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Adviesnota raad

Zienswijze geven op het Werkprogramma 2022 van de
MetropoolRegio Eindhoven
Beslispunten
1. A. Een zienswijze in te dienen op het Werkprogramma 2022 van de MRE
B. De conceptbrief hierover aan de MRE vast te stellen
Inleiding
Binnen de MRE werken we regionaal samen vanuit het Samenwerkingsakkoord.
Veldhoven heeft zich verbonden aan dit samenwerkingsakkoord. Met dit
samenwerkingsakkoord bepalen de 21 gemeenten welke opgaven ze regionaal op
willen pakken en uitvoeren. De organisatie MRE treedt hierbij op als procesregisseur.
Het werkprogramma 2022 is dan ook een gezamenlijk werkprogramma van de 21
gemeenten en de MRE.
In het samenwerkingsakkoord staat dat gemeenteraden een zienswijze kunnen geven
op het werkprogramma. Op deze manier komen de gemeenteraden in de positie om
hun controlerende en kaderstellende rol te nemen.
We stellen voor om in de zienswijze aan te geven dat Veldhoven graag ziet dat er
scenario’s worden uitgewerkt over de groei van de regio. Ook vragen we om binnen
Mobiliteit in te zetten op gedragsverandering. En we vragen om een actie te
benoemen om opvolging te geven aan het rekenkamerrapport over MRE en SGE dat in
december is verschenen.

Beoogd effect
Regionaal samenwerken om gezamenlijk te werken aan het handhaven en uitbouwen
van het kenmerkende economische profiel van de regio om op die manier het
vestigings- en verblijfklimaat voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren.
Argumenten
1.1

Het verloop van de groei van de regio staat niet vast
Onze regio is de afgelopen jaren gegroeid. En deze groei was in brede zin,
economisch, inwoners, mobiliteit en voorzieningen. Kortom ons hele daily
urban system. Over de toekomst spelen de volgende 2 vragen.
Hoe gaat de groei er in de toekomst uitzien? Blijft de groei zich ontwikkelen
zoals de afgelopen jaren?, of gaat de groei de komende jaren nog veel sneller?
Ook is het goed om stil te staan mogelijke effecten van een krimpscenario.
En hoe gaan we als regio hier mee om, kunnen we als regio de ontwikkelingen
in goede banen leiden en toch ons kenmerkende karakter behouden? Daarom
vragen we de MRE om scenario’s te onderzoeken en uit te werken. Hiermee

krijgen we een beeld van welke keuzes we kunnen maken, en wat de invloed
kan zijn op ons daily urban system en de opgaven die we hebben.
1.2

Binnen mobiliteit is gedragsverandering onmisbaar
Binnen de regio hebben we een grote opgave voor mobiliteit. En deze hangt
samen met de groei van de regio. Met de regio willen we komen tot een
duurzaam en houdbaar mobiliteitssysteem. Hierin vinden wij het belangrijk dat
ook gedragsverandering een grote rol krijgt. Ander gedrag in mobiliteit zoals
minder auto, meer met de fiets en openbaar vervoer. Wij vragen de MRE om de
gedragsverandering mee te nemen in het mobiliteitssysteem.

1.3

Er is geen actie benoemd over het rekenkameronderzoek
De rekenkamercommissies van Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Son
en Breugel, Veldhoven en Waalre hebben in november het rapport ‘MRE & SGE
Regionale opgaven’ opgeleverd.
Dit rapport wordt besproken in de gemeenteraden die opdracht hebben
gegeven voor dit onderzoek. Daarna is het aan de MRE om te reageren, en
eventueel vervolgacties te formuleren. Hierover staat niets in het
werkprogramma. We wijzen de MRE hierop en vragen om in ieder geval het
onderwerp te benoemen.

Kanttekeningen en risico’s
Er zijn geen kanttekeningen en risico’s voor dit voorstel
Financiën
Voor Veldhoven heeft dit besluit geen financiële consequenties.
Communicatie en samenspraak
De algemeen bestuur van de MRE besluit over het werkprogramma 2022. Het is
daarmee aan de algemeen besturen om al dan niet hierover te communiceren. Actieve
communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is daarom niet aan de orde.
Uitvoering / planning
De MRE vraagt om vóór 3 februari 2022 de zienswijze aan te leveren. Kijkend naar het
vergaderschema van de raad, is dit niet mogelijk. Afhankelijk van de behandeling in
de oordeelsvormende raad van 18 januari 2022 kan vast een voorlopige zienswijze
worden gegeven. Hierbij komt dan de opmerking dat definitieve besluitvorming
plaatsvindt op 8 februari 2022.
Na het verwerken van de zienswijzen van de 21 gemeenten worden het conceptwerkprogramma ter vaststelling aangeboden aan het Algemeen Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven.

Bijlagen
Raadsbesluit 22.018 / 21bs00180
Aanbiedingsbrief concept-Werkprogramma 2022 MRE
Concept-Werkprogramma 2022
Brief aan het Dagelijks Bestuur van de MRE
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Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
Portefeuillehouder Delhez zegt toe de brief op verzoek van de fractie van CDA te
zullen aanpassen. Het betreft de zinssnede: “(…) waarmee MRE opvolging geeft aan
dit rapport”. Die zinssnede wordt zodanig aangepast dat gesproken wordt over het
bespreekbaar maken van de bevindingen van het rapport van de
Rekenkamercommissie in het bestuur en dat deze betrokken worden bij het opstellen
van de nieuwe agenda en het samenwerkingsakkoord.
Met toezegging van de aanpassing van de brief, kan het agendapunt als hamerstuk
worden geagendeerd voor de besluitvormende raadsvergadering van 8 februari 2022.
Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
Zoals toegezegd tijdens de behandeling in de oordeelsvormende raad, hebben wij de
brief aangepast.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

A.J.G. Bex
secretaris

M.J.A. Delhez
burgemeester
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