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Geachte gemeenteraden,

Middels deze brief bieden wij u het concept-werkprogramma 2021 voor zienswijzen aan. 2020 is en was 
een jaar wat door de coronacrisis een grote impact heeft op ieders dagelijks doen en laten. Desondanks is 
ook gebleken dat onze samenwerking, met het kenmerkende brainportprofiel wat in de afgelopen járen is 
opgebouwd, ook een stootje kan hebben. In 2020 is er hard doorgewerkt en hebben we met elkaar ook 
mooie resultaten weten te bereiken. Bijvoorbeeld met de unanieme vaststelling in 21 gemeenteraden van 
het streefbeeld landelijk gebied en de concept-RES.

Ook in 2021 willen we op de.4 inhoudelijke en belangrijke thema’s voor onze regio vast blijven houden aan 
de ingezette koers. Het is alweer het 3e jaar van ons Samenwerkingsakkoord. 2021 staat daarmee in het 
teken van resultaten behalen, enerzijds via het werkprogramma en de dóórontwikkeling van het 
Samenwerkingsakkoord anderzijds via de regionale strategie. De ambitie van onze regio als 
samenhangend geheel en de thema’s zijn uitdagend en complex. We wisten al dat door 'schouder aan 
schouder’ samen te werken, we de uitdagingen van onze regio het beste op konden pakken. De 
coronacrisis heeft ons dit nog eens duidelijk gemaakt. Alleen samen kunnen we blijven werken aan het 
realiseren van de ambitie van onze regio, onder alle omstandigheden.

Dat doen we ook nu weer, zoals we dat in Brabant en binnen onze regio gewend zijn, door de handen uit de 
mouwen te steken en vooral werkenderwijs. Een goed voorbeeld daarvan is het besluit om middelen 
beschikbaar te stellen voor een gezamenlijke herstelaanpak tegen de gevolgen van het coronavirus, de 
herstelaanpak Breed Economisch Vestigingsklimaat.

Dit concept-werkprogramma 2021 geeft op hoofdlijnen de acties weer op onze regionale opgaven. De 
ínhoud is ook deze keer weer tot stand gekomen vanuit de vier portefeuillehoudersoverleggen op de 
thema’s onder leiding van de (vice-)voorzitters. De input is daarnaast besproken bij de Raadstafel21 en op 
de Metropoolconferentie. Daarmee is het concept-werkprogramma wat nu voorligt een product van uzelf als 
21 samenwerkende gemeenten.
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Met dit concept-werkprogramma geven we inzicht in wat we gaan doen, waarom we dit doen en wie 
waarvoor aan de lat staat. Op elk thema zijn de acties en beoogde resultaten voor 2021 benoemd.

Integraliteit en samenhang is een belangrijk onderdeel van ons werkprogramma. De ambitie is om elk jaar 
in het werkprogramma de mate van integraliteit en samenhang verder te ontwikkelen. In dit 
concept-werkprogramma treft u een overzicht van de verschillende acties die de inhoudelijke thema’s in 
samenhang brengt.

Proces zienswijzen
In het samenwerkingsakkoord is afgesproken dat u als gemeenten aan de voorkant de inhoudelijke inbreng 
levert. De input van de afgelopen maanden is samengevat in bijgevoegd concept-werkprogramma 2021.
Als afronding van dit intensieve proces vragen wij aan u om uw zienswijzen kenbaar te maken op dit 
concept. Mocht u daarvan gebruik maken dan ontvangen wij deze zienswijzen graag vóór 2 februari 2021. 
Deze zullen meegenomen worden bij de uiteindelijke besluitvorming door het Algemeen Bestuur op het 
definitieve werkprogramma 2021 op 24 februari 2021.

Tot slot
Onze gezamenlijke ambities voor de regio als één samenhangend geheel kunnen we alleen realiseren door 
vanuit de ínhoud te blijven samenwerken. Juist nu met de coronacrisis vraagt dit van ons allen om met 
elkaar in verbinding te blijven staan, zowel als bestuurders maar zeker ook als raadsleden. Op die manier 
blijven we samenwerken aan onze gezamenlijke ambities voor een duurzame toekomst van onze regio 
tijdens en ook na het coronatijdperk.

Wij vernemen graag voor 2 februari uw zienswijze op het voorliggende concept-werkprogramma 2021. 

Hoogachtend,

het Dagelijks Bestuur
Je Metropoolregio Eindhoven,

de viceļ-voorzitter.

.G. Blanksma.

de se

mw. drs. J. Wiggers.
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