bestemmingsplan zal deze onderbouwing 

worden opgenomen. De bouwstenen daarvoor zijn de volgende:

- de regio zet in op duurzame verstedelijking en zorgvuldig ruimtegebruik; om die reden wil de regio 

terughoudend omgaan met grootschalige logistiek die geen toegevoegde waarde heeft of te grote 

negatieve effecten op het vestigings- en verblijfsmilieu met zich brengt;

- de high tech maakindustrie vraagt om hoogwaardige werklocaties die ruimte bieden aan de 

kwalitatief hoogwaardige bedrijvigheid waar vele werknemers in een kwalitatieve werkomgeving, 

vaak in combinatie met onderzoeks- en onderwijsactiviteiten en ruimte voor ontmoeting en interactie 

verblijven, zoals bv BIC in Eindhoven; dit verhoudt zich slecht tot de inpassing van de grootschalige 

logistieke activiteiten;

- de regio ziet wel dat logistiek een faciliterende functie heeft voor de high tech maakindustrie en wil 

deze dan ook graag accommoderen op passende plekken (zoals Westfields fase 3);

- het concentreren van logistieke activiteiten op een goed ontsloten plek draagt ook bij aan het beperken 

van onnodige verkeersbewegingen en betekent ook milieuwinst.

Een eerste juridische toetsing leert dat met de hiervoor genoemde bouwstenen een deugdelijke 

onderbouwing geleverd wordt en dat het risico dat dit geen stand houdt aanvaardbaar is. Dit laat natuurlijk 

onverlet dat, indien hiertegen bezwaar en/of beroep wordt ingesteld, de definitieve toetsing of dergelijke 

bepalingen niet strijdig zijn met de Dienstenrichtlijn door bv de rechtbank of Raad van State zal worden 

uitgevoerd.

We hebben verder geconcludeerd dat de inwerkingtreding van de Omgevingswet (voorzien in 2022) een 

bredere (dan alleen een ruimtelijke) afweging mogelijk maakt, waarmee op voorhand zoveel mogelijk 

rekening zal worden gehouden.

Het opnemen van een dergelijke specifieke ontwikkelingsrichting is voor Westfields fase 3 ook feítelijk 

geen probleem. Er is immers sprake van een 'nieuwe situatie' in de zin dat het BP sowieso gewijzigd 

dient te worden om deze ontwikkeling mogelijk te maken. Bovendien hebben gemeente Oirschot en de 

ontwikkelaar al principe-overeenstemming over dergelijke afspraken, een en ander vanzelfsprekend 

onder voorbehoud van instemming van de gemeenteraad van Oirschot en regionale afspraken over 

programmering.
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2.4 Eindgebruiker in beeld en vraaggericht ontwikkelen
Provincie en regio hebben als uitgangspunt dat vraaggericht ontwikkeld zou moeten worden. Dit is 

vertaald in het feit dat de 'eindgebruiker bekend' dient te zijn. Er zijn nog geen specifieke afspraken 

gemaakt over het toetsingsmoment dat de eindgebruiker bekend zou moeten zijn: is dit bij de start van het 

bestemmingsplan of bij de uitgifte van de grond.

In andere delen van de provincie vult men het vraaggericht ontwikkelen in door de ptanotogisch-juridische 

procedure te starten nadat zich een concrete vraag om vestiging voordoet. Indien zou worden gekozen voor 

de procedure dat de eindgebruiker bekend dient te zijn alvorens de ptanotogisch-juridische procedure te 

starten constateren we dat er spanning ontstaat: partijen die op zoek zijn naar Locaties voor grootschalige 

Logistieke activiteiten hebben, zeker in de high tech maakindustrie, een bepaalde mate van haast. Ook 

vanuit het oogpunt van het aanjagen van de economische ontwikkeling zit hier een belang voor de regio. 

Deze haast staat op gespannen voet met het volledig doorlopen van een bestemmingsplanprocedure; deze 

kan, zeker indien sprake is van bezwaar en beroep, wet 2 a 3 jaar duren. De ervaring teert dat bedrijven 

niet bereid zijn hierop te wachten waarmee we in een soort van vicieuze cirkel terecht komen.

We zijn dus op zoek naar een oplossing die balans biedt tussen enerzijds zorgvuldigheid en anderzijds 

snelheid. De gemeente Oirschot stelt voor om, bij wijze van pitot, daarom uit te gaan van de volgende 

werkwijze:

1. Op basis van het 'op groen' zetten van Westfields fase 3 worden de voorbereidingen getroffen voor het 

bestemmingsplan Westfields fase 3 en wordt dit in procedure gebracht.

2. In dit bestemmingsplan worden niet alleen de eerder genoemde doeleindenbeschrijving opgenomen, 

maar wordt ook een bouwverbod opgenomen tot het moment dat een uitwerkingsplan is vastgesteld.

3. Dit uitwerkingsplan zal pas door het college van B&W in procedure worden gebracht nadat het PoHo 

Economie van de SGE, conform de procedure als beschreven in paragraaf 2.2 (toets meerwaarde 

Brainport-ecosysteem, afstemming subregio's) unaniem een positief besluit heeft genomen. De 

doorlooptijd van een dergelijke procedure (toetsing en planologische procedure bedraagt 6 à 9 

maanden.

Het voordeel van deze tweetraps-benadering is dat we in de komende periode op een zorgvuldige wijze 

het moeder-bestemmingsplan kunnen voorbereiden en de vaststellings- en eventuele bezwaar- en 

beroepsprocedures kunnen doorlopen, terwijl vervolgens door middel van het uitwerkingsplan snel en 

adeguaat kan worden ingespeeld op een concrete vraag nadat opnieuw in een zorgvuldige procedure de 

meerwaarde voor het Brainport-ecosysteem is getoetst. Ook in deze procedure is bezwaar en beroep 

mogelijk, maar die zien dan niet meer toe op de hoofdzaken die al in het moederplan zijn afgehandeld.

2.5 Privaatrechtelijk borgen in Anterieure Overeenkomst
Specifiek voor Westfields geldt dat de gemeente niet de partij is die de ontwikkeling van het 

bedrijventerrein voor haar rekening en risico neemt: er is sprake van een private ontwikkelende partij die 

de gronden verwerft, bouw- en woonrijp maakt en het logistieke vastgoed realiseert. Dit betekent dat de 

gemeente niet kan sturen op de uitgifte van gronden.

Het 'sluitstuk' van het samenhangende pakket aan afspraken vormt een Anterieure Overeenkomst.

In deze Anterieure Overeenkomst worden, naast de gebruikelijke zaken over de ontwikkeling van 

bedrijventerreinen (planproces, rollen, overdracht openbaar gebied, kostenverhaal) ook een aantal 

specifieke afspraken vastgelegd over de ontwikkeling. Dit betreft:

1. afspraken over de ínhoud van het bestemmingsplan gericht op het opnemen van de specifieke 

doeleindenbeschrijving en de werkwijze met het uitwerkingsplan; afspraken over de onderbouwing van 

de meerwaarde van de grootschalige logistiek voor het Brainport-ecosysteem;

2. afspraken over de wijze waarop de ontwikkelende partij mogelijke kandidaten dient voor te leggen 

aan de gemeente en de wijze waarop deze getoetst worden; hierin wordt onder andere beschreven
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dat sprake is van een toetsingscommissie bestaande uit vertegenwoordigers vanuit de regio die een 

advies uitbrengt aan het PoHo Economie (en in voorkomende gevallen de andere subregio's). Dit PoHo 

Economie SGE neemt uiteindetijk het bestuit.

3. de verplichting atte afspraken door te Leggen aan eventuele toekomstige eigenaren en gebruikers 

(kettingbeding versterkt door een derdenbeding ten behoeve van de gemeente);

4. een boetebeding;

5. de afspraak dat, mocht de vraag naar de specifiek beschreven doelgroep in de komende járen zich niet 

voordoen en de ontwikkeling van de Locatie dus uitbtijft in de aanloop naar de volgende actualisatie 

van de programmering, deze Locatie dan opnieuw wordt gewogen bij het komen tot een nieuwe 

programmering.

Samenvattend is hiermee sprake van een pakket aan afspraken dat enerzijds bijdraagt aan de 

economische ontwikkeling van de Brainportregio en kans biedt om snel in te speten op kansen in de markt 

voor grootschalige Logistiek die bijdraagt aan het Brainport-ecosysteem, terwijl anderszins voldoende 

waarborgen bestaan om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan. Aan de andere kant zijn de afspraken 

ook zodanig dat, mocht zich in de komende járen geen vraag naar dergetijke Logistieke activiteiten 

voordoen, de Locatie niet ontwikkeld wordt. In dat gevat zat de Locatie opnieuw worden gewogen bij het 

komen tot een nieuwe programmering.

Daarom wordt geadviseerd om, met de hierboven genoemde voorwaarden, in te stemmen met het op groen 

zetten van de ontwikkeling van Westfietds fase 3 als pitot om tot een passende manier van vraaggericht 

ontwikkelen voor grootschalige Logistiek binnen de Brainport te komen. Voorgestetd wordt om halverwege 

de 'ptanhorizon' van de programmeringsafspraken een eerste evaluatie te Laten plaatsvinden.

3. RISICO’S EN KANTTEKENINGEN
In de afgelopen periode zijn, samen met de regio-gemeenten, een aantal risico's en kanttekeningen 

benoemd. Hierna wordt hierop ingegaan.

3.1 Definitie Brainport-gelieerd, toetsing en handhaving
Het bepalen of een bedrijf meerwaarde heeft voor het Brainport-ecosysteem Laat zich niet vangen 

in een Limitatieve Lijst met bedrijven. Om die reden is aansluiting gezocht bij een definitie die eerder 

bijvoorbeeld voor de Brainport Industries Campus is opgestetd. Betangrijker is echter dat we de toetsing 

doen plaatsvinden door een adviescommissie, bestaande uit ambtetijke adviseurs vanuit de regionale 

gemeenten en Brainport Development die een ruime kennis en ervaring hebben met de regionale context 

en de acguisitie en uitgifte van bedrijventerreinen. Het uiteindetijke bestuit Ligt in handen van het PoHo 

Economie waarmee het regionale draagvlak voor de vestiging van de specifieke kandidaat geborgd is.

