Vragenlijst, leidraad voor het lokale gesprek

Ondersteunende vragen ter voorbereiding op bijeenkomsten ‘Update Metropoolregio Eindhoven’
Een goede samenwerking bestaat uit een samenspel tussen organisaties én mensen. Door de
beantwoording van de onderstaande vragen wordt de gelegenheid geboden om aan elkaar te vertellen
hoe uw gemeente naar de samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven kijkt. Onderstaande vragen
zijn bedoeld om te prikkelen en vooruit te kijken naar de komende vier jaar. Ze bestaan uit vier
hoofdvragen met daarbij een aantal sub-vragen ter ondersteuning. Deze zijn bedoeld als hulpmiddel om
in januari in uw gemeente en subregio (Peel, Kempen, A2 en Stedelijk gebied) met elkaar te spreken.
Dit ter voorbereiding op de bijeenkomsten op 24 en 31 januari a.s. Deze regionale gesprekken vormen
essentiële input voor het zogenaamde “ambitiedocument”.
Om met elkaar goede en inhoudelijk scherpe gesprekken te kunnen voeren dagen we elke gemeente uit
om de 4 hoofdvragen zo gedetailleerd mogelijk voor u zelf te beantwoorden. Wel vragen wij u om uw
antwoorden op de vragen, met vermelding van eventuele bijzonderheden beknopt op papier te zetten
(1 a4) en dit per mail naar Jannet Wiggers te sturen (j.wiggers@metropoolregioeindhoven.nl) . Dit a4tje
is nadrukkelijk niet bedoeld als zienswijzen, maar helpt ons als Stuurgroep om de bijeenkomsten op
24 en 31 januari optimaal te kunnen voorbereiden.
Werken aan samenwerken
- Mainportstatus/3e economische kernregio van NL
- Maar meer dan alleen positioneren i.rt. Brainport, ook kijken naar andere opgaven
- Eenheid in verscheidenheid
- Redeneren vanuit de vraag: wat kan mijn gemeente betekenen voor “de metropoolregio”
- Recht doen aan elkaars positie, erkennen en benutten van elkaars natuurlijke positie aan
provinciale, rijks- en Europese tafels
- Vertrouwen
1. Wanneer is een thema of opgave een regionaal thema voor de Metropoolregio Eindhoven?
Welke thema’s leveren een bijdrage vanuit het perspectief om de gehele Metropoolregio verder te
versterken. Ondergenoemde vragen leveren bouwstenen voor een afwegingskader waarlangs het
takenpakket dat de 21 gemeenten (regio) in de Metropoolregio Eindhoven beleggen kan worden
gedefinieerd, oftewel:
a) Wat is voor uw gemeente het overkoepelende belang voor de Metropoolregio Eindhoven voor
de komende 4 jaar?
b) Wij vragen u om zo concreet mogelijk aan te geven wat uw gemeente van de samenwerking
van de gehele metropoolregio nodig heeft om doelen van uw gemeente te bereiken. Dit zijn
zaken die uw gemeente niet alleen kan bereiken en ook niet in sub regionaal verband. (dit
kunnen specifieke beleidsdoelen zijn, maar ook projecten of lobby naar bovenregionale
netwerken zoals rijk of provincie).
c) Is het voor uw gemeente mogelijk dat er binnen Metropoolregio verband sprake is van
differentiatie in intensiteit en snelheid van samenwerken? Bijvoorbeeld een aantal gemeenten
werkt op een thema/opgave intensiever samen dan de overige gemeenten(of waarbij een deel
van de gemeenten helemaal niet meedoet). En is daarbij de (onvoorwaardelijke) steun van 21
gemeenten nodig voordat een thema of opgave op de schaal van de Metropoolregio
geagendeerd wordt?
d) Wat moet de samenwerking opleveren in termen van (maatschappelijk) effect voor:
a. de regio
b. uw subregio
c. uw gemeente
e) Wanneer is de samenwerking voor u geslaagd:
a. Voor de regio
b. Voor uw subregio
c. Voor uw gemeente
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2. Hoe zou het beter kunnen werken in de samenwerking op de onder 3 te noemen
thema’s/opgaven?
Huidige situatie: flexibele netwerksamenwerking en organiseren van proces van strategische
afstemming tussen 21 gemeenten.
a) Waar is volgens uw gemeente de samenwerking in Metropoolregio verband (mogelijk themaafhankelijk) voor bedoeld? De genoemde werkwijzen zijn bedoeld als inspiratie:
• Kennisdeling/ informatie-uitwisseling
• flexibele netwerksamenwerking
• Afstemming (boven-)regionaal
• Lobby naar provincie, Rijk of Europa
• Gezamenlijke visie/planvorming zonder besluitvorming
• Gezamenlijke visie/planvorming zonder besluitvorming en met taakuitvoering
• Gezamenlijke visie/planvorming met besluitvorming
• Gezamenlijke visie/planvorming met besluitvorming en taakuitvoering
• Anders, namelijk…
b) Bij welke gremia/gremium zou naar uw mening de regie belegd moeten worden? Bijvoorbeeld
algemeen bestuur Metropoolregio of lokaal gemeenteraden?
c) Bij welke gremia/gremium zou naar uw mening de control belegd moeten worden?
d) Is een periodieke herijking van de agenda nodig om de adaptiviteit/flexibiliteit van de
samenwerking te vergroten?
e) Wat moet de regionale samenwerking in Metropoolregio verband absoluut niet opleveren?
f) Zijn naast gemeenten naar uw mening ook andere samenwerkingspartners nodig welke de
samenwerking in de Metropoolregio tot een succes maken? Indien ja, welke en hoe moet die
betrokkenheid vorm krijgen?
3. Welke thema’s moeten volgens uw gemeente op een schaalniveau van 21 gemeenten worden
belegd?
De genoemde thema’s zijn bedoeld als inspiratiebron. Als thema wordt het hoogste
abstractieniveau beschouwd. Opgaven zijn een specifieke kans/ uitdaging binnen een thema
waarop in Metropoolregio-verband samengewerkt wordt. Het is zeker geen uitputtende lijst. Indien
uw gemeente nog thema’s/opgaven mist wees vrij om deze ook in te brengen inclusief motivatie.
a) Mogelijke thema’s:
a. Economische strategie
b. Ruimte strategie
c. Mobiliteit
d. Transitie landelijk gebied
e. Energietransitie
f. Leisure
g. Zorg/Vitale samenleving
h. Leefbaarheid, in relatie tot ruimtelijke strategie
b) Zijn er onderdelen uit de lijst die belang van de metropoolregio niet dienen?
c) Wat zijn cruciale ontwikkelingen (op de schaal van de Metropoolregio) die uw gemeente direct
raken? En waarom is dat zo? En wat zou u dan op de Metropoolregio-schaal willen bereiken?
4. Welke (inhoudelijke) toegevoegde waarde heeft uw gemeente de metropoolregio te bieden?
Welke rol kunt u als gemeente binnen de metropoolregio vervullen?
Als gemeenten zijn we complementair aan elkaar binnen de metropoolregio. De bestaande
netwerken zijn gemeentegrensoverschrijdend en kenmerken zich door de verscheidenheid en
veelzijdigheid.
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