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Beste heer/mevrouw,
U heeft de gemeenteraad van Veldhoven de mogelijkheid geboden om een zienswijze
te geven op het concept-samenwerkingsakkoord 2019-2022 Metropoolregio Eindhoven
en het concept-werkprogramma 2019. We willen graag van deze gelegenheid
gebruikmaken.
Het samenwerkingsakkoord geeft invulling aan de ambitie om met overheidsinbreng
het economische vestigingsklimaat van de Brainportregio te versterken. Dit is een
belangrijke pijler in de unieke samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstellingen
en overheden. Hierdoor dragen we bij aan de Brainportagenda om de innovatieve
toptechnologieregio van wereldformaat te blijven.
Het samenwerkingsakkoord is het resultaat van een intensief proces om op een
constructieve manier invulling te gaan geven aan de aanbevelingen uit de evaluatie
die door bureau Berenschot in 2017 is uitgevoerd. Uit het gevolgde proces blijkt
duidelijk de behoefte aan meer focus in de opgaven, meer helderheid in rollen en
taken, meer eigenaarschap, vertrouwen en slagkracht. Zowel in het uiteindelijke
resultaat, als in de weg daar naar toe, hebben we met elkaar stappen gezet in de
goede richting. Er is focus aangebracht in de thema's, die leidend zijn voor de
samenwerking. Verder is de verbinding naar de gemeenteraden geïntensiveerd, zijn de
portefeuillehouders en het bestuur beter in positie gebracht en is ook meer balans
gevonden in de ondersteuningsorganisatie en de ambtelijke inzet van gemeenten.
Daarom kunnen we ons vinden in de hoofdlijnen van zowel het samenwerkingsakkoord
als het werkprogramma.
Wel vinden we het jammer dat de opgaven in het werkprogramma niet overal
concreet genoeg kunnen worden weergegeven. Dit willen we u nadrukkelijk meegeven
voor 2019. We verwachten dat in het werkprogramma 2020 met name op het
subthema brede basiseconomie en op het thema transitie landelijk gebied fikse slagen
worden gemaakt in het concretiseren van de opgaven. Daarbij is ook het behoud van
focus een specifiek aandachtspunt. De globale beschrijving in het werkprogramma
heeft het risico in zich om opgaven die niet passen bij onze gezamenlijke missie
tussentijds op te nemen in een bestaand thema en daarmee afbreuk te doen aan de
aangebrachte focus.
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.

In 2019 moet ook de interactie en inhoudelijke afstemming en afbakening tussen
bovenlokale samenwerkingsverbanden en de Metropoolregio beter zijn
uitgekristalliseerd. Dat betekent tevens dat uiterlijk eind 2019, bij de gewijzigde
begroting 2020, inzicht moet bestaan in de benodigde capaciteit, zowel in omvang als
kwaliteit, om onze opgaven te realiseren. In die volgorde: eerst opgaven scherp
krijgen en aan de hand daarvan bepalen welke capaciteit daar bij nodig is. Veldhoven
verwacht, gelet op het overdragen van taken naar andere samenwerkingsverbanden,
en de structurele inzet vanuit afzonderlijke gemeenten voor de opgaven van de
Metropoolregio, dat de inwonerbijdrage dan naar beneden kan worden aangepast.
Tevens roepen we op om de periode tussen het vaststellen van het
samenwerkingsakkoord I statuut en de aanpassing van de gemeenschappelijke
regeling in 2021 te gebruiken om actief de democratische legitimatie van de
samenwerking in combinatie met het verder gegroeide vertrouwen in elkaar, in de
praktijk te ervaren en te bezien of deze opzet voldoet aan de verwachtingen.
We verzoeken u wel om nu al de raadstafel21 toe te voegen in de
governancestructuur van het samenwerkingsakkoord. De raadstafel21 is van
toegevoegde waarde op de informatie-uitwisseling en verbinding tussen
gemeenteraden en de Metropoolregio Eindhoven. Het is daarom een relevant gremium
van de Metropoolregio Eindhoven en dient ook als zodanig te worden vermeld in het
samenwerkingsakkoord.
De gemeente Veldhoven verbindt zich graag aan het samenwerkingsakkoord en het
werkprogramma. Na de lange periode van evalueren en smeden van afspraken is het
nu hoog tijd om te gaan doen. Het behalen van resultaten is immers de beste manier
om vertrouwen, slagkracht en eigenaarschap te laten groeien.
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,
namens de raad van gemeente Veldhoven,

Godfriffü Wasser
Griffier
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