Door 9voor1 is erop gewezen dat in de Logistiek sprake is van Logistieke dienstverleners die gebruiker 

van het vastgoed zijn en die contracten voor Logistieke operaties voor een aantal járen aangaan. 9voor 1 

is kritisch als het gaat om de mogelijkheden om als overheid beperkingen op te Leggen aan de klanten 

waarvoor deze dienstverlener de operatie mag uitvoeren en of het wet mogetijk is om dit, ook over een 

aantal járen, adeguaat te handhaven. Het is aan de regio-bestuurders om te bepalen of men dergetijke 

beperkingen wit opleggen. Als daartoe, conform het huidige voorstel wordt besloten, resteert de vraag 

hoe dit gehandhaafd wordt en of dit daadwerketijk gebeurt. Zoals hiervoor beschreven vindt de borging 

zowel Langs pubtiekrechtetijke als privaatrechtetijke weg plaats. De gemeente Oirschot committeert zich 

aan de regionale afspraken en zat ook de marktpartijen (ontwikkelaar, belegger, dienstverlener) wijzen 

op de afspraken en waar nodig optreden. Daarmee Ligt er een stevig pakket aan afspraken tussen diverse 

partijen dat in onze ogen voldoende waarborgen biedt. Dit Laat onverlet dat hiermee geen waterdicht
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pakket kan worden gegarandeerd.

Wij wijzen er overigens op dat de vraag hoe de regio borgt dat bedrijventerreinen uiteindetijk conform de 

bedoelde en wetticht uiteindetijk gewenste doetstettingen worden gebruikt veel breder is dan de casus van 

de 8 ha. die nu voortigt in de casus Oirschot Westfietds fase 3.

3.2 Brainport-gelieerd borgen in bestemmingsplan
Zoals eerder at beschreven zijn er vragen gesteld over het opnemen van een beperkt aantal categorieën 

bedrijven die gevestigd mogen worden in een bestemmingsplan, mede in relatie tot de Dienstenrichttijn. 

Juridisch advies teert ons dat dit mogetijk is als sprake is van ruimtelijke overwegingen. Dit betekent dat 

de initiatiefnemers gehouden zijn om in de toelichting op het bestemmingsplan deze onderbouwing te 

Leveren. De provincie vestigt er nogmaals de aandacht op dat deze onderbouwing degelijk moet zijn. 

Overwogen is de toetsingscommissie te verankeren in het op te stelten bestemmingsplan. Na overweging 

is besloten dit niet te doen maar deze toetsingscommissie te verankeren in de Anterieure Overeenkomst. 

Het college van B&W van Oirschot toets een aanvraag daarmee aan de ruimtelijke criteria zoals deze in 

het bestemmingsplan zijn opgenomen (waaronder dus de meerwaarde voor het Brainport-ecosysteem 

waarvoor dus een extern advies wordt ingewonnen). Daarmee krijgt deze toets min of meer dezelfde 

waarde als een toetsing van een Q-team dat bv de ruimtelijke kwaliteit in bepaalde plannen toetst.

Het Ligt niet in de rede dat er een derde partij zat zijn die juist tegen deze bepaling en de onderbouwing 

daarvan bezwaar of beroep zat aantekenen. Grootschalige Logistiek is weliswaar omstreden, maar de 

voorgestetde regeling ziet er juist op toe om grootschalige Logistiek 'as such' tegen te gaan en alleen mee 

te werken aan grootschalige Logistiek met meerwaarde voor het Brainport-ecosysteem.

3.3 Is de constructie moederplan-uitwerkingsplan houdbaar in het licht van de Omgevingswet.
Onder de Omgevingswet verdwijnt de constructie moederptan-uitwerkingsptan. Op grond van het 

overgangsrecht worden moederptannen met uitwerkingspticht van rechtswege aangemerkt als 

omgevingsplan. De in een moederptan opgenomen uitwerkingspticht Levert onder de Omgevingswet 

van rechtswege een delegatiebesluit op. B&W kunnen op grond daarvan een wijziging van het 

omgevingsplan vaststellen, waarbij de uitwerkingsregets in acht worden genomen. Dat betekent dat ook 

na inwerkingtreding van de Omgevingswet -met inachtneming van de uitwerkingsregets - een wijziging van 

het moederptan (dan omgevingsplan) kan worden vastgestetd door B&W. Daarna kan op basis daarvan een 

omgevingsvergunning (in ieder gevat voor de technische bouwactiviteit) worden verleend.

De Omgevingswet biedt nog een andere mogelijkheid, als een (bouw)ptan at zodanig concreet is dat een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning kan worden ingediend. Die mogelijkheid volgt uit de zogenaamde 

bruidsschat. De bruidsschat is eigenlijk een set rijksregets die toegevoegd wordt aan het omgevingsplan 

van rechtswege en waarover gemeenten -bij de implementatie van de Omgevingswet- een eigen afweging 

kunnen maken. In de bruidsschat is een mogelijkheid opgenomen om gebruik te maken van een uit te 

werken bestemming in een bestemmingsplan. De uitwerkingsregets worden namelijk aangemerkt als 

beoordelingskader voor binnenptanse omgevingsptanactiviteitvergunningen voor bouwwerken. Die geldt 

alleen voor bouwactiviteiten en niet voor ander gebruik; van deze mogelijkheid kan dus geen gebruik 

gemaakt worden om het gebruik/ de functie van een bestaand gebouw te wijzigen. De vergunning kan door 

B&W worden verleend als de bouwactiviteit past binnen de regels van de uitwerkingspticht. Zij zijn niet 

verplicht tot het verlenen van de vergunning.

3.4 Welke procesrisico’s lopen partijen
Terecht is de vraag gesteld om inzicht te bieden in de procesrisico's die deze specifieke regeling biedt. 

Zoals eerder at gesteld Ligt het niet in de rede dat een derde partij juist tegen deze bepaling en de 

onderbouwing daarvan bezwaar of beroep zat aantekenen. Grootschalige Logistiek is weliswaar omstreden, 

maar de voorgestetde regeling ziet er juist op toe om grootschalige Logistiek 'as such' tegen te gaan en 

alleen mee te werken aan grootschalige Logistiek met meerwaarde voor het Brainport-ecosysteem.
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Een ieder kan een zienswijze indienen tegen het ontwerp moederptan, maar beroep kan alleen worden 

ingediend door belanghebbenden. Er is slechts een beperkte groep belanghebbenden, waardoor de kans 

dat beroep wordt aangetekend tegen het moederptan klein is. Feítelijk zijn alleen de ontwikkelaar en 

de huidige particuliere eigenaar belanghebbenden. Zij kunnen beroep instellen tegen het moederptan, 

een uitwerkingsptan of de weigering een uitwerkingsptan vast te stelten. De ontwikkelaar zou overigens 

handelen tegen zijn eigen (financiële) belang in als hij beroep zou instellen tegen het moederptan en/of het 

bestuit tot uitwerking.

Kandidaat bedrijven zijn niet in de gelegenheid om beroep in te stelten omdat zij geen belanghebbende zijn. 

Dat zijn/worden zij pas, als zij een juridische aanspraak hebben op de grond. Een verzoek aan de gemeente 

om het omgevingsplan te wijzigen ("uit te werken") zat evenmin afkomstig zijn van een kandidaat-bedrijf.

De gemeente gaat de procedure tot wijziging in gang zetten op basis van de overeenkomst met de 

ontwikkelaar (inspanningspticht om planologisch nader medewerking te verlenen). Ook hier geldt dat de 

ontwikkelaar zichzelf benadeelt als hij daartegen in beroep gaat.

Bij de vaststelling van het moederptan zijn er derhalve geen kandidaat-bedrijven die belanghebbende 

zijn bij het vaststettingsbestuit. De enigen die belanghebbenden zijn, zijn de ontwikkelaar en de huidige 

particuliere eigenaren. Zij hebben belang bij vaststelling en niet bij het instellen van beroep.



BEST - EINDHOVEN - GELDROP-MIERLO - HELMOND - NUENEN - OIRSCHOT - SON EN BREUGEL - VELDHOVEN - WAALRE

BIJLAGE 7: PROCESSCHEMA FINANCIEEL ARRANGEMENT 2021
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Datum besluitraad 4 oktober 2021 Datum oordeelraad 13 september 2021
Agendapunt Datum B en W 24 augustus 2021
Volgnummer 21.095 Programma begroting 5
Gewijzigd voorstel Taakveld Cultuur
Portefeuillehouder H. van de Looií

Adviesnota raad

Adviseren aan het Commissariaat voor de Media over de toewijzing van zendtijd aan 
Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Beslispunten

1. Een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de 
toewijzing van zendtijd aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Inleiding
Stichting Lokale Omroep Veldhoven (SLOV) heeft aan het Commissariaat voor de 
Media (CvdM) gevraagd om verlenging van de zendtijdtoewijzing. Om hierover te 
beslissen, heeft het CvdM een advies van de gemeenteraad nodig. Het CvdM heeft 
gevraagd om voor 8 november 2021 advies te geven. We hebben vastgesteld dat 
SLOV voldoet aan de wettelijke eisen. Daarom stellen wij aan uw raad voor om positief 
te adviseren over de zendtijdtoewijzing aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Beoogd effect
Verlenging van de mogelijkheid tot uitzending door Stichting Lokale Omroep 
Veldhoven.

Argumenten
1.1 Stichting Lokale Omroep Veldhoven voldoet aan de wettelijke eisen
SLOV voldoet aan alle gestelde eisen zoals vastgelegd in de Mediawet. Wij hebben 
daarvoor de statuten, het Programmabeleid Bepalend Orgaan, het huishoudelijk 
reglement en de aanvraag van SLOV onderzocht.

1.2 De raad is het bevoegde orgaan om advies uit te brengen
In de mediawet is vastgelegd dat de gemeenteraad advies moet uitbrengen aan het 
Commissariaat voor de Media over de toewijzing van zendtijd. Dit voorstel geeft hier 
invulling aan.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.

Communicatie en samenspraak
Het besluit van de gemeenteraad delen wij schriftelijk mee aan het CvdM en SLOV.

Uitvoering Z planning
Niet van toepassing

Bijlagen
1. verzoek Commissariaat voor de Media



Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De fractie van CDA mist onderbouwing van de stelling dat Stichting Lokale Omroep 
Veldhoven aan alle wettelijke eisen voldoet. Weth. Van de Looij zegt toe dit nader te 
onderbouwen. Met die toezegging kan dit agendapunt voor deze fractie als hamerstuk 
geagendeerd worden tijdens de besluitvormende raadsvergadering van 5 oktober 
2021. De overige fracties spreken hun instemming uit voor het voorstel.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Het Commissariaat voor de Media vraagt het advies van de raad op de volgende vier 
onderdelen. Wij hebben geconstateerd dat Stichting Omroep Veldhoven aan alle 
wettelijke eisen voldoet.

