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De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 juni 2010
gezien het voorstel van het college van Valkenswaard d.d. 27april 2010
registratienummer: 10b&w00329
gelet op de gemeentewet:
Besluit:
I.
De Gemeenschappelijke regeling van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven 2005
als volgt te wijzigen,
A.

aan de hand van de huidige stand van zaken (actualisatie):

1.

Artikel 5 wordt als volgt gewijzigd:
i.

Artikel 5, onder a, komt als volgt te luiden;

a.1.

Het maken en bewaken voor de regio van een regionale ruimtelijke strategie inclusief
uitvoeringsprogramma;
Het initiëren, faciliteren en/of coördineren van regionale ruimtelijke opgaven,
waaronder intergemeentelijke gebiedsopgaven;
Het behartigen van belangen van de regio op het beleidsterrein van de ruimtelijke
ordening
Het adviseren en informeren over regionale ruimtelijke thema's.

2.
3.
4.
ii.

Artikel 5, onder c, sub 1, 2 en 3, komt als volgt te luiden;

cl.
2.

Het vaststellen van een regionaal verkeers- en vervoersplan (RWP)
Het vaststellen van een voortschrijdend Meerjaren Uitvoerings Programma ter
uitvoering van het R W P , en, jaarlijks, een daarop gebaseerd Bestedingsplan BDU
(Brede Doel Uitkering) en het beheer van de betrokken budgetten.
Het coördineren c.q. faciliteren van de inbreng in regionale verkeers- en
vervoerpr oj e eten.

3.

iii

Artikel 5, onder d, sub 2, komt als volgt te luiden;

d.2.

Het regelen van het beheer en/of de exploitatie van de regionale
recreatievoorzieningen waarvan de grond in eigendom is van het
samenwerkingsverband en/of door hem worden gehuurd.

iv

Artikel 5, onder e sub 2 en 3 worden geschrapt.

v

Artikel 5, onder g, sub 6, komt als volgt te luiden:
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g.6.

het participeren in Brainport Development N.V., de economische
ontwikkelingsmaatschappij voor de regio Eindhoven,

vi.

Artikel 5, onder h, komt als volgt te luiden:

h. 1.

Het bevorderen van de samenwerking en afstemming tussen de deelnemende
gemeenten op het terrein van zorg, welzijn en educatie, specifiek op de bovenlokale
en gemeenschappelijke aspecten daarvan;
Het opstellen, vaststellen en uitvoeren van een regionaal plan voor het sociale domein
als onderdeel van de regionale agenda
Het aanwijzen en begeleiden van de gemeentelijke geleding in de Raad van Advies,,
van het Zorgkantoor Zuidoost-Brabant en het verzorgen van de terugkoppeling naar
de gemeenten.
Het toezicht op en de uitvoering van de registratie van kinderen/jongeren in de leeftijd
van 0 tot en met 22 jaar inclusief beide ouders, ter uitvoering van de Leerplichtwet, de
Wet educatie en beroepsonderwijs, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op
de expertisecentra.

2.
3.

4.

Artikel 10, derde lid, komt als volgt te luiden;
3.

De Regioraad stelt een Regionaal ISV beleidskader vast.

B.

Ter verduidelijking en/of verbetering.

1.

Artikel 8 komt als volgt te luiden:
1.

2.

3.
4.
5.
6.

Het regionaal stimuleringsfonds strekt tot programmafinanciering en aanvullende
financiering van regionale projecten als bedoeld in artikel 7 en zal in beginsel alleen
in de vorm van cofinanciering worden ingezet.
De Regioraad kan in uitzonderingsgevallen de bijdragen voor regionale projecten, ook
inzetten voor projecten die niet uit een uitvoeringsprogramma van de Regioraad zelf
zijn te herleiden, maar betrekking hebben op projecten die alleen voortvloeien uit een
nadere uitvoeringsprogramma van de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied Eindhoven
als bedoeld in artikel 12, tweede lid, onder a.
Voor een besluit als bedoeld in lid 2, is een gekwalificeerde meerderheid nodig van
drie/vierde van het aantal gewogen en aanwezige stemmen in de Regioraad.
Het regionale stimuleringsfonds strekt niet tot aanvullende financiering van regionale
projecten die als zodanig zijn aangewezen in het regionaal verkeers- en vervoerplan.
Het regionale stimuleringsfonds wordt gevoed door een verplichte gemeentelijke
bijdrage op basis van het inwonertal van de gemeenten.
De bijdrage wordt jaarlijks bij de vaststelling van de begroting voor het
daaropvolgende begrotingsjaar vastgesteld door de Regioraad op basis van een
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meerjarenraming, die gebaseerd is op de meerjarige uitvoeringsprogramma's
behorende bij de door de Regioraad vastgestelde beleidsdocumenten.
Het portefeuillehoudersoverleg Financiën wordt gehoord over voorstellen van het
Dagelijks Bestuur aan de Regioraad over de hoogte van de jaarlijkse gemeentelijke
bijdrage.

