Samen werken aan het Samenwerkingsakkoord 2019-2022
Samenwerking, het fundament voor een succesvolle regio
Intergemeentelijke samenwerking gaat in onze regio terug tot het begin van de jaren ’70. Vanaf
1993 kreeg deze op de schaal van Zuidoost-Brabant vorm in het Samenwerkingsverband Regio
Eindhoven (SRE). De samenwerking tussen onze gemeenten heeft de regio veel gebracht, ook
omdat we met enige regelmaat kritisch samen hebben gekeken hoe we dit alles verder konden
verbeteren, in aansluiting op de maatschappelijke opgaven en het bestuurlijke klimaat. Dit akkoord
is opnieuw zo’n moment.
Draagvlak, verbondenheid en eigenaarschap
In 2015 heeft de regionale samenwerking van de 21 gemeenten een transitie doorgemaakt van het
Samenwerkingsverband Regio Eindhoven naar de huidige samenwerking binnen Metropoolregio
Eindhoven. Doel daarvan was om beter te kunnen inspelen op huidige en toekomstige uitdagingen
in de regio. Metropoolregio Eindhoven werd ingevuld als flexibele netwerksamenwerking met focus
op de thema’s waarop regionale samenwerking echt nodig is.
In 2017 heeft Bureau Berenschot deze opzet uitgebreid geëvalueerd. De uitkomst was helder: de
samenwerking moest in zijn opzet veranderen. Er was gebrek aan verbondenheid, draagvlak en
eigenaarschap bij de 21 gemeenten.

‘Update’ van de samenwerking
Daarom zijn we in januari 2018 begonnen met de ‘Update Metropoolregio Eindhoven’. Een stevige
verbetering van de bestuurlijke samenwerking van 21 gemeenten.
De 21 gemeenten zijn zelf aan de slag met de Update. Het eindresultaat van de Update zullen
onderlinge afspraken over de toekomst van de samenwerking zijn, vastgelegd in een
Samenwerkingsakkoord 2019 – 2022.
Het updateproces bestaat uit 3 fases:
Fase 1: december – maart: opstellen en vaststellen ambitiedocument ‘De slagvaardige regio’
Fase 2: april – december: voorbereiden en opstellen Samenwerkingsakkoord 2019-2022
Fase 3: december – maart 2019: Zienswijze gemeenten en vaststellen door Algemeen Bestuur.

Fase 1: Ambitiedocument
Als start van fase 1 hebben alle gemeenten eind december 2017 een vragenlijst gekregen. Deze
vragenlijst vormde een leidraad om binnen de gemeente, lokaal dus, met elkaar over
samenwerking te praten. Met de lokale gesprekken als input zijn op 24 januari 2018 de colleges
van 21 gemeenten met elkaar in gesprek gegaan. En op 31 januari 2018 kwamen de raadsleden en
collegeleden bij elkaar. Het doel van de bijeenkomsten was zo expliciet mogelijk te bespreken hoe
we willen samenwerken: waarop en op welke manier.
Daarbij zijn interviews geweest met externen om hun visie op de Metropoolregio Eindhoven te
horen. Dit alles bij elkaar heeft de inhoud bepaald van het ambitiedocument.
Resultaat

Op 20 maart 2018 heeft het Algemeen Bestuur het Ambitiedocument ‘De slagvaardige regio’
vastgesteld. Daarna is het aangeboden aan de nieuwe gemeenteraden.
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Fase twee: bouwen aan het samenwerkingsakkoord
In deze fase is het ambitiedocument voorgelegd aan de nieuwe gemeenteraden. Met het
ambitiedocument als start stellen we samen met de nieuwe raads- en collegeleden het
Samenwerkingsakkoord (voorheen Regionale Agenda). Het gaat dan om:
1. De uitwerking van de vier opgaven uit het ambitiedocument: economie, mobiliteit,
energietransitie en transitie landelijk gebied.
2. Governance, hoe werken we samen?
De planning van fase 2 (april tot december 2018) ziet er als volgt uit:
Ambtelijk voorbereidend proces:

1 mei – 1 juli 2018:
Samen met vakambtenaren en bestuursambtenaren van de 21 gemeenten zijn de bouwstenen
voor het Samenwerkingsakkoord voorbereid.
Bestuurlijk proces met colleges en raden:

4 juli 2018
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden, georganiseerd door de Metropoolregio. Doel:
kennis maken met elkaar en praten over vier inhoudelijke thema’s en de governance. Na deze
bijeenkomst ontvangt u deze bouwstenen.
7 september – 28 september 2018
Gesprek per gemeente met college en raad. Vooraf ontvangt u de bouwstenen voor het
Samenwerkingsakkoord. Doel: bespreken inhoud van het Samenwerkingsakkoord. Ter
voorbereiding van het regionale gesprek op 31 oktober. Uitkomsten gesprek per gemeente sturen
naar de Stuurgroep, uiterlijk 1 oktober 2018, zodat deze meegenomen worden in het opstellen van
het eerste concept van het Samenwerkingsakkoord.
September 2018
Subregionale bijeenkomsten voor raadsleden georganiseerd door de subregio, gefaciliteerd door
de Metropoolregio.
31 oktober 2018
Regionale bijeenkomst voor colleges en raadsleden. Tijdens deze bijeenkomst gaan we met elkaar
praten over het eerste concept van het nieuwe Samenwerkingsakkoord.
5 november – 19 november 2018
Ter voorbereiding op het Algemeen Bestuur wordt het concept Samenwerkingsakkoord voor de
laatste keer voorgelegd aan de colleges.
12 december 2018
Algemeen Bestuur stelt het Concept Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven vast

Fase drie: besluitvorming Samenwerkingsakkoord
Van december 2018 t/m februari 2019 kunnen de gemeenteraden het Samenwerkingsakkoord
bespreken en hun reactie geven. De planning is dat het Algemeen Bestuur in maart 2019 het
slotakkoord het Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven 2019 - 2022 ondertekent.
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