
Aan het Regionaal overleg griffiers

Beste griffier,
Ter informatie zijn bijgevoegd de stukken voor de vergadering van de Raadstafel21 Metropoolregio 
van 3 maart 2021.
Groet,

--Sietske van der Velden

Metropoolregio Eindhoven
Raiffeisenstraat 18 | Postbus 985

5611 CH Eindhoven | 5600 AZ Eindhoven

www.metropoolregioeindhoven.nl

T: 040 25 94 624

E: s.vandervelden@metropoolregioeindhoven.nl



Agenda Raadstafel21

Woensdag 3 maart 2021, 19.30 tot 21.00 uur 

Digitaal via MS Teams

METROPOOL

RAADS 
TAFEL21

1. Opening en mededelingen

^ Afmeldingen

2. Verslag Raadstafel21 - 9 december 2020
Inhoud: Bijgevoegd treffen jullie het verslag aan van de bijeenkomst 9 december 2020.
Vorm: Akkorderen.

3. Centrumontwikkelingen
Inhoud: De transformatie van centrumgebieden is versneld door de coronacrisis. Stijn 
Steenbakkers sluit bij aanvang kort aan om een toelichting te geven. Vervolgens geeft Peter ter 
Hark (directeur Vastgoed Retail, lid RvT Stichting Retailplatform Brabant en o.a. verbonden aan 
Fontys Hogeschool - Projectontwikkeling en vastgoedmanagement en Real Estate Business 
School - Transitie of herbestemming?) een presentatie over de stand van zaken m.b.t. 
centrumgebieden in Nederland en werpt een blik op de veranderende rol van de gemeente en de 
handelingsperspectieven die gemeenten hebben.
Vorm: Presentatie en gespreksronde.

4. Positie raadstafel21 in relatie tot Algemeen Bestuur
Inhoud: De afgelopen periode hebben we met elkaar meermaals van gedachten gewisseld over 
de ontwikkelingen van de rol van de Raadstafel21 en de verbinding met de samenwerking als 
ambassadeurs en richting het Algemeen Bestuur. Zo is ook terug te lezen in het verslag van 
9 december. Dit jaar zal ook de technische aanpassing van de gemeenschappelijke regeling 
plaatsvinden waarin de de gemeenschappelijke regeling in lijn zal worden gebracht met de 
beschreven governance van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. In bijgevoegde notitie is de 
uitkomst van de stellingen verder verwerkt en is ons doel om met elkaar te bespreken of en hoe 
we als raadstafel21 een signaal willen meegeven bij de aanpassing van de gemeenschappelijke 
regeling. Daarvoor wordt voorgesteld om aan de voorkant van het proces noties mee te geven. 
Vorm: Bespreken bijgevoegde notitie en bepalen welke noties meegegeven zouden kunnen 
worden richting de (technische) wijziging van de gemeenschappelijke regeling.
Bijlage: 1e opzet memo Raadstafel21 in positie.

5. Terugkoppeling inspiratie-kennissessie Algemeen Bestuur 29 januari 2021

Inhoud: Op 29 januari jl. heeft er een inspiratie-kennissessie plaatsgevonden voor de leden van 

het Algemeen Bestuur. Deze sessie stond in het teken van verkenning van een aantal 

inhoudelijke vraagstukken, namelijk Brede Welvaart en de Verbinding stad-land. Deze 

onderwerpen zijn naar voren gekomen op basis van actualiteit en uit eerdere inspanningen van 

het Werkprogramma 2020. Het gesprek dat ontstond tijdens deze sessie draagt daarmee ook bij 

aan de regionale strategie en doorontwikkeling van ons samenwerkingsakkoord.

Vorm: Bespreken procesgang.

6. Metropoolconferentie 24 maart 2021

Inhoud: Op 24 maart 2021 vindt van 19.30 tot 22.00 uur de Metropoolconferentie in digitale vorm 

plaats. Op vrijdag 19 februari vindt er een gesprek plaats over hoe deze bijeenkomst inhoud en 

vorm wordt gegeven. Helmi heeft op 10 februari een uitvraag gedaan om mee te denken over de 

vormgeving.

Vorm: Toelichting op de stand van zaken m.b.t. de Metropoolconferentie.