1. Is Stichting Lokale Omroep Veldhoven een stichting of een vereniging?
Wij hebben geconstateerd dat Stichting Lokale Omroep Veldhoven een Stichting is.
(zie bijlage uittreksel KvK in brief commissariaat voor de media)

2. Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de mediaopdracht uit te voeren 
door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?
Wij hebben geconstateerd dat de Stichting hieraan voldoet. In de statuten is onder 
artikel 2 het doel van de stichting opgenomen:
a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Veldhoven, 
hierna te noemen "DE GEMEENTE"; - b. een programma te verzorgen, dat in zodanige 
mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente Ievende maatschappelijke, 
culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan 
worden van algemeen nut te zijn. Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de 
ruimste zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden van alle geoorloofde 
middelen, welke voor de verwezenlijking van het doel daarvoor bevorderlijk zijn. (zie 
bijlage statuten in brief Commissariaat voor de Media)

3. Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media- 
aanbod bepaalt?
Wij hebben geconstateerd dat de stichting een orgaan heeft dat het beleid voor het 
media-aanbod bepaalt. In de statuten van de stichting is onder artikel 9 het volgende 
opgenomen.1. Het programmabeleid van de stichting wordt bepaald door de 
programmaraad. De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, dat hij 
representatief is voor de belangrijkste in de gemeente voorkomende 
maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen. In de 
programmaraad hebben tenminste zitting vertegenwoordigers van de navolgende 
stromingen: maatschappelijke zorg en welzijn,- cultuur en kunst, kerkgenootschappen 
en genootschappen op geestelijke grondslag; werknemers; werkgevers, onderwijs en 
educatie; etnische en culturele minderheden, sport en recreatie. (zie bijlage statuten 
in brief Commissariaat voor de Media)

4. Is dit programma beleid bepalend orgaan representatief samengesteld?
Wij hebben geconstateerd dat het programma beleid bepalend orgaan representatief is 
samengesteld. Alle in de statuten genoemde stromingen zijn vertegenwoordigd. (zie 
bijlage lijst leden programma beleid bepalend orgaan in brief Commissariaat voor de 
Media

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,
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A.J.G. Bex 
secretaris

M.J.A. Delhez 
burgemeester
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Illlllllllllllllllllll Veldhoven

Raadsbesluit

volgnummer :
datum raad :
agendapunt :
onderwerp :
Lokale Omroep Veldhoven.

21.096 
4 oktober

Adviseren

2021

over het toewijzen van zendtijd aan Stichting

De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 augustus 2021, nr.

overwegende dat Stichting Lokale Omroep Veldhoven voldoet aan alle voorwaarden 
zoals gesteld in de Mediawet

gelet op de wettelijke verplichting om de gemeenteraad hierover te laten adviseren

b e s l u i t :

om een positief advies te geven aan het Commissariaat voor de Media over de 
verlenging van de zendtijdtoewijzing aan Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 4 oktober 2021

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

M.J.A. Delhez 
voorzitter



COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA

21 .09473

Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum lllll
Postbus 1426 M 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl Ml 
T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll

dř8*
ieente Veldhoven

Ingekomen
Gemeente Veldhoven 
T.a.v. de raadsgriffier 
Postbus 10101 
5500 GA VELDHOVEN Afdeling.

7 JULI 2021

Tevens per e-mail naar: griffie@veldhoven.nl

6 juli 2021

Uw kenmerk

Datum Onderwerp
Advies lokale publieke media-instelling

Ons kenmerk
873370 I 884823

Contactpersoon
Zeljka de Oude

Doorkiesnummer
+31 35 7737700

Geachte griffier,

Bij besluit van 14 maart 2017 heeft het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) Stichting Lokale Omroep Veldhoven aangewezen als lokale publieke media- 
instelling voor de gemeente Veldhoven. Deze aanwijzing is ingegaan op 2 april 2017 en 
eindigt op 1 april 2022. Stichting Lokale Omroep Veldhoven heeft het Commissariaat bij brief 
van 9 juni 2021, ontvangen door het Commissariaat op 16 juni 2021, laten weten dat zij in 
aanmerking wenst te komen voor aanwijzing als lokale publieke media-instelling in een 
aansluitende periode. Voordat het Commissariaat een beslissing neemt over deze aanvraag, 
dient de gemeenteraad op grond van artikel 2.61, derde lid, van de Mediawet 2008 het 
Commissariaat te adviseren over de vraag of de media-instelling voldoet aan de eisen die 
deze wet stelt.

Regelgeving
Paragraaf 2.3.1a. van de Mediawet 2008 bevat onder meer regels en voorschriften met 
betrekking tot de aanwijzing van lokale publieke media-instellingen. De Mediawet 2008 en 
nadere regelgeving van het Commissariaat kunt u vinden op onze website (www.cvdm.nl).

Aanwijzing geschiedt nadat de gemeenteraad heeft geadviseerd over de vraag of de instelling 
aan de eisen, bedoeld in het tweede lid van artikel 2.61 van de Mediawet 2008 voldoet. Artikel 
2.61, tweede lid, van de Mediawet 2008 formuleert de navolgende eisen:

Voor aanwijzing komen slechts in aanmerking instellingen die:
a. rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige rechtsbevoegdheid zijn;
b. zich volgens de statuten uitsluitend of hoofdzakelijk ten doel stellen het op regionaal 

respectievelijk lokaal niveau uitvoeren van de publieke mediaopdracht door het verzorgen 
van media-aanbod dat gericht is op de bevrediging van maatschappelijke behoeften die 
in een provincie, een gemeente of een deel van de provincie waarop de instelling zich 
richt leven, en het verrichten van alle activiteiten die nodig zijn om daarmee een publieke 
taak te vervullen; en

c. volgens de statuten een orgaan hebben dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt en 
dat representatief is voor de belangrijkste in de desbetreffende provincie of gemeente 
voorkomende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen.
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Wat verwacht het Commissariaat in het advies van de gemeenteraad?
De raad van uw gemeente dient het Commissariaat een gemotiveerd advies uit te brengen 
over de aanvraag. Het Commissariaat neemt pas een besluit nadat de gemeenteraad heeft 
geadviseerd over de vraag of de aanvrager voldoet aan de eisen die de Mediawet 2008 stelt.

Dit betekent dat de gemeenteraad in zijn advies de volgende vragen met een duidelijk ja of 
nee moet beantwoorden:

» Is de aanvrager een rechtspersoon naar Nederlands recht met volledige
rechtsbevoegdheid? Met andere woorden: is het een stichting of een vereniging?

» Stelt de aanvrager zich ten doel op lokaal niveau de publieke mediaopdracht uit te 
voeren door media-aanbod te verzorgen dat is gericht op de bevrediging van 
maatschappelijke behoeften die in de gemeente leven?

» Heeft de aanvrager volgens de statuten een orgaan dat het beleid voor het media- 
aanbod bepaalt?

» Is dit programmabeleidbepalende orgaan (hierna: pbo) representatief samengesteld?

Ontbrekende stukken/wijzigingen
Indien er zich wijzigingen voordoen die van invloed zijn op de aanwijzingsprocedure of op de 
advisering door uw raad, dan stellen wij u daarvan op de hoogte.

Voor de goede orde merken wij op dat uw gemeente zelf dient te beoordelen in hoeverre de 
door de aanvrager ingestuurde stukken, die u bijgaand aantreft, toereikend zijn voor het 
kunnen geven van een gemotiveerd advies door de gemeenteraad. Desgewenst dient uw 
gemeente aanvullende informatie in te winnen bij de aanvrager.

Termijn voor het advies
Artikel 6, tweede lid, van de Mediaregeling 2008, bepaalt dat de gemeenteraad binnen 
achttien weken, dat wil zeggen vóór 8 november 2021, advies uitbrengt. Het 
Commissariaat kan periodiek contact opnemen met de gemeente om te overleggen over de 
voortgang van het advies.

De lopende aanwijzing vervalt van rechtswege na 5 jaar. De aanwijzing kan niet worden 
verlengd en de einddatum kan niet worden opgeschort. Het is daarom belangrijk dat de 
adviseringstermijn niet wordt overschreden. Mocht de gestelde termijn problemen opleveren 
neemt u dan contact met het Commissariaat op.

Welke stukken moet de gemeente toesturen?
Behalve het advies over de aanwijzing (getekend besluit) ontvangt het Commissariaat in ieder 
geval het raadsvoorstel en de notulen van de raadsvergadering. Als er geen notulen van de 
raadsvergadering zijn gemaakt, dan wil het Commissariaat graag weten waar de 
raadsvergadering te beluisteren of te bekijken valt. Mocht de gemeente nog aanvullende 
informatie van Stichting Lokale Omroep Veldhoven hebben ontvangen dan verzoeken wij u 
hiervan een afschrift mee te sturen met het advies.

Tweede aanvrager
Op dit moment is Stichting Lokale Omroep Veldhoven de enige aanvrager voor de gemeente 
Veldhoven. Eventuele geïnteresseerden hebben nog de gelegenheid tot 2 oktober 2021 om 
een aanvraag in te dienen bij het Commissariaat. Indien het Commissariaat een tweede 
aanvraag ontvangt, zullen wij u hierover informeren.

Ontvangstbevestiging sturen
Wij verzoeken u binnen twee weken de ontvangst van deze brief, bij voorkeur via e-mail, te 
bevestigen en daarbij tevens te vermelden wie de behandelend ambtenaar binnen uw 
gemeente is en wat de contactgegevens van deze ambtenaar zijn. Wij stellen het op prijs als u 
bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.
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Contactpersoon Commissariaat
Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier 
binnen het Commissariaat, mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) 
tussen 11:00 en 12:00 uur telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e
mail aanwijzing@cvdm.nl.

