Bijlage 1 Belangrijke wijzigingen
Deze bijlage bevat de meest in het oog springende wijzigingen. Deze wijzigingen
vloeien voort uit de in de praktijk opgedane ervaring met de governance.
 Omvang en bemensing Dagelijks Bestuur
In Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven 2015 is bepaald dat het
Dagelijks Bestuur bestaat uit de voorzitter en twee leden, waaronder de vicevoorzitter.
De burgemeesters van beide centrumsteden Eindhoven en Helmond hebben een
‘vaste’ zetel in het Dagelijks Bestuur. Het derde (wettelijk verplichte) lid van het
Dagelijks Bestuur wordt door het Algemeen Bestuur uit zijn midden aangewezen.
In deze Gemeenschappelijke Regeling (2021) wordt de mogelijkheid geboden het
Dagelijks Bestuur uit te breiden met andere door het Algemeen Bestuur uit haar
midden aangewezen perso(o)n(en) om zitting te nemen in het Dagelijks Bestuur. De
complexiteit van de in het Dagelijks Bestuur belegde opgaven kunnen het gewenst
maken deze opgaven te beleggen bij een extra bestuurslid in plaats van bij een
adviseur.
In voorkomend geval benoemt de gemeente, waaruit het extra lid van het Dagelijks
Bestuur afkomstig is, een nieuw lid van het Algemeen Bestuur.


Formele kanttekening bij opsplitsing stemmen in Algemeen Bestuur
voor gemeenten met een lid van het Dagelijks Bestuur
Om te garanderen dat de stem van iedere gemeente even zwaar telt, is er in 2015
voor gekozen dat het afgevaardigde lid in het Algemeen Bestuur twee stemmen heeft,
met uitzondering van de leden van Eindhoven, Helmond en de gemeenten die een lid
van het Dagelijks Bestuur leveren. Immers vanuit het monistisch karakter van de Wet
gemeenschappelijke regelingen volgt dat leden van het Dagelijks Bestuur tevens lid
zijn van het Algemeen Bestuur. Deze gemeenten hebben dus twee leden van het
Algemeen Bestuur, met ieder één stem. Bij elkaar opgeteld, hebben ook deze
gemeenten dus twee stemmen in het Algemeen Bestuur. Dit principe wijzigt niet in dit
voorstel.


Positie voorzitters portefeuillehoudersoverleg als adviseur van
Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur
Het Dagelijks bestuur heeft een taak in het borgen van de regionale lange termijn
strategie. Daarom werd in het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 voorzien in
uitbreiding van het Dagelijks Bestuur met de voorzitters van de inhoudelijke
portefeuillehoudersoverleggen. Omdat een dergelijke uitbreiding van het
Dagelijks Bestuur toen niet mogelijk was, zijn de voorzitters van het
portefeuillehoudersoverleg benoemd als adviseur van het Dagelijks en Algemeen
Bestuur. De positieve ervaring met deze manier van werken heeft ertoe geleid dat
deze invulling van de governance wordt voortgezet.


Verankering ambassadeursfunctie Raadstafel21 in Gemeenschappelijke
Regeling (en Statuut Overlegorganen)
In 2015 is de Raadstafel21 gevormd. De Raadstafel21 biedt een forum voor
raadsleden, als een lichte (informele) en flexibele samenwerking, waarin twee
raadsleden per gemeente zijn vertegenwoordigd. Deze raadsleden vervullen in hun
raden een ambassadeursfunctie, ze zijn de ‘voelsprieten’ van de Metropoolregio
Eindhoven naar de gemeenteraden en vice versa. In het Samenwerkingsakkoord
2019-2022 is opgenomen dat de informele rol van de Raadstafel21 wordt
gecontinueerd. De ervaring, die sindsdien is opgedaan met de Raadstafel21 heeft
ertoe geleid dat in de voorgestelde Gemeenschappelijke Regeling is opgenomen dat
de Raadstafel21 een in te stellen overlegorgaan is, daarmee is het bestaan van de

Raadstafel21 verzekerd. In het bijgevoegde concept van het gewijzigde Statuut
Overlegorganen is de rol van de Raadstafel21 nader omschreven.
 Borging gesloten huishouding MRE via het Samenwerkingsakkoord
De samenwerkende gemeenten bepalen samen het takenpakket van de MRE, daarmee
is sprake van een gesloten huishouding. Verschil met de Gemeenschappelijke Regeling
van 2015 is dat de thema’s waarop wordt samengewerkt niet langer expliciet in de
Gemeenschappelijk Regeling worden genoemd. In plaats daarvan wordt verwezen
naar de regionale Agenda (i.c. het Samenwerkingsakkoord). In die regionale agenda
bepalen de gemeenten de thema’s van de samenwerking, passend bij het oogmerk
van de samenwerking. Namelijk het handhaven en uitbouwen van het kenmerkende
economische profiel van de regio, om op die manier het vestigings- en verblijfsklimaat
voor onze inwoners en bedrijven te stimuleren. De thema’s kunnen door de
deelnemende gemeenten bij gelegenheid van besluitvorming over de Regionale
Agenda worden aangepast. Dit bevordert enerzijds de flexibiliteit om te kunnen
inspelen op maatschappelijke behoeften, terwijl anderzijds voldaan wordt aan het
wettelijke uitgangspunt dat de gemeenten de (gesloten) huishouding van het
samenwerkingsverband bepalen.