7. Rondvraag en sluiting
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Verslag Raadstafel21

Woensdag 9 december 2020, 19.30 tot 21.00 uur 

Digitaal via MS Teams

METROPOOL

RAADS 
TAFEL21

1. Opening

^ Afmeldingen: Jochem, Pauline

2. Verslag Raadstafel21 - 23 september 2020
Inhoud: Bijgevoegd treffen jullie het verslag aan van de bijeenkomst 24 juni 2020.
Vorm: Akkorderen.
Verslag: Verslag wordt onder dankzegging aan Helmi vastgesteld.

3. Verdieping regionale betrokkenheid en sturing gemeenteraden (gesprek directeur 
vereniging raadsleden)
Inhoud: Op 30 oktober jl. heeft er een gesprek plaatsgevonden met Henk Bouwmans (directeur 
vereniging voor raadsleden), Ton van Happen, Frans van Zeeland en Ton Pulles. De 
Nederlandse Vereniging voor Raadsleden zet zich in voor de ondersteuning van raadsleden, 
onder meer op het onderwerp regionale samenwerking. Zij zetten zich landelijk in om raadsleden 
beter uit te rusten om de rol in relatie tot samenwerkingsverbanden beter te kunnen invullen. 
Daarnaast zijn zij omgekeerd ook nieuwsgierig naar positieve ervaringen die raadsleden in de 
verschillende regionale samenwerking hebben opgedaan. Het doel daarvan is om de ervaringen 
te verzamelen zodat zij de aanbevelingen, tips en adviezen hoe raadsleden hun rol in de regio 
kunnen invullen, kunnen bundelen in een module, stappenplan, handreiking en/of visual om de 
zogeheten lessons learned te kunnen delen richting de nieuwe raadsperiode naar nieuwe 
raadsleden.
Behalve praktische problemen voor raadsleden om hun rol te pakken in verschillende regionale 
samenwerking om grip en invloed te krijgen, zien en horen zij ook de uitdaging rondom regionale 
samenwerkingen en eigenaarschap versus opdrachtgeverschap. De heren Henk Bouwmans en 
Harry ter Braak sluiten digitaal aan bij dit agendapunt
Vorm: Presentatie Henk Bouwmans, Harry ter Braak met aansluitend discussie.
Verslag: Harry ter Braak en Henk Bouwmans geven een toelichting op de rollen van raadsleden 
in relatie tot regionale samenwerkingen in het algemeen. De presentatie is als bijlage bij dit 
verslag gevoegd.

Door leden van de raadstafel wordt het signaal afgegeven om handvatten binnen de kaders van 
de wet Gemeenschappelijke Regelingen om meer grip en betrokkenheid te krijgen als 
gemeenteraad. Een van de mogelijkheden daarvoor is de informatieplicht van het college 
daarvoor beter te benutten. Door het college te vragen om de raad jaarlijks te informeren over de 
stand van zaken m.b.t. de Gemeenschappelijke Regelingen en door de wethouders te bevragen 
om hierover rapportages te ontvangen gedurende het jaar kun je als raad meer inzicht krijgen om 
op basis daarvan meer sturing te krijgen. De hoeveelheid verbonden partijen Z 
gemeenschappelijke regelingen zijn voor raadsleden ondoenlijk om te doorgronden. Door per jaar 
5 verbonden partijen/GR’en te inventariseren, is het mogelijk om tijdens de 4 jaar alle verbonden 
partijen/GR’en een keer te behandelen. Verder is het mogelijk om de Rekenkamer het een en 
ander aan informatie uit te laten zoeken en het is ook mogelijk om de betreffende wethouder te 
bevragen bij welke regeling welke type sturing mogelijk is. Momenteel is er nog geen draaiboek 
aanwezig met uitleg hoe bovenstaande opgepakt kan worden. Hier zijn organisaties/gemeenten 
individueel mee bezig. De reden dat het handboek er niet is: vanwege ontwikkelingen afgelopen 5 
à 10 jaar zijn de oplossingen explosief gegroeid.
De Raadstafel21 is een voorloper op een andere manier van betrokkenheid organiseren en is in 
potentie goed georganiseerd, maar er wordt nog niet volledig gebruik gemaakt van alle 
mogelijkheden van de Raadstafel21.
Harry en Henk worden bedankt voor hun inbreng in deze vergadering.

