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Geachte gemeenteraden, beste gemeenteraadsleden,

Allereerst wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om, zo vlak voor de verkiezingen in maart, u te 
bedanken voor uw inzet de afgelopen járen op ons gezamenlijk samenwerkingsakkoord. Van veel kanten 
wordt met bewondering naar onze samenwerking gekeken. We stappen daar, als nuchtere Brabanders, 
soms nog wel eens te makkelijk overheen. Zoals ook Adriaan Geuze laatst al zei in een van de 
masterclasses “De regio waar jullie wonen en werken is zo bijzonder. En als je daar met elkaar aan blijft 
werken komt de rest van Nederland kijken hoe het moet".

Afronding akkoord en dóórontwikkeling
2022 is niet enkel vanwege de verkiezingen een bijzonder jaar. Het is ook het jaar waarin we het laatste 
werkprogramma van ons huidige samenwerkingsakkoord willen realiseren. Hierbij bieden we dan ook het 
concept-werkprogramma 2022 aan voor zienswijzen. In dit werkprogramma zijn naast de 'reguliere’ acties 
op de vier thema’s ook stappen opgenomen om met elkaar te komen tot een dóórontwikkeling van onze 
regionale inhoudelijke agenda, het huidige samenwerkingsakkoord. Naast de zienswijze op het concept- 
werkprogramma vragen we u, in een parallel proces, om een inhoudelijke reactie op een concept- 
ambitiedocument. Kort gezegd dient dit concept-ambitiedocument als basis voor de verdere 
dóórontwikkeling van het samenwerkingsakkoord. Het geeft inhoudelijk op hoofdlijnen richting aan een 
nieuw samenwerkingsakkoord én aan de wijze hoe we met elkaar de samenwerking kunnen versterken.

Zienswijzen op het concept-werkprogramma 2022
We beseffen ons dat de raadsagenda’s in deze periode van het jaar (over)vol zitten. Toch vragen we u om 
uw zienswijze op het concept-werkprogramma 2022, al dan niet in concept, voor 3 februari 2022 
kenbaar te maken aan ons. Als uitgangspunt zijn daar de financiële kaders van de vastgestelde begroting 
en het huidige samenwerkingsakkoord genomen.

Opbouw concept-werkprogramma
Het concept-werkprogramma is opgebouwd uit vier inhoudelijke hoofdstukken bestaande uit de thema’s 
economie, mobiliteit, transitie landelijk gebied en energietransitie en een hoofdstuk samenwerking en 
strategie. Daarin is door de vier portefeuillehoudersoverleggen aangegeven wat en hoe het komend jaar 
gewerkt zal worden aan het realiseren van onze ambitie binnen de kaders van het huidige
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samenwerkingsakkoord. Netwerkprogramma richt zich op de inhoudelijke thema’s. In dit werkprogramma 
leest u niets over de onderdelen RHCe en Gulbergen. Beide kennen een afzonderlijk traject waarin u 
meegenomen zal worden. Daarnaast zijn de perspectieven Brede Welvaart en Stad-Land als een 
overkoepelende paraplu meegenomen binnen het thema samenwerking en strategie. Al werkenderwijs 
zullen we daar komend jaar, vooruitlopend op het nieuwe samenwerkingsakkoord, met elkaar verder 
invulling aan geven.

Voortzetten van successen
De groei die we als regio doormaken vraagt van ons om gezamenlijk de handen uit de mouwen te blijven 
steken en ieder vanuit zijn rol zich maximaal in te blijven spannen. Zo werken we niet alleen aan de 
welvaart maar ook het welzijn van de inwoners van onze gemeenten in deze prachtige regio.

Hoogachtend,

heLyageļijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven, 
Wsļrneiis deze,

mvąjurs. J. Wiggers.
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