Een afschrift van deze brief gaat naar het bestuur van Stichting Lokale Omroep Veldhoven.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam 
Practice Lead Markttoegang
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Hoge Naarderweg 78 lllll 1217 AH Hilversum HUI

Postbus 1426 lllll 1200 BK Hilversum lllll cvdm@cvdm.nl lllll www.cvdm.nl lllll 

T 035 773 77 00 lllll F 035 773 77 99 lllll

Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
Burgemeester van Hoofflaan 130 
5503 BR VELDHOVEN

Datum Onderwerp

6 juli 2021 Aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling

Uw kenmerk Ons kenmerk

873370/884822

Contactpersoon

Zeljka de Oude

Doorkiesnummer

+31 35 7737700

Geacht bestuur,

Met uw brief van 9 juni 2021, ontvangen door het Commissariaat voor de Media (hierna: het 
Commissariaat) op 16 juni 2021, verzoekt u om aanwijzing als lokale publieke media-instelling 
in de gemeente Veldhoven. Naar aanleiding hiervan delen wij u het volgende mee.

Wij hebben heden de gemeenteraad van Veldhoven verzocht om advies uit te brengen aan 
het Commissariaat over de vraag of uw lokale publieke media-instelling voldoet aan de 
wettelijke eisen. Met betrekking tot de ínhoud van het door de gemeenteraad te geven advies 
verwijzen wij kortheidshalve naar bijgaand afschrift van onze brief aan de gemeente 
Veldhoven.

Wanneer er gedurende de aanvraagprocedure wijzigingen in het (post)adres, de statuten, de 
samenstelling van het programmabeleidbepalend orgaan of het bestuur plaatsvinden, dient u 
het Commissariaat en de gemeente Veldhoven daarvan op de hoogte te stellen.

Mochten er nog vragen zijn dan kunt u contact opnemen met de behandelaar van dit dossier, 
mevrouw Zeljka de Oude. Zij is op werkdagen (behalve woensdag) tussen 11:00 en 12:00 uur 
telefonisch bereikbaar via bovenstaand telefoonnummer of via e-mail aanwijzing@cvdm.nl.

Wij stellen het op prijs als u bij uw reactie het bovengenoemde kenmerk vermeldt.

Hoogachtend,
COMMISSARIAAT VOOR DE MEDIA,

mr. Jasmin van Eenenaam
Practice Lead Markttoegang
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Veldhoven, 15 juni 2021

AAN

het Commissariaat Voor De Media 

Postbus 1426

Adres:
Burgemeester van Hoofflaan ' 3Q 

503 BR Veldhoven

Telefoon:

040 230Il56

Gegevens
Bank NLSûRAÖí ÜI536Û5I54
KvK 170573 İ
BTW NL 604b 72 763 801

Radio Veldhoven is te belui steien tn 
Online: de ether op 107 7 FM Voor actuele
redóChe@orrifoepveldhoven ní kabetfrequenties van radio, kabelkrant

en tv zie www.omroepveīdhöven.nJlitfp /rwww omicepvt

1200 BK Hilversum

Uw brief: 9 juni 2021

Uw kenmerk : 873370/881631

Onderwerp : Herinnering verlopen aanwijzing

Mijne heren,

Bijgaand treft u de aanvraag aan met de daarin gevraagde bijlagen voor de aanwijzing als lokale media- 
instelling voor de verzorging van de publieke mediadiensten in de gemeente Veldhoven vooi de periode 
van 2 april 2022 tot 2 april 2027.

Wij verzoeken u op onze aanvrage om zendtijd voor de periode van 2 april 2022 tot 2 april 2027 een 
gunstige beslissing te nemen.

Hoogachtend,

STICHTING LOKALE OMROEP VELDHOVEN,

De voorzitter,

T. Bazelmans

De secretaris,

C. Dijkhuizen-van de Schans
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Radio Veldhoven is te beluisteren m 
de ether op 10? 7 KM Voot actuele 
kdbelfrequenties van radio. Kabelkrant 
en rv zie www om roepveld hoven ni

aanvraag aanwijzing lokale publieke media-instelling 

Statutaire naam: Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Station-call: Omroep Veldhoven......................

Correspondentieadres: Burgemeester van Hooffiaan 130

Studioadres:

Telefoonnummer:

Faxnummer:

E-mailadres:

Internetadres:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Voor de gemeente(n): Veldhoven............................................

Deze aanvraag gaat vergezeld van.
* uittreksel inschrijving bij de Kamer van Koophandel
* samenstelling programmabeleidbepalend orgaan (bijlage B)
* notarieel vastgestelde statuten
* redactiestatuut
* huishoudelijk reglement

5503 BR Veldhoven...................................................................................

idem...................................................................................

040-230 11 56...................................................................................

n.v.t.................................................................................

redactie@omroepveldhoven. nl.............................................................

www.omroepveldhoven nl............................................................................

Mevr. Cobi Dijkhuizen-van de Schans, secretaris

040-253 13 48 of 06-10 62 68 55....................................... (tijdens kantooruren)
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KvK-nummer 17057337
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Rechtspersoon
RSIN 804672763
Rechtsvorm Stichting
Statutaire naam Stichting Lokale Omroep Veldhoven
Ook genoemd Omroep Veldhoven
Statutaire zetel Veldhoven
Bezoekadres Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
Telefoonnummers 0402301153

0402301154
Faxnummer 0402301156
Internetadres www.slov.nl
E-mailadres info@slov.nl
Datum akte van oprichting 26-02-1986
Datum akte laatste 16-05-1997
Statutenwijziging
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen

Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven

Onderneming
Handelsnaam Omroep Veldhoven
Startdatum onderneming 26-02-1986
Activiteiten SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Werkzame personen 0

Vestiging
Vestigingsnummer
Handelsnaam
Bezoekadres
Telefoonnummers

Faxnummer 
Internetadres 
E-mailadres 
Datum vestiging 
Activiteiten

Werkzame personen

000002908336 
Omroep Veldhoven
Burgemeester van Hooffln 130, 5503BR Veldhoven
0402301153
0402301154
0402301156
www.slov.nl
info@slov.nl
26-02-1986
SBI-code: 6010 - Radio-omroepen
Uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente veldhoven 
0
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KVK

Uittreksel Handelsregister 
Kamer van Koophandel®

KvK-nummer 17057337

Pagina 2 (van 2)

Bestuurders
Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Dijkhuizen - van de Schans, Jacoba Allegonda Petronella Francisca Maria
19-12-1954
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Secretaris
Gezamenlijk bevoegd (mei andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Saris, Martinus Gerardus Antonius
17-06-1953
01-06-2013 (datum registratie: 03-06-2013)
Penningmeester
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Peters, Hendrikus Hubertus Flisabeth
08-05-1947
01-12-2017 (datum registratie: 04-12 2017)
Vice-voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie
Titel
Bevoegdheid

Bazelmans, Antonius Petrus
29-06-1964
01-12-2017 (datum registratie: 04-12 2017)
Voorzitter
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Naam
Geboortedatum
Datum in functie 
Bevoegdheid

Schoemaker, Herman
28-09-1958
01-03-2020 (datum registratie: 17-03-2020)
Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Uittreksel is vervaardigd op 14-06-2021 om 17.55 uur.
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kamer van koophandel Handelsregisteí In Adobe Reader kunt u de elektronische zegel bovenin het scherm controleren Meer
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te gebruiken zodat de integriteit van het document gewaarborgd en de elektronische zegel verifieerbaar blijft
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LIJST LEDEN P.B.O. OMROEP VELDHOVEN PER 1 JANUARI 2021:

Stroming:

Werkgevers (aspirant lid)

Werknemers (aspirant lid) 

Cultuur (aspirant lid)

Gehandicaptenorganisatie

Ouderenorganisaties

Ethnische culturele 
minderheden

Kerkgenootschap

Sport Recreatie

Naam/adres:

Wiljan Bazelmans 

Locht 20
5504 KD Veldhoven 

wilian@bazelmans.com

Monique Mois 

monique.mols@asml.com

Hans Sonnemans 

directie@museumoudeslot.nl

Dhr. Erik van der Velden 
De Dam 13 

5504 TC Veldhoven 

06-13 06 07 23
erik.van.der.velden@severinus.nl

vacant

Mevr. Flor Willemen 

Het Lover 56 
5501 CS Veldhoven 

040-254 10 46 

flor w@uDcmail.nl

Mevr. Rianne Pulles 

Wal 42
5501 HL Veldhoven 

040-253 01 29 
rianne.pulles@upcmail.nl

Dhr. Huub de Ruyter 
Meresberg 72 
5508 BN Veldhoven 
06-15 08 86 75 
h.ruvter3@upcmail.nl

Organisatie/lnstelling:

Bazelmans AVR

Director Corporate 
Communication ASML

Directeur Museum 

't Oude Slot

Severinus Veldhoven

Stichting Kaleidoscoop

Diverse werkgroepen RK kerk
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STATUTENWIJZIGING STICHTING.

Heden, de zestiende mei ----------------------------------------
negentienhonderdzevenennegentig, -----------------------------
verschenen voor mij, meester CAMILLE BERNARDUS JOSEPHUS ---
CORNELIS ADRIANUS VAN DONGEN, notaris ter standplaats Veld
hoven : -----------------------------------------------------------
I

---------------------COMPARITIE.---- ------ -----------------
de heer HENDRIKUS HUBERTUS ELISABETH PETERS, (rijbewijs
nummer 0069724574), voorlichter, wonende te VELDHOVEN, - 
Kleine Dreef 28, (postcode 5504 LH), geboren te Eindho
ven op acht mei negentienhonderd zevenenveertig, gehuwd;

II.de heer meester CORNELIS WILHELMUS HENDRIKUS MARIA -----
UITDEHAAG. (paspoortnummer 176809C), advocaat ŭ procu- - 
reur, wonende te GELDROP, Hulsterweg 7, (postcode 5662 - 
TL), geboren in de gemeente Roosendaal op zestien decem
ber negentienhonderd tweeenzestig, ongehuwd, ------------

volgens hun verklaring ten deze handelende in hun hoedanig
heid van respectievelijk voorzitter en lid van het bestuur 
van de te VELDHOVEN gevestigde stichting, genaamd STICHTING 
LOKALE OMROEP VELDHOVEN, hierna te noemen "STICHTING", en -
als zodanig die stichting ingevolge het bepaalde in de ----
artikelen 9 en 14 van haar statuten ten deze rechtens ver
tegenwoordigend, zulks ter uitvoering van na te melden ----
besluit van het bestuur van de stichting. -------------------