4. Rol en ambassadeurschap Raadstafel21
Inhoud: Tijdens de vorige vergadering van de Raadstafel21 is uitgesproken, dat de 
ontwikkelingen die gezien worden met de Raadstafel21 en de MRE (in de afgelopen 2 jaar) 
buitengewoon positief en constructief zijn en dat er meer eigenaarschap wordt gevoeld. De
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RAADS
TAFEL21

ambitie is om de Raadstafel21 meer aan de voorkant betrokken te laten zijn. Met het Algemeen 
Bestuur is de afstand groter. De voorzitter en vice-voorzitter (en daarmee de Raadstafel21) zijn 
uitgedaagd door het DB om daarover na te denken hoe er verder invulling gegeven kan worden 
aan de verbinding met het Algemeen Bestuur.
Vorm: Discussie
Bijlage: Discussienotitie ‘rol en ambassadeurschap Raadstafel21’
Verslag: Er zijn 3 mogelijke scenario’s geschetst in de notitie. Deze worden toegelicht.
Het uitgangspunt daarbij is de kernvraag: Willen we de rol van de Raadstafel21 verder 
ontwikkelen in relatie tot het algemeen bestuur in het belang van de regionale samenwerking? En 
zo ja, wat zou dan het meest gedragen ontwikkelperspectief zijn?
Aangegeven wordt, dat de leden van de Raadstafel21 zich vooral ambassadeurs voelen. Hun rol 
is om te zorgen voor informatiestroom vanuit de GR naar de raden en vice versa. Er is geen 
beslissingsbevoegdheid om vanuit de raad beslissingen te nemen binnen dit gremium. N.a.v. 
deze opmerking wordt aangegeven, dat de inhoud en daarmee de besluitvorming op processen 
van de Metropoolregio, ligt bij de raden. Landelijk zie je een zoektocht over hoe de raden beter in 
positie kunnen worden gebracht.
Mentimeter wordt gebruikt om inzicht te krijgen welke scenario de voorkeur heeft voor de 
stellingen:
1. ‘De Raadstafel21 als ambassadeurs van de samenwerking’;
2. ‘De Raadstafel21 als platform voor regionale samenwerking in directe verbinding met het AB’;
3. ‘Een Algemeen Bestuur inclusief Raadstafel21 leden’.
Scenario’s 1 en 2 liggen vrij dicht bij elkaar. 4,5 voor scenario 1 en 4,4 voor scenario 2. Dit 
betekent dat voor beide scenario’s ruimte is voor discussie. De ambassadeursrol staat aan de 
basis. Deze input zal worden gebruikt bij de komende discussies over de positie van de 
Raadstafel21 in MRE.

5. De Raadstafel21 en de andere 3 GR-en
Inhoud: Vanuit de 4 GR-en is er behoefte aan meer gecoördineerde informatievoorziening en 
besluitvormingsprocessen richting de raden t.b.v. eenvoud en transparantie én betrokkenheid van 
de raden aan de voorkant van het proces. De Raadstafel21 wordt als een belangrijke schakel 
gezien met de raden van de gemeenten. Er is gevraagd of de Raadstafel21 Metropoolregio 
Eindhoven open staat voor de inbreng vanuit de andere GR-en.
Vorm: Met elkaar in gesprek aan de hand van bijgevoegde notitie.
Bijlage: Notitie ‘De Raadstafel21 en de andere 3 GR-en’
Verslag: Jannet Wiggers geeft een toelichting over dit agendapunt. De andere regelingen zijn de 
Veiligheidsregio, ODZOB en GGD. We werken al op veel fronten samen. Planning & control 
cyclus is gelijkgeschakeld tussen de 4 GR’en. We zijn als diensten erg divers, maar we hebben 
elkaar wel nodig. Betrokkenheid van de raden was ook onderwerp van gesprek. De 4 besturen 
vragen of de Raadstafel21 er voor open staat om ook de andere 3 GR’en een keer te ontmoeten 
tijdens het overleg, zodat er ook vanuit die kant het gesprek aan gegaan kan worden over zaken 
die heel specifiek bij de andere GR’en spelen en waar de gemeenteraden voor aan zet zijn. Is de 
Raadstafel21 hiervoor een goed platform?
Uit de discussie blijkt dat de kern van de agenda de Metropoolregio Eindhoven is. De leden zullen 
de vraag meenemen naar de eigen gemeenteraden en kijken of er behoefte aan is binnen de 
raden. Conclusie is dat we dit op een positieve manier benaderen. Jannet Wiggers gaat ermee 
terug naar de andere regelingen. Wanneer er een accuut punt is, dan wordt dit besproken.

