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Geachte gemeenteraad,
Heel graag bied ik u als voorzitter van het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio, als uitwerking van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 dat gelijktijdig aan u is verzonden, het werkprogramma van de
Metropoolregio Eindhoven voor 2019 aan. Het nieuwe Samenwerkingsakkoord is ons antwoord op de
conclusies uit de evaluatie van onze samenwerking in 2017. Met alleen een akkoord zijn we er niet, samen
steken we de handen uit de mouwen. De in het akkoord opgenomen thema’s en opgaven vragen om
regionale acties en activiteiten. Deze zijn opgenomen in het werkprogramma 2019, het eerste jaar van het
akkoord.
Werkprogramma 2019
Het samenwerkingsakkoord bevat de inhoudelijke opgaven op de thema’s economie, mobiliteit,
energietransitie en transitie landelijk gebied. Ook is een hoofdstuk opgenomen dat acties bevat om
uitvoering te geven aan de in het samenwerkingsakkoord beoogde manier van samenwerken, oftewel de
governance. Het werkprogramma 2019 is de leidraad voor alle acties en besluiten binnen onze
samenwerking. Daarmee maken we in dit eerste jaar een voortvárende start met de uitvoering van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022.
Om tot het voorliggend concept te komen hebben we in de voorbije periode zoveel mogelijk de verbinding
gezocht met de vakinhoudelijk betrokken portefeuillehouders van de 21 gemeenten.
Zienswijzetraject en vaststelling werkprogramma
Met veel energie is er gewerkt aan ons nieuwe samenwerkingsakkoord 2019-2022. Deze energie hebben
we gelukkig ook bij u mogen ervaren op 31 oktober in 't Boshuys te Best. We hebben de zandkorrels
opgepakt, er gedurende het afgelopen jaar cement en bouwstenen van gemaakt en er uiteindelijk een huis
van gebouwd. Nu is het moment daar om er onze intrek in te nemen. Dit huis is van ons allemaal. Samen
zetten we de schouders eronder om in 2019 aan de hand van het werkprogramma stappen te zetten naar
een nog sterkere en mooiere regio!
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Graag verneem ik voor 1 maart 2019 uw zienswijze op het voorliggende werkprogramma 2019. Het
Algemeen Bestuur behandelt het samenwerkingsakkoord op 27 maart 2019.
/(mens het Algemeen Bestuur
n de Metropoolregio Eindhoven,
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