PRAEMISSE.
De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf: - 
DAT de stichting bij notariële akte, op zesentwintig febru
ari negentienhonderd zesentachtig voor J.G.Wortelboer, ----
destijds notaris te Veldhoven, verleden, werd opgericht, -
bij welke akte tevens de eerste statuten werden vastgelegd; 
DAT de stichting is ingeschreven in het stichtingenregis- -
ter, gehouden door de Kamer van Koophandel en Fabrieken --
voor Zuidoost-Brabant te Eindhoven, onder dossiernummer S -
90241; -----------------------------------------------------------
DAT bij de vergadering van het Algemeen Bestuur van de ----
stichting, gehouden te Veldhoven op negen december negen- - 
tienhonderd zesennegentig om een aantal het bestuur move- - 
rende redenen, mede verband houdende met een aantal wijzi
gingen in de Mediawet (van vierentwintig april negentien- -
honderd zesennegentig) , is besloten de statuten van de----
stichting integraal te wijzigen; -----------------------------
DAT met deze statutenwijziging mede wordt beoogd een wijzi
ging van de bestuurlijke organisatie te realiseren, waar- -
bij: -----------------------------------------------------------------------------------------
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- het Algemeen Bestuur haar bestuurstaken overdraagt aan -
een nieuw te benoemen bestuur; -------------------------------
- het Algemeen Bestuur na de statutenwijziging als program
maraad zal blijven functioneren; -----------------------------
DAT de hiervoor gemelde bestuursvergadering is gehouden met 
inachtneming van de betreffende statutaire voorschriften, -
zoals die tot heden golden; -----------------------------------
DAT aan deze akte zal worden gehecht een fotocopie van de - 
notulen van de hiervoor bedoelde bestuursvergadering, waar
uit van het hiervoor bedoelde besluit blijkt; --------------
DAT ter uitvoering van gemeld besluit de statuten van de -
stichting bij deze worden gewijzigd en thans integraal ----
luiden als volgt: ----------------------------------------------
-------------------------STATUTEN. ------------------------------
-------------------NAAM, ZETEL EN DUUR. -----------------------
ARTIKEL 1.

De stichting is genaamd STICHTING LOKALE OMROEP VELDHO
VEN. —
Zij heeft haar zetel in de gemeente VELDHOVEN. ---------
De stichting is opgericht voor onbepaalde tijd. --------
----------------------- DOEL. --------------------------- -----

ARTIKEL 2.
1. | De 

a.

b.

stichting heeft tot doel: ------------------------------
het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de - 
gemeente Veldhoven, hierna te noemen "DE GEMEENTE"; - 
een programma te verzorgen, dat in zodanige mate is - 
gericht op de bevrediging van de in de gemeente Ie- - 
vende maatschappelijke, culturele, godsdienstige en - 
geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan
worden van algemeen nut te zijn. ----------------------

Zij tracht dit doel en al hetgeen daarmee in de ruimste 
zin verband houdt te verwezenlijken door het aanwenden - 
van alle geoorloofde middelen, welke voor de verwezen- -
lij king van het doel daarvoor bevorderlijk zijn. -------

---------------------- GELDMIDDELEN. ----------------------------
ARTIKEL 3. --------------------- ---------------------------------

De geldmiddelen van de stichting kunnen onder andere --
worden gevormd door: ---------------------------------------
bijdragen van begunstigers; -----------------------------
sponsorbijdragen; ----------------------------------------
inkomsten door de uitzending van programma-onder- ----
delen, die bestaan uit reclame-boodschappen; ---------
inkomsten uit programmabladen; -------------------------
de lokale opslag van de omroepbijdrage; ---------------
donaties; --------------------------------------------------
subsidies; ------------------------------------------------
erfrechtelijke verkrijgingen en schenkingen. ---------

De stichting is niet dienstbaar aan het maken van winst 
door derden. ------------------------------------------------

blad 2
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ARTIKEL 4. ---------------------------- ------ ------ -------------
Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste vijf
en ten hoogste zeven leden. Het aantal bestuursleden ---
wordt - gelet op het in de vorige zin bepaalde - door -
het bestuur met algemene stemmen vastgesteld. -----------
Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een -
secretaris en een penningmeester. De functies van secre
taris en penningmeester kunnen ook door één persoon ----
worden vervuld. ----------------------------------------------
Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen
de overblijvende bestuursleden met algemene stemmen ----
binnen drie maanden na het ontstaan van de vacature ----
daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. ----
Mochten in het bestuur om welke reden dan ook een of ---
meer leden ontbreken, dan vormen de overblijvende be- -- 
stuursleden, of vormt het enig overblijvende bestuurslid 
niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in
artikel 7. ---------------------------------------------------
De bestuurders worden steeds door het bestuur benoemd. - 
De benoeming geschiedt uit een of meer voordrachten. Tot
het opmaken van zulk een voordracht zijn bevoegd het ---
bestuur alsmede de programmaraad. Indien er meer dan één 
voordracht is, geschiedt de benoeming uit die voordrach
ten. — 
De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun
werkzaamheden. -----------------------------------------------
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen ten - 
behoeve van de uitoefening van hun lidmaatschap redelij-
kerwij s gemaakte kosten. -----------------------------------

-------------- bestuursvergaderingen en besluitvorming---------------------------
------------------------------------IN HET bestuur. -----------------------------------------------
ARTIKEL 5. -------------------------------------------------------

Ten minste éénmaal per twee maanden wordt een vergade- -
ring gehouden. -----------------------------------------------
Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 
wanneer de voorzitter dit wenselijk acht of indien één -
van de andere bestuursleden daartoe schriftelijk en ----
onder nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan
de voorzitter het verzoek richt. --------------------------
Indien de voorzitter aan een dergelijk verzoek geen ----
gevolg geeft, in dier voege dat de vergadering kan wor
den gehouden binnen drie weken na het verzoek, is de --
verzoeker bevoegd zelf een vergadering bijeen te roepen
met inachtneming van de vereiste formaliteiten. --------
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens -
het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door de voorzit
ter, met inachtneming van een termijn van ten minste --
zeven dagen, de dag der oproeping en die van de vergade
ring niet medegerekend, door middel van oproepingsbrie
ven . ----------------------------------------------------------
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De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd
stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. - 
Zolang in een bestuursvergadering alle in functie zijnde 
bestuursleden aanwezig zijn, kunnen geldige besluiten -
worden genomen over alle aan de orde komende onderwer- - 
pen, mits met algemene stemmen, ook al zijn de door de -
statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en ----
houden van vergaderingen niet in acht genomen. ---------
De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van -
het bestuur; -------------------------------------------------
bij diens afwezigheid wijst de vergadering zelf haar --
voorzitter aan. ---------------------------------------------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de - 
secretaris of door een door de voorzitter daartoe aange
zocht ander bestuurslid notulen opgemaakt, die in de --
volgende vergadering worden geagendeerd. ----------------

8. Het bestuur kan ter vergadering alleen dan geldige be- - 
sluiten nemen, indien de meerderheid van de leden ter -
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. ------------
Een bestuurslid kan zich ter vergadering door een mede
bestuurslid laten vertegenwoordigen onder overlegging -
van een schríftelijke, ter beoordeling van de voorzitter
der vergadering voldoende, volmacht. ---------------------
Een bestuurslid kan daarbij slechts voor één medebe- --
stuurslid als gevolmachtigde optreden. -------------------
Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, 
mits alle bestuursleden in de gelegenheid zijn gesteld - 
schriftelijk, telegrafisch of per telefax hun mening te
uiten. -------------------------------------------------------
Van een aldus genomen besluit wordt onder bijvoeging van 
de ingekomen antwoorden door de secretaris een relaas -
opgemaakt, dat na mede-ondertekening door de voorzitter
bij de notulen wordt gevoegd. -----------------------------

10.Ieder bestuurslid heeft het recht tot het uitbrengen van
één stem. ----------------------------------------------------
Voor zover deze statuten geen grotere meerderheid voor
schrijven, worden alle bestuursbesluiten genomen met — 
volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stem
men . ----------------------------------------------------------

11. Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, -
tenzij de voorzitter een schríftelijke stemming gewenst 
acht of één van de stemgerechtigde dit voor de stemming
verlangt. ----------------------------------------------------
Schríftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, geslo
ten briefjes. -----------------------------------------------

12. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitge-
ļbracht. ------------------------------------------------------

13.In alle geschillen omtrent stemmingen, niet bij de sta-
Įtuten voorzien, beslist de voorzitter. ------------------

-------- BESTOURSBEVOEGDHEID. ----------------------------
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ARTIKEL 6. --------- ---------------------------------------------
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid - 

bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door
andere organen van de stichting. --------------------------
Het bestuur is niet bevoegd het programmabeleid van de -
stichting te bepalen. ---------------------------------------
Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkom- -
sten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van--
registergoederen. -------------------------------------------
Het bestuur is NIET bevoegd tot het sluiten van overeen
komsten, waarbij de stichting zich als borg of hoofde- - 
lijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 
maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van 
een derde verbindt. -----------------------------------------

-------------------VERTEGENWOORDIGING. -------------------------
ARTIKEL 7. -------------------------------------------------------

De stichting wordt in en buiten rechte vertegenwoordigd 
door het bestuur. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt 
mede toe aan de voorzitter of secretaris tezamen, dan -
wel aan een van hen tezamen met een ander bestuurslid. -
Het bestuur kan besluiten tot het verlenen van een -----
schriftelijke volmacht aan één of meer bestuursleden, -
alsook aan derden die de stichting, binnen de grenzen in
die volmacht gesteld, vertegenwoordigen. -----------------

-EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP, AFTREDEN, HERBENOEMING. ------
ARTIKEL 8. -------------------------------------------------------
l.ļHet bestuurslidmaatschap eindigt: -------------------------

a. ingeval van ontslag op grond van artikel 298 Boek 2 -
van het Burgerlijk Wetboek; ----------------------------

b. door bedanken; -------------------------------------------
c. bij aftreden ingevolge het door het bestuur op te --

maken rooster; -------------------------------------------
d. door overlijden. -----------------------------------------
Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn be- -
noeming af, volgens een door het bestuur op te maken --
rooster van aftreden. ---------------------------------------

3. De aftredende is terstond herbenoembaar voor ten hoogste
tweemaal de maximale benoemingstermijn. ------------------
-------------------PROGRAMMARAAD. ----------------------------

