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Metropoolregio Eindhoven

Geachte Griffier,
In reactie op de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling hebben verscheidene gemeenten
voorgesteld een rekenkamer(functie) voorde Metropoolregio in te stellen.
Het Dagelijks Bestuur heeft aangegeven deze gedachtegang om de