6. Mededelingen
Volksvertegenwoordiging en Regionale Energiestrategie (RES)
Op 1 juli 2021 bieden we onze RES1.0 aan bij het Rijk. De energietransitie moeten we met z'n 
allen voor elkaar krijgen. Het goed meenemen/betrekken van de volksvertegenwoordiging is 
daarbij van belang. Kunnen wij u faciliteren bij de invulling van uw rol als volksvertegenwoordiger 
op het thema Energietransitie/RES? Er zijn namelijk veel mogelijkheden. Graag zouden wij met 
een vertegenwoordiging uit de Raadstafel21 willen nagaan of en zo ja welke behoeften er vanuit 
de raadsleden zijn.
Verslag: Rudy Reker meldt zich aan. 14/01 webinar RES voor volksvertegenwoordigers ter 
voorbereiding op de besluitvorming. Tijdens deze webinar worden handvatten en tips gegeven 
hoe je rol te pakken in dit proces. Vervolgens worden er ook nog 3 kennissessies georganiseerd: 
4 februari, 4 maart en 25 maart.
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7. Rondvraag en sluiting
Vergaderdata Raadstafel21 in 2021:

- Woensdag 3 maart 2021

- Woensdag 14 juli 2021

- Woensdag 13 oktober 2021

- Woensdag 15 december 2021.
Verzoek van Wim van Dijk om Mentimeter vantevoren toe te sturen.
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Regionale samenwerking
Gesprek met raadsleden van MRE Raadstafel 
9 december 2020

Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden

Den Haag, 9 december 2020



Raadsleden in regionale samenwerking

Over rol en positie van raadsleden

1. Regionale samenwerking als verlengd lokaal bestuur. Wat betekent dat voor 
een raadslid?

2. Regionale samenwerking in een raadsregeling (MRE) of een collegeregeling 
(GGD, verbonden partijen). Wat betekent dat voor een raadslid?

3. Regionale samenwerking onderdeel van coalitieakkoord. Wat betekent dat 
voor de binding van een raadslid?

4. Raadsleden, regionale samenwerking en democratie

Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden



Dilemma's ter bespreking

Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden

De
Is

leden in MRE zijn ambassadeurs of bestuurders?
et Raadslid in de MRE daarmee een opdrachtgever, 
enaar of belangenbehartiger van de regionale 

menwerking?



Dilemma's ter bespreking

Raadsleden willen graag toegevoegde waarde van de MRE 
Tegelijkertijd klagen raadsleden over grip en controle op 
regionale samenwerking?
Voor meer grip en controle stuur je als raadslid niet alleen via 
het budget maar ook op inhoudelijke wensen vanuit jouw 
gemeente.

© Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden



Vraag

Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden

Wat is uw tip/advies als raadslid aan een collega-raadslid of 
nieuw raadslid op basis van uw ervaring om meer grip en 
controle te krijgen op regionale samenwerking en op de 
budgetten voor regionale samenwerking?

Schriftelijk reageren kan ook aan: info@raadsleden.nl



Bedankt!

Nederlandse Vereniging
voor Raadsleden

Meer weten?

Kijk op www.raadsleden.nl
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Aan : Leden van de Raadstafel21

Van : Voorzitter Raadstafel21 en vicevoorzitter Raadstafel21

Datum : 3 maart 2021

Afschrift :

Onderwerp : Raadstafel21 in positie

Beste leden van de Raadstafel21,

Afgelopen december hebben we met elkaar van gedachten gewisseld over de rol van ons als Raadstafel21 

in relatie tot het Algemeen Bestuur. Met elkaar hebben we de discussie gevoerd over onze rol in relatie tot 

met name ook het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven.