ARTIKEL 9. -------------------------------------------------------
Het programmabeleid van de stichting wordt bepaald door
de programmaraad. -------------------------------------------
De programmaraad dient zodanig te worden samengesteld, - 
dat hij representatief is voor de belangrijkste in de -
gemeente voorkomende maatschappelijke, culturele, gods
dienstige en geestelijke stromingen. ---------------------
In de programmaraad hebben tenminste zitting vertegen- -
woordigers van de navolgende stromingen: -----------------
-ļmaatschappelijke zorg en welzijn; ----------------------
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cultuur en kunst; ----------------------------------------
kerkgenootschappen en genootschappen op geestelijke -
grondslag; ------------------------------------------------
werknemers; -----------------------------------------------
werkgevers,- -----------------------------------------------
onderwijs en educatie; -----------------------------------
etnische en culturele minderheden,- ---------------------
sport en recreatie. --------------------------------------

De leden van de programmaraad worden op voordracht be- - 
noemd door het College van Burgemeester en Wethouders -
van de gemeente. Tot het opmaken van zulk een voordracht 
is bevoegd het bestuur, na overleg met de programmaraad. 
Het bestuur is gehouden om in de voordracht op te nemen 
de eventuele door de programmaraad voorgedragen perso- -
nen. ----------------------------------------------------------
Bij het ontstaan van enige vacature in de programmaraad 
wordt binnen drie maanden na het ontstaan van de vacatu
re aan het College van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente een voordracht gedaan voor de benoeming van een 
opvolger. Mochten in de programmaraad om welke reden dan 
ook een of meer leden ontbreken, dan vormen de overblij
vende leden, of vormt het enig overblijvende lid niette
min een programmaraad. -------------------------------------
Leden van de programmaraad genieten geen beloning voor - 
hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding -
van de door hen ten behoeve van de uitoefening van hun -
lidmaatschap redelijkerwijs gemaakte kosten. ------------
Het lidmaatschap van de programmaraad eindigt: ---------

door het ophouden vertegenwoordiger te zijn van een - 
stroming, als bedoeld in het tweede lid van dit arti
kel ,- ------------------------------------------------------

b. door bedanken; -------------------------------------------
c. bij aftreden ingevolge een door het bestuur opgemaakt

en door de programmaraad vastgesteld rooster van ----
aftreden; ------------------------------------------------
door ontslag, verleend door het College van Burge- -
meester en Wethouders van de gemeente; ---------------
door overlijden. ----------------------------------------

Elk lid van de programmaraad treedt uiterlijk drie járen 
na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur opge
maakt en door de programmaraad vastgesteld rooster van - 
aftreden. De aftredende kan terstond worden voorgedra- -
gen voor herbenoeming. -------------------------------------
--- VERGADERINGEN PROGRAMMARAAD EN BESLUITVORMING. ----

ARTIKEL 10. ------------------------------------------------
1. Ten minste éénmaal per halfjaar wordt een vergadering -

gehouden. ----------------------------------------------------
2. Vergaderingen zullen voorts telkenmale worden gehouden, 

wanneer één van de leden daartoe schriftelijk en onder - 
nauwkeurige opgave van de te behandelen punten aan het -

blad 6



bestuur het verzoek richt. Indien het bestuur aan een -
dergelijk verzoek geen gevolg geeft, in dier voege dat - 
de vergadering kan worden gehouden binnen drie weken na 
het verzoek, is de verzoeker bevoegd zelf een vergade- - 
ring bijeen te roepen met inachtneming van de vereiste -
formaliteiten. -----------------------------------------------
De oproeping tot de vergadering geschiedt - behoudens -
het in lid 2 van dit artikel bepaalde - door het be- ---
stuur, ten minste zeven dagen tevoren, de dag der oproe
ping en die van de vergadering niet medegerekend, door -
middel van oproepingsbrieven. ------------------------------
De oproepingsbrieven vermelden, behalve plaats en tijd
stip van de vergadering, de te behandelen onderwerpen. - 
De voorzitter van het bestuur leidt de vergaderingen. -
Bij zijn afwezigheid of ontstentenis zal een van de ----
andere bestuursleden als voorzitter van de vergadering -
optreden. -----------------------------------------------------
Van het verhandelde in de vergaderingen worden door de - 
secretaris van het bestuur of door een andere door de -
voorzitter daartoe aangezochte aanwezige notulen opge- -
maakt, die in de volgende vergadering worden geagen- ---
deerd. --------------------------------------------------------
Naast de leden van de programmaraad hebben ook leden van
het bestuur toegang tot de vergadering. ------------------

8. De programmaraad kan ter vergadering alleen dan geldige 
besluiten nemen, indien de meerderheid van de leden ter 
vergadering aanwezig of vertegenwoordigd is. Een lid van 
de programmaraad kan zich ter vergadering door een ander 
lid laten vertegenwoordigen onder overlegging van een -
schríftelijke, ter beoordeling van de vergadering vol- - 
doende, volmacht. Een lid van de programmaraad kan daar
bij slechts voor één ander lid als gevolmachtigde optre
den . -----------------------------------------------------------
Ieder lid van de programmaraad heeft het recht tot het - 
uitbrengen van één stem. De voorzitter van het bestuur, 
secretaris van het bestuur en/of andere leden van het -
bestuur hebben geen stemrecht, voor zover zij geen lid - 
zijn van de programmaraad. Alle besluiten van de pro- -- 
grammaraad worden genomen met volstrekte meerderheid van
de geldig uitgebrachte stemmen. ---------------------------

10.Alle stemmingen ter vergadering geschieden mondeling, -
tenzij één of meer van de stemgerechtigden een schrífte
lijke stemming gewenst acht/achten en dit vóór de stem
ming kenbaar maakt/maken. Schríftelijke stemming ge- ---
schiedt bij ongetekende, gesloten briefjes. Blanco stem-
mem worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht. -----
- - PROGRAMMASTAF, PROGRAMMA- STATUUT EN HOOFD REDACTEUR. -

ARTIKEL 11. ------------------------------------------------------
1. De stichting kent een programmastaf voor radio, een ----

programmastaf voor televisie en een programmastaf voor -
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2 .

3 .

4 .
5 .

6.

7.

8.

tekst-TV. Iedere programmastaf bestaat uit een door het
bestuur te bepalen aantal medewerkers onder wie een ---
hoofdredacteur, belast met de leiding van de pro- ------
grammastaf. --------------------------------------------------
Het bestuur legt bij reglement vast de taakomschrijving 
van iedere programmastaf en de verhouding tussen hoofd
redacteur, programmastaf en andere organen van de stich
ting, nadat deze de daarbij belanghebbenden daarover —
heeft geraadpleegd. ----------------------------------------
De stichting heeft een programma-statuut, waarin de ----
journalistieke rechten en plichten van de medewerkers, -
die zijn belast met de samenstelling van ----------------
omroepprogramma's, worden geregeld en waarin de redac- - 
tionele onafhankelijkheid van deze medewerkers ten op- -
zichte van sponsors wordt gewaarborgd. Het --------------
programma-statuut komt tot stand na overleg met de -----
hoofdredacteuren en programmastaven en behoeft instem- -
ming van de programmaraad. --------------------------------
Een hoofdredacteur wordt door het bestuur aangesteld. -
Een hoofdredacteur wordt ontslag verleend door het be- - 
stuur na voorafgaande verkregen toestemming van de pro
grammaraad. Indien het ontslag op journalistieke gronden 
wordt verleend, dient zodanig besluit eveneens vooraf -
aan overleg met de desbetreffende programmastaf te wor
den onderworpen. --------------------------------------------
Het bestuur kan een hoofdredacteur in de uitoefening van 
zijn functie voor onbepaalde tijd schorsen. De schorsing 
vervalt, indien niet binnen twee maanden na het schor- - 
singsbesluit het in het vijfde lid van dit artikel be- -
doelde overleg een aanvang heeft genomen. ---------------
De overige leden van een programmastaf worden op voor- - 
stel van de tot die programmastaf behorende hoofdredac
teur en/of de overige leden van die programmastaf be- -- 
noemd door het bestuur. Ontslag wordt hen verleend door 
het bestuur na overleg met de desbetreffende hoofdredac
teur en de desbetreffende programmastaf. --------- -------
Voor de Ínhoud van alle uitzendingen en voor alle werk
zaamheden zijn een hoofdredacteur alsmede de overige --
leden van een programmastaf verantwoording verschuldigd
aan het bestuur alsmede aan de programmaraad. -----------
------------COMMISSIES EN WERKGROEPEN. --------------------

ARTIKEL 12. -----------------------------------------------------
1. Het bestuur kan commissies en werkgroepen instellen. —
2. Bij reglement worden taak en werkwijze van commissies en

werkgroepen vastgelegd. ------------------------------------
------- JAARVERSLAG, REKENING EN VERANTWOORDING. ------------
ARTIKEL 13. -----------------------------------------------------
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalen- -

derjaar. -----------------------------------------------------
2. Het bestuur van de stichting is verplicht van haar ver-
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mogenstoestand zodanige aantekeningen te houden, dat --
daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen -
kunnen worden gekend. ---------------------------------------
Jaarlijks tijdig voor de aanvang van het boekjaar stelt 
het bestuur een begroting op voor het komende boekjaar.
De begroting wordt door het bestuur vastgesteld. -------
Per het einde van ieder boekjaar worden de boeken van de 
stichting afgesloten. Daaruit worden door de penning- -
meester een balans en een staat van baten en lasten over 
het afgelopen boekjaar opgemaakt. De penningmeester doet 
rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen -
boekjaar gevoerd bestuur. ----------------------------------
Het bestuur stelt jaarlijks een rapportage op aangaande 
het in het afgelopen boekjaar gerealiseerde programmabe
leid. — 
De balans, de staat van baten en lasten en de rapportage 
aangaande het gerealiseerde programmabeleid vormen teza
men het jaarverslag. ----------------------------------------
De jaarstukken worden door het bestuur vastgesteld. ----
Het bestuur is verplicht de in de vorige leden bedoelde
bescheiden ten minste tien jaar lang te bewaren. -------

---------------------------REGLEMENTEN. -------------------------
ARTIKEL 14. ------------------------------------------------------

5 .

6.

