♦♦♦4
Veldhoven

Metropoolregio Eindhoven
Postbus 985
5600 AZ EINDHOVEN

VERZONDEN 2 S SEP. Mlí
Meiveld 1

datum
uw brief van
bijlage
onderwerp

26 september 2018
18 juli 2018

ons kenmerk
: 18UIT18058
uw kenmerk
: -398\TVO\HLE
IBAN
: NL08BNGH 0285 0087 14
zienswijze gemeente Veldhoven op bouwstenennotitie Update MRE

5501 KA Veldhoven
postbus 10101
5500 GA Veldhoven

E gemeente@veldhoven.nl

Beste leden van de stuurgroep Update,

U heeft de gemeente Veldhoven gevraagd te reageren op de notitie 'bouwstenen voor
een effectieve samenwerking; Uitwerkingsnotitie ten behoeve van het
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven'.
Deze notitie is besproken door het college van B8tW en leden van de gemeenteraad.
Graag willen wij u de volgende aandachtspunten meegeven:
Algemeen: de gemeente Veldhoven herkent dat de gekozen onderwerpen
goede onderwerpen zijn om op dit schaalniveau op te pakken. Ze vindt het
opvallend dat de thema's economie en mobiliteit verder (en concreter) zijn
uitgewerkt dan de thema's energietransitie en transitie landelijk gebied. Met de
uitleg dat de voorgeschiedenis van die thema's verschillend is, is dit ook
logisch. Dat vraagt van portefeuillehouders een alerte en flexibele houding bij
de verfijning van de opgaven én van raadsleden extra aandacht bij hun
(tussentijdse) kaderstellende en controlerende rol. De twee thema's gericht op
transitie kunnen in de tijd om meer bijstelling vragen dan de andere thema's.
Bouwsteen mobiliteit: de gemeente Veldhoven verzoekt om mobiliteit niet
alleen tot fysieke bereikbaarheid te beperken, maar ook de digitale
infrastructuur (o.a. glasvezel) hierbij te betrekken en dit ook specifiek te
benoemen.
Bouwsteen transitie landelijk gebied: de gemeente Veldhoven vindt het goed
dat dit specifiek is benoemd als thema. Enerzijds omdat dit ten goede komt
aan de balans tussen stedelijke en landelijke thema's, anderzijds omdat de
opgaven in zo'n sneltreinvaart op ons af komen, dat een hoge urgentie wordt
gevoeld om hier mee aan de slag te gaan. Wij beseffen dat het gehele
probleem niet via de samenwerking in de Metropoolregio kan worden opgelost,
maar dat hieraan zeker een zinvolle bijdrage kan worden geleverd.
Bouwsteen Governance: de raad en het college van Veldhoven hebben de
voorkeur om de samenstelling van het DB te benaderen vanuit de ínhoud met
oog voor regionale vertegenwoordiging. ínhoud is leidend, maar regionale
afspiegeling helpt bij het verwezenlijken van eigenaarschap en slagkracht.
We wensen u veel succes met het opstellen van het Samenwerkingsakkoord en zíen
dit met vertrouwen tegemoet.

Veldhoven werkt op afspraak
Voor alle producten en diensten waarvoor u aan de balie moet zijn, maakt u een afspraak via
www.veldhoven.nl of bel 14 040. Via de site kunt u ook producten en diensten vanuit thuis regelen.
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Heeft u vragen of opmerkingen over deze brief? Neem dan contact op met Marjan van
den Hoogenhoff van het cluster Directie. Stuur daarvoor een e-mail naar
gemeente@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.

Met vriendelijke groet,
het college tíän burgemeester en wethouders van Veldhoven-,

Erik?de Ruiter
secretaris
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