Het uitgangspunt daarbij is de kernvraag: Willen we de rol van de Raadstafel21 verder ontwikkelen in relatie 
tot het Algemeen Bestuur in het belang van de regionale samenwerking? En zo ja, wat zou dan het meest 
gedragen ontwikkelperspectief zijn? Aangegeven wordt, dat de leden van de Raadstafel21 zich vooral 
ambassadeurs voelen. Hun rol is om te zorgen voor informatiestroom vanuit de GR naar de raden en vice 
versa. Er is geen bevoegdheid om vanuit de gemeenteraad beslissingen te nemen binnen dit gremium. 
N.a.v. deze opmerking wordt aangegeven, dat de inhoud en daarmee de besluitvorming op processen van 
de Metropoolregio, ligt bij de raden. Landelijk zie je een zoektocht over hoe de raden beter in positie kunnen 
worden gebracht om hun kaderstellende en controlerende rol beter te kunnen uitvoeren. Uit de stellingen 
die aan u als leden van de Raadstafel21 zijn voorgelegd, komen twee denkrichtingen naar voren, namelijk:
- het voortzetten van de rol van ambassadeur van de regionale samenwerking;
- als platform voor de regionale samenwerking in een directere verbinding staan met het Algemeen 

Bestuur.

Proces wijziging GR
Het Dagelijks Bestuur is gestart met het proces om de gemeenschappelijke regeling aan te passen in lijn 
met de governance-afspraken uit het samenwerkingsakkoord 2019-2022. Ook de ervaringen van de 
afgelopen 2 V jaar worden daarin meegewogen. Uit de terugkoppeling van het gesprek tussen het 
Dagelijks Bestuur en de voorzitter en vicevoorzitter van de Raadstafel21 is ook geconstateerd dat de 
ontwikkelingen van de Raadstafel21 in betrokkenheid en als platform, zowel vanuit het Dagelijks Bestuur 
als vanuit de Raadstafel21, als positieve ontwikkeling beschouwd wordt. Het versterken van de 
betrokkenheid van de raadsleden in het algemeen, en als vooruitgeschoven post daarvan, is de 
Raadstafel21 ook opgenomen als actie binnen het thema samenwerking in het concept-werkprogramma 
2021. De wijziging van de gemeenschappelijke regeling is een mooi moment om hier vorm en inhoud aan te 
geven.

Tijdens de zienswijzeprocedure van het samenwerkingsakkoord 2019-2022 is door meerdere 
gemeenteraden verzocht om de Raadstafel21 een formele positie te geven in de governance van de 
regionale samenwerking. Tijdens de Metropoolconferentie van 24 maart a.s. zal op de voorgestelde



(technische) wijzigingen een toelichting worden gegeven. Volgens planning zal de concept-wijziging 
gemeenschappelijke regeling medio juni voor vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraden.
Met de op handen zijnde wijziging van de gemeenschappelijke regeling ligt er een, in praktische zin, goede 
mogelijkheid om de rol van de Raadstafel21 formeel op te nemen als ambassadeurs van de regionale 
samenwerking. Daarbij is dan ook een uitgelezen kans aanwezig om de verbinding tussen de Raadstafel21 
en het Algemeen Bestuur verder te versterken.

Verbinding met het Algemeen Bestuur
Voorbeelden van een verbinding zijn dat het Algemeen Bestuur advies kan vragen aan de Raadstafel21 en 
deze mee kan wegen in uiteindelijke besluitvorming. Een andere vorm is om al dan niet via de voorzitter 
van de Raadstafel21 een vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur op te nemen (zonder stemrecht).

Naast de verbinding richting het Algemeen Bestuur blijft de informele verbinding zoals deze nu is 

vormgegeven op de inhoudelijke thema’s belangrijk voor de raadstafel21.

Bespreekpunten:

- Opstellen van een gezamenlijke reactie als raadstafel21 om, aan de voorkant, mee te praten over 
de beoogde wijzigingen van de gemeenschappelijke regelingen.

- In dat gesprek de rol en positie van de Raadstafel21 nadrukkelijk mee te geven.
- De borging van het ambassadeurschap in de gemeenschappelijke regeling van de Metropoolregio 

Eindhoven zorgt ook voor verantwoordelijkheid om dat ambassadeurschap tussen eigen 
gemeenteraad en de regionale samenwerking goed in te vullen.
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