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1. Opening en mededelingen
^ Afscheid Frans van Zeeland 
^ Afmeldingen

2. Verslag Raadstafel21 - 3 maart 2020
Inhoud: Bijgevoegd treffen jullie het verslag aan van de bijeenkomst 3 maart 2021.
Vorm: Akkorderen.

3. Technische wijziging Gemeenschappelijke Regeling MRE
Inhoud: Op 27 maart 2019 heeft het Algemeen Bestuur op basis van een herijkingsproces van de 
samenwerking in de Metropoolregio Eindhoven het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het 
Statuut Overlegorganen 2019 vastgesteld. 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 aangepaste Gemeenschappelijke Regeling (GR) vast te stellen. Het betreft een technische 
wijziging. Het Algemeen Bestuur zal in de vergadering van 30 juni 2021 worden gevraagd de 
technisch gewijzigde GR vrij te geven voor vaststelling door de deelnemende gemeenten, zodat 
deze op 1 januari 2022 in werking treedt. Dit vraagt een eensluidend besluit van de 21 colleges 
én 21 raden. Een begeleidingsgroep van bestuursambtenaren heeft het Dagelijks Bestuur MRE 
geadviseerd over de wijziging van de regeling. In het Raadstafel21overleg en de 
Metropoolconferentie van respectievelijk 3 en 24 maart jl. is aandacht besteed aan dit proces.
Ook heeft een gesprek met de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 plaatsgevonden. 
Gesproken is over het verankeren van de positie van Raadstafel21 in de GR. Een 
vertegenwoordiging van de begeleidingsgroep neemt u mee in de hoofdlijnen van deze 
technische wijziging van de GR MRE.
Vorm: Toelichting.

4. Informatiedeling Raadstafel21 naar de raden
Inhoud: Als leden van Raadstafel21 zijn we de schakel tussen de plaatselijke gemeenteraad en 
de regio. Hoe kunnen we de raadsleden in onze eigen gemeente optimaal meenemen bij de 
regioprocessen en hierover informeren zodat er meer steun en begrip is in het kader van ons 
raadswerk? Toelichting door Kay Sachse, lid raadstafel21 gemeenteraad Eindhoven.
Vorm: Bespreken vormen van informatiedeling.

5. Proces doorontwikkeling Samenwerkingsakkoord
Inhoud: Als samenwerking bevinden we ons alweer in het derde jaar van het 
samenwerkingsakkoord dat t/m 2022 loopt. Dat betekent ook dat we alweer vooruit kijken naar 
een doorontwikkeling van het samenwerkingsakkoord na 2022. Daarbij zijn de huidige thema’s en 
de daarmee aangebrachte focus de basis. Daarnaast worden de perspectieven stad-land en 
Brede Welvaart toegepast bij het inrichten van een nieuw proces om te komen tot een nieuw 
akkoord. Het proces is op hoofdlijnen opgebouwd uit vier stappen (verkennen, verbinden, 
agenderen, organiseren) om vanuit kennisontwikkeling (o.a. masterclasses) de dialoog met en 
tussen gemeenten te faciliteren om gezamenlijk tot een doorontwikkeling van de agenda voor de 
regio te komen. Vaststelling van het geactualiseerde samenwerkingsakkoord wordt voorzien voor 
het tweede deel van 2022. En dat betekent dat dit plaats zal vinden na de 
gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 en dus door de ‘nieuwe’ gemeenteraden en 
bestuurders. Met het bespreken van dit proces zal aangegeven worden wanneer u als raadslid/ 
gemeenteraad uw inbreng kan leveren in dit proces. Waarbij het uitgangspunt is om dit vooral aan 
de voorkant te organiseren.
Vorm: Presentatie en gesprek.

6. Masterclasses
Inhoud: In het voorjaar van 2021 zijn we gestart met een serie Masterclasses over grote 
vraagstukken voor de 21 gemeenten en de regio. Tijdens de Masterclasses vertellen externe 
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deskundigen over hun visie op het onderwerp, wat de opgave is maar ook wat de kansen zijn 
voor gemeenten en onze regio. Er wordt informatie gegeven maar zeker ook een 
handelingsperspectief geschetst voor gemeenten. Deze masterclasses zijn bedoeld voor college- 
en raadsleden. Op dit moment hebben er 3 masterclasses plaatsgevonden. Graag horen wij van 
u wat uw bevindingen zijn m.b.t. deze masterclasses.
Vorm: Bespreken 1e bevindingen m.b.t. de masterclasses.

7. Metropoolconferentie 6 oktober 2021
Inhoud: Op woensdagavond 6 oktober wordt er wederom een Metropoolconferentie 
georganiseerd. Gezien de dalende besmettingscijfers, de hoge inentinsgetallen en de vele 
versoepelingen gaan wij er voor nu vanuit, dat deze bijeenkomst weer fysiek kan plaatsvinden. 
Graag horen wij, wie van u graag meedenkt over het programma van deze avond.
Vorm: Toelichting Z aangeven vrijwilligers om mee te denken.

8. Benoemen nieuwe vice-voorzitter Raadstafel21
Inhoud: De functie van vice-voorzitter is vacant vanwege het vertrek van Frans van Zeeland 
als raadslid binnen de gemeente Laarbeek. Hierdoor is hij ook geen lid meer van de Raadstafel21 
en verzoeken wij andere leden van de Raadstafel21 om zich verkiesbaar te stellen voor de functie 
van vice-voorzitter. Wij verzoeken u, indien u hiervoor interesse heeft, om deze kenbaar te maken 
aan de ambtelijke ondersteuning van de Raadstafel21 inclusief een korte motivatie. Op basis van 
de kandidaten zal deze in stemming gebracht worden tijdens de vergadering van 14 juli 2021. 
Vorm: Benoemen.

9. Rondvraag en sluiting
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