7 .
8 .

te stellen, ----
welke niet in --

Het bestuur is bevoegd reglementen vast 
waarin die onderwerpen worden geregeld,
deze statuten zijn vervat. ---------------------------------
Een reglement mag niet met de wet en/of deze statuten in
strijd zijn. -------------------------------------------------

3. Het bestuur is te allen tijde bevoegd een reglement te -
wijzigen of in te trekken. ---------------------------------

--------------------STATUTENWIJZIGING. -------------------------
ARTIKEL 15. ---------------------------- -------------------------

In de statuten van de stichting kan geen verandering --
worden gebracht dan door een besluit van het bestuur te 
nemen in een vergadering, waartoe is opgeroepen met de -
mededeling, dat aldaar wijziging van de statuten zal --
worden voorgesteld. -----------------------------------------
Zij, die de oproeping tot een vergadering van het be- -
stuur ter behandeling van een voorstel tot statutenwij
ziging hebben gedaan, moeten ten minste vijf dagen voor 
de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de 
voorgedragen wijziging(en) woordelijk is/zijn opgenomen, 
op een daartoe geschikte plaats ter inzage leggen tot na 
afloop van de dag, waarop de vergadering wordt gehouden. 
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan -
alle leden van het bestuur toegezonden. ------------------
Een besluit tot statutenwijziging behoeft ten minste --
TWEE/DERDE van de uitgebrachte stemmen, in een vergade
ring waarin ten minste TWEE/DERDE van de bestuursleden - 
tegenwoordig is. --------------------------------------------
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Is niet TWEE/DERDE van de leden tegenwoordig, dan wordt 
binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeen
geroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals -
dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, --
ongeacht het aantal tegenwoordige bestuursleden kan ----
worden besloten, mits met een meerderheid van ten minste
TWEE/DERDE van de uitgebrachte stemmen. -----------------
Een statutenwijziging treedt niet in werking, dan nadat
hiervan een notariële akte is opgemaakt. ----------------
Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid
bevoegd. -----------------------------------------------------

--------------------- ONTBINDING. --------------------------
ARTIKEL 16. ------------------------------ -----------------

De stichting kan worden ontbonden door een besluit van -
het bestuur. -------------------- r---------------------------
Op het daartoe te nemen besluit is mutatis mutandis het 
bepaalde in artikel 15 de leden 1, 2 en 3 van toepas- -
sing. ---------------------------------------------------------
De stichting blijft na haar ontbinding voortbestaan ----
voorzover dit tot vereffening van haar vermogen nodig --
is .
De vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij bij -
het liquidatiebesluit andere vereffenaars zijn aangewe
zen. — 
De vereffenaars dragen er zorg voor, dat van de ontbin
ding van de stichting inschrijving geschiedt in het ----
Stichtingenregister, gehouden door de Kamer van Koophan
del en Fabrieken binnen welker gebied de stichting haar
zetel heeft. -------------------------------------------------
Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze
statuten zoveel mogelijk van kracht. ---------------------
Een eventueel batig saldo van de ontbonden stichting --
wordt zoveel mogelijk besteed overeenkomstig het doel -
van de stichting of aan instellingen, die eenzelfde of -
nagenoeg eenzelfde doel nastreven. -----------------------
Na afloop van de vereffening blijven de boeken en be- -
scheiden van de ontbonden stichting gedurende ten minste 
tien járen berusten onder de jongste vereffenaar, tenzij
bij het besluit tot ontbinding een andere ---------------
(rechts-)persoon daartoe werd aangewezen. ---------------

---------------------- SLOTBEPALING. ---------------- ----- -----
ARTIKEL 17. -----------------------------------------------------
In alle gevallen, waarin zowel de wet, deze statuten als de
reglementen niet voorzien, beslist het bestuur. ------------
--------------- VASTSTELLING IDENTITEIT.--------- ------------
De identiteit van de bij deze akte betrokken comparanten/- 
partijen is door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor
gemelde en daartoe bestemde documenten vastgesteld. -------
---------------------------------------------------WAARVAN AKTE,
in minuut opgemaakt, is verleden te Veldhoven, op de datum
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als in het begin van deze akte gemeld. ----------------------
Na zakelijke opgave van de ínhoud van deze akte aan de ----
comparanten, die aan mij, notaris, bekend zijn, hebben de - 
comparanten eenparig verklaard van de Ínhoud van deze akte 
kennis te hebben genomen en op volledige voorlezing daarvan
geen prijs te stellen. -----------------------------------------
Vervolgens is onmiddellijk na beperkte voorlezing deze akte 
door de comparanten en mij, notaris, ondertekend. ----------
Volgen de handtekeningen. ---------------------------------------------

VOOR AFSCHRIFT.

fe&pHO'iĵŜí

Į*3»X3
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►Vtp-7/www ornioepvelOhoven nl
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wdiik. NL50 ftARO 01 53 60 54
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BTW Nl 60 ti Te

Rádio Veldhoven \ te belliisţeí. in 
de ethe* OP 107 7 ľM Voor actuele 
k ů bell req ven ties van radio, kabelkrant 
en tv ztĽ v-'W'-'w Mioepveldhoven nl

Huishoudelijk reglement Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Dit reglement bevat 3 hoofdstukken:

1. Gebouw en werkomgeving

2. Apparatuur
3. Programma's en format

Gebouw en werkomgeving

1. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het beheer van de in gebruik zijnde gebouwen en 

apparatuur. Het bestuur stelt zich niet aansprakelijk voor door vrijwilligers aan het gebouw of apparatuur 

toegebrachte schade.
2. In het gebouw mag niet worden gerookt.
3. Het gebruik van verdovende middelen binnen het gebouw en op de werklocatie is verboden en leidt tot 

beëindiging van de vrijwilligersovereenkomst.
4. Bij diefstal doet het bestuur van de stichting aangifte en wordt de vrijwilligersovereenkomst beëindigd.

5. Iedere medewerker krijgt- indien gewenst- de beschikking over een sleutel voor de binnendeur en een sleutel 
voor de buitendeur, alsmede een beveiligingscode die slechts eenmaal wordt verstrekt.

6. De beveiligingscode is strikt persoonlijk en mag dus niet met een ander worden gedeeld.
7. Bij verlies of diefstal van de sleutels dient onmiddellijk contact opgenomen te worden met het bestuurslid dat 

belast is met de registratie en uitgifte van de sleutels.
8. Bij het verlaten van het gebouw dient de medewerker er op toe te zien dat de gebruikte 

ruimtes (inclusief de keuken en toilet) opgeruimd en schoon worden achter gelaten.
9. Voor (gratis) koffie en thee wordt gezorgd. Frisdranken zijn tegen betaling verkrijgbaar Het meenemen van 

eigen (alcoholvrije) drank is toegestaan.

Apparatuur

1. De aangewezen coördinatoren zijn de aanspreekpunten voor onderhoud en/of vervanging van apparatuur
2. Gebruik van eigen apparatuur is toegestaan mits die apparatuur voldoet aan de geldende kwaliteitsnormen 

Beoordeling daarvan is voorbehouden aan de coördinatoren.
3. De stichting is niet verantwoordelijk voor het gebruik van de eigen apparatuur. Deze apparatuur valt niet 

onder de door de stichting afgesloten verzekeringen.

4. Eigen apparatuur moet ten overstaan van de coördinator worden geregistreerd op naam.
5. Het is niet toegestaan voor medewerkers op rekening van de stichting aankopen te doen of overeenkomsten 

aan te gaan anders dan met uitdrukkelijke toestemming vooraf van het bestuur.

Programma's en format

1. Voor de activiteiten op het gebied van Radio, TV, Kabelkrant en Internet zijn coördinatoren door het bestuur 
aangewezen. Zij zijn belast met het bewaken van het format en de integriteit van de programma’s en de 

programmering.

2. Met betrekking tot de Ínhoud van de programma's is het bestuursbeleid leidend.
3. Alle door medewerkers gemaakte programma's en of formats zijn of worden eigendom van de stichting.
4. Alle useraccounts en wachtwoorden van omroep gerelateerde zaken moeten worden opgenomen in een door 

het bestuur aangelegd en in beheer te houden register.
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5. Alle medewerkers zijn verplicht actuele inlogcodes van alle binnen de omroep benodigde en in naam of onder 
de naam van de omroep in gebruik zijnde hardware en software (waaronder social-media) direct na 
ingebruikname te laten opnemen in een door het bestuur in beheer te houden register.

6. Persoonlijke wachtwoorden, die toegang geven tot slechts een beperkt gedeelte van hardware of software, 
dienen volgens een door de technische dienst vastgesteld schema aangepast en geadministreerd te worden. 
De importantie van de applicatie waarvoor het wachtwoord van toepassing is, bepaalt de frequentie van de 
aanpassing.

Veldhoven, december 2015

(versie 2015-1)
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Het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven;
Overwegende, dat artikel 64 van de Mediawet bepaalt, dat omroepen, die zendtijd 

hebben verkregen, in overeenstemming met de werknemers, die belast zijn met de samenstelling van de programma's, 
een programmastatuut tot stand brengen waarin hun rechten en verplichtingen worden geregeld;

besluit :

vast te stellen het hierna volgende:

Programmastatuut voor de Stichting Lokale Omroep Veldhoven

Doelstelling lokale omroepinstelling
Artikel I
De lokale omroepinstelling stelt zich volgens de op 16 mei 1997 voor notaris C.B.J.C.A. van Dongen, notaris te Veldhoven, 
verleden statuten - tot doel:
a. het uitzenden van omroepprogramma's bestemd voor de gemeente Veldhoven, hierna te noemen 'de gemeente';
b. een programma te verzorgen, dat in zodanige mate is gericht op de bevrediging van de in de gemeente levende

maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke behoeften, dat haar programma geacht kan worden van
algemeen nut te zijn.

Beginselverklaring
Artikel 2
1. De uitgangspunten die betrekking hebben op het samenstellen van het omroepprogramma van de omroep zijn neergelegd in 

de statuten van de omroep en het door het programmabeleid bepalend orgaan vastgestelde programmabeleid, alsmede in 
hieruit voortvloeiende regelingen (hierna: statuten, programmabeleid en regelingen). De hoofdredacteur en de programmastaf 
zijn hieraan gebonden. Al deze stukken worden geacht bij de medewerkers bekend te zijn. Statuten, programmabeleid en 
regelingen kunnen worden gewijzigd, zoals bepaald in de desbetreffende artikelen van de statuten en met inachtneming van 
de regels, zoals deze in dit programmastatuut zijn beschreven.