7.

8.

Voor het besluit tot vaststelling van de bijdrage is een gekwalificeerde meerderheid
nodig van drie / vierde van het aantal gewogen en aanwezige stemmen in de
Regioraad.

9.
10.

Het bedrag per inwoner is voor iedere gemeente gelijk.
Indien de Regioraad bij het aanwijzen van een regionaal project een of méér
gemeenten heeft aangewezen die meer in het bijzonder baat heeft of hebben bij de
realisering van dat regionale project, wordt een bijdrage uit het regionale
stimuleringsfonds alleen beschikbaar gesteld indien de aldus aangewezen gemeente(n)
overeenkomstig de mate van het gebaat zijn, zoals door de Regioraad aangegeven,
eveneens een bijdrage verleent / verlenen aan het regionale project.

11.

Het portefeuillehoudersoverleg Sociaal-Economische Zaken (SEZ) wordt voorafgaand
aan het uitschrijven van een tender in de gelegenheid gesteld een advies uit te brengen
over de toepassing van de selectie- en prioriteitscriteria en de regionale spreiding.
Het portefeuillehoudersoverleg Sociaal-Economische Zaken wordt in kennis gesteld
van voorgenomen besluiten van het Dagelijks Bestuur over bestedingen uit het fonds
voor zover betrekking hebbend op individuele projecten.

12.

2.

Artikel 9, vijfde lid, komt als volgt te luiden;
5. Voor het besluit tot vaststelling van de bijdrage is een gekwalificeerde meerderheid
nodig van drie/vierde van het aantal gewogen en aanwezige stemmen in de Regioraad.

3.

Artikel 12 wordt als volgt gewijzigd:
i.

Artikel 12, tweede lid, onder b, komt als volgt te luiden;

2.b.

Het opstellen van een jaarlijkse kostenraming inclusief het daartoe in ontwerp
vaststellen van een bijdrageregeling ter realisering van het uitvoeringsprogramma,
welke bijdragen worden gestort in een door de Regioraad in te stellen
financieringsfonds. Vaststelling van de definitieve bijdrage geschiedt door de
Regioraad bij vaststelling van de jaarlijkse SRE-begroting. De Regioraad wordt geacht
overeenkomstig het ontwerpbesluit van de Bestuurscommissie te besluiten.

ii.

onder vernummering van het huidige lid 3 tot lid 4, wordt een nieuw lid 3 toegevoegd,
luidende;

Raadsbesluit

3.

Het uitvoeringsprogramma van de Bestuurscommissie als bedoeld in het tweede lid,
onder a, geldt als aanvullend op het door de Regioraad vast te stellen regionaal
uitvoeringsprogramma en is toegespitst op uitvoering van de BOR-afspraken. De
Regioraad kan een regeling vaststellen die de verhouding tussen de fondsen in de regio
en de programmatische grondslag van het Financieringsfonds verduidelijkt.

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van het huidige lid 3 tot lid 5, wordt een nieuw lid 3 en lid 4
toegevoegd, luidende:
3.

4.

5.

Indien een lid van de Regioraad wordt aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur,
wijst de raad van die gemeente nog een lid aan als lid van de Regioraad. Indien ook
het extra lid wordt aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur, wijst de raad van die
gemeente vervolgens nog een lid aan voor de Regioraad.
Ook voor het extra-lid kan een plaatsvervanger worden aangewezen.

Artikel 16 wordt als volgt gewijzigd:
Onder vernummering van het huidige lid 3 en lid 4 tot respectievelijk lid 4 en 5, wordt een
nieuw lid 3 toegevoegd, luidende;
3.

In geval een gemeente één of meer extra leden heeft aangewezen op grond van het
bepaalde in artikel 14, lid 3, rust het stemgewicht als bedoeld in het vorige lid volledig
bij het regioraadslid dat niet tevens is aangewezen als lid van het Dagelijks Bestuur.

II.

De Toelichting op de gemeenschappelijke Regeling SRE 2005, te wijzigen en/of aan te
vullen conform de bij dit besluit horende en als zodanig aangeduide bijlage.

Hl

Het Dagelij ks Bestuur van het SRE te machtigen de wijzigingen als hiervoor bedoeld
door te voeren in de tekst en de toelichting van voornoemde regeling.

Kenmerk: 10raad00329
Valkenswaard,
de gemeenteraad voornoemd,
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ae griffier,
mw. ing. E.G.M, van den Boom (plv.)
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de voorzitter,
drs. A.B A.M. Ederveen