2. Dit programmastatuut beoogt de programmamedewerkers waarborgen te geven voor het onafhankelijk uitoefenen van de 
hieruit voortvloeiende taken, zonder rechtstreekse beïnvloeding door wie dan ook, noch van bužtenat, noch van binnenuit, 
anders dan op de wijze als in dit programmastatuut wordt geregeld.

3. Op grond van deze onafhankelijke taakuitoefening gaan de programmamedewerkers bij de samenstelling van 
programmaonderdelen:
- zonder vooroordelen te werk;
- geven de gelegenheid tot hoor en wederhoor;
- betrachten zorgvuldige verificatie;
- weren verkapte reclame;
- brengen een zo herkenbaar mogelijk onderscheid aan tussen feitelijke gegevens en de interpretatie daarvan of het 

commentaar daarop;
- laten tot de programmaonderdelen toe wat informatief en opinievormend is;
- stellen zich terughoudend op tegenover sponsoractiviteiten;
- verrichten geen nevenactiviteiten die met hun onafhankelijke taakuitvoering strijdig kunnen zijn

Organen, hun bevoegdheden en onderlinge verhoudingen
Definities
Artikel i
Dit statuut verstaat onder:
- Lokale omroepinstelling: de Stichting Lokale Omroep Veldhoven, hiema te noemen: '’omroep"
- Hoofdredacteur: degene aan wie de samenstelling van het omroepprogramma van de omroep is gedelegeerd.
- Programmamedewerkers: de medewerkers/vrijwilligers van de omroep belast met werkzaamheden in het kader van de 

samenstelling van het omroepprogramma, voorzover deze een arbeidscontract of medewerkerovereenkomsf hebben afgesloten.
- Programmastaf: de gezamenlijke programmamedewerkers.
- Redactieraad: de hoofdredacteur en een door de programmastaf uit zijn midden aangewezen vertegenwoordiging.

De omroep
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Artikel 4
De omroep is verantwoordelijk voor de vorm en ínhoud van hetgeen in haar zendtijd wordt uitgezonden, zowel intem als tegenover 
derden. De samenstelling van het omroepprogramma is gedelegeerd aan de hoofdredacteur. Namens de omroep oefent het bestuur 
achteraf en met terughoudendheid toezicht uit op de naleving van statuten, programmabeleid en regelingen.

De programmamedewerkers
Artikel 5
Uitgangspunten voor het beleid verband houdend met de samenwerking en de beëindiging daarvan met de programmamedewerkers 
zijn vastgelegd in de statuten van de omroep.

De hoofdredacteur
Artikel 6
Uitgangspunten voor het beleid verband houdend met de samenwerking en de beëindiging daarvan met de hoofdredacteur zijn 
vastgelegd in de statuten van de omroep.

Artikel 7
1. Bij voorziening in een vacature voor de functie van hoofdredacteur wordt door het bestuur een sollicitatie- en 

selectiecommissie ingesteld.
2. Daarin hebben zitting:

- twee leden van het in de statuten van de omroep omschreven programmabeleidbepalend orgaan;
- twee leden van het bestuur, waaronder het bestuurslid belast met het personeelsbeleid;
- een lid, aangewezen door de redactieraad.

3. Het bestuurslid belast met het personeelsbeleid zit de vergaderingen van de sollicitatie- en selectiecommissie voor
4. De sollicitatie- en selectiecommissie stelt een voordracht op en dient deze, vergezeld van een verslag van haar 

werkzaamheden, in bij het bestuur.

Artikel 8
1. De hoofdredacteur kan worden ontslagen overeenkomstig de betreffende bepalingen in de statuten van de omroep.
2. De redactieraad is bevoegd een voorstel tot beëindiging van de samenwerking met de hoofdredacteur in te dienen bij het 

bestuur. Een dergelijk voorstel vereist de instemming van tweederde van de leden van de redactieraadleden

Artikel 9
1. De hoofdredacteur is belast met de verantwoordelijkheid betreffende de samenstelling van het omroepprogramma van de 

omroep.
Hij is met betrekking tot het omroepprogramma verantwoordelijk voor de naleving van statuten, programmabeleid en 
regelingen.
Hij draagt binnen dit kader de verantwoordelijkheid voor de uitwerking van de programmaonderdelen en heeft de dagelijkse 
leiding over de programmastaf.
Hij wijst mankracht, zendtijd en budget toe en bindt zijn opdracht eventueel aan nadere instructies.

2. De hoofdredacteur woont de vergaderingen van het bestuur van de omroep bij. Hij heeft daarin een adviserende stem

De programmastaf
Artikel 10
1. De programmastaf adviseert de hoofdredacteur over de uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid.
2. De programmastaf kiest jaarlijks uit zijn midden een afvaardiging voorde redactieraad, zodanig dat deze in ieder geval een 

redelijke afspiegeling vormt van de diverse bij de samenstelling van het omroepprogramma betrokken geledingen van de 
programmastaf.

3. De programmastaf vergadert ten minste éénmaal per jaar. Voorts vergadert hij telkenmale wanneer de hoofdredacteur dit 
wenselijk acht of wanneer tenminste één vijfde van de leden van de programmastaf daartoe de hoofdredacteur(-trice) verzoekt.

4. De oproeping tot de vergadering geschiedt door de hoofdredacteur, die tevens de vergadering voorzit en zorgdraagt voor de 
verslaglegging.
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De redactieraad
Artikel 11
1. De redactieraad, die bestaat uit minimaal dríe personen, ondersteunt de hoofdredacteur bij de vormgeving van de 

uitgangspunten van het te voeren redactioneel beleid. Hij beziet in het kader daarvan ondermeer:
- de coördinatie van het omroepprogramma;
- de bewaking van de interne en externe communicatie;
- een behoorlijke technische kwaliteit van de programmaonderdelen.

2. De hoofdredacteur zit de vergaderingen van de redactieraad voor.
3. De redactieraad kiest uit zijn midden een secretaris; deze neemt bij ontstentenis van de hoofdredacteur diens taken, zoals in dit 

programmastatuut geformuleerd, waar.
4. De redactieraad kan besluiten vertegenwoordigers van andere geledingen binnen de omroep aan zijn vergaderingen deel te laten 

nemen. Zij hebben een adviserende stem.
5. Van de vergaderingen van de redactieraad wordt ten minste een besluitenlijst opgemaakt.

Verhouding redactieraad, bestuur en hoofdredacteur
Artikel 12
1. Alvorens het bestuur en/of de hoofdredacteur een beslissing nemen over zaken die van wezenlijk belang zijn voor de 

werkzaamheden van de programmastaf, wordt de redactieraad zo tijdig mogelijk geïnformeerd en gehoord.
2. Als zodanige zaken van wezenlijk belang worden ten minste aangemerkt:

a. ingrijpende wijzigingen in statuten, programmabeleid en regelingen, voorzover deze wijzigingen betrekking hebben op 
het voorbereiden en samenstellen van het omroepprogramma;

b. ingrijpende wijzigingen in het uitzendschema;
c. ingrijpende wijzigingen in de huisvestingssituatie;
d. overeenkomsten voor programmatische samenwerking met derde voorzover deze een ander dan incidenteel karakter 

hebben;
e. de benoeming van de hoofdredacteur, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde;
f. ingrijpende wijziging in de samenstelling van de programmastaf;
g. wijzigingen in het programmastatuut, met inachtneming van het daaromtrent statutair bepaalde,
h. wijzigingen in de techniek, voorzover deze ingrijpende gevolgen hebben voor de werkzaamheden van de programmastaf;
i. disciplinaire maatregelen ten aanzien van medewerkers.

3. Tijdig voordat de begroting van de omroep wordt vastgesteld, wordt deze door het bestuur aan de redactieraad voorgelegd voor 
wat betreft de posten die rechtstreeks betrekking hebben op de werkzaamheden van de programmastaf, De redactieraad brengt 
zijn opmerkingen bij de begroting ter kennis van het bestuur.

Persoonlijke verantwoordelijkheid
Artikel 13
1. Wanneer een programmamedewerker ernstige gewetensbezwaren heeft tegen een aan hem verstrekte opdracht in verband met 

een programmaonderdeel en hij zich niet kan neerleggen bij een door de hoofdredacteur ter zake te nemen of genomen 
beslissing, kan hij zich wenden tot de redactieraad om een uitspraak.

2. Wanneer de hoofdredacteur besluit ingrijpende wijzigingen aan te brengen of te doen aanbrengen in een programmaonderdeel, 
kan (kunnen) de betrokken programmamedewerker(s) verzoeken om het programmaonderdeel niet uit te zenden.
Indien door de hoofdredacteur niettemin tot uitzending wordt besloten, zal het programmaonderdeel niet van de naam van de 
betrokken programmamedewerket(s) kunnen worden voorzien.
Als de betrokken programmamedewerker(s) het niet met de genomen beslissing eens ís (zijn), kan (kunnen) de betrokken 
programmamedewerker(s) zich achteraf wenden tot de redactieraad met het verzoek om een uitspraak

3. Wanneer de hoofdredacteur meent een uitspraak, zoals hierboven bedoeld, van de redactieraad niet te kunnen aanvaarden, 
maakt hij zijn standpunt gemotiveerd kenbaar aan de redactieraad.

4. Indien het bestuur van de omroep ernstige klachten heeft over het gevoerde redactioneel beleid of een of meer uitgezonden 
programmaonderdelen, dienen de hoofdredacteur en de betrokken leden van de programmastaf ter zake te worden gehoord. Als 
het bestuur daarna de klacht handhaaft, kan het maatregelen treffen.

Geschillen
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Artikel 14
Geschillen die naar aanleiding of in verband met dit programmastatuut of het redactioneel beleid mochten ontstaan, zullen indien 
niet tot onderlinge overeenstemming kan worden gekomen worden voorgelegd aan een geschillencommissie.

Artikel 15
Deze geschillencommissie bestaat uit drie leden. Eén aan te wijzen door de redactieraad, één door het bestuur en één door 
redactieraad en bestuur gezamenlijk.

Artikel 16
De uitspraken van de geschillencommissie zijn vooralle betrokkenen bindend.

Wijziging programmastatuut
Artikel I"
Wijzigingen van dit programmastatuut worden vastgesteld met inachtneming van hetgeen daaromtrent in de statuten van de omroep 
wordt vermeld.

Vastgesteld door het bestuur van de Stichting Lokale Omroep Veldhoven 
in zijn vergadering van 11 september 2006 
De penningmeester, De voorzitter,

H. Smits P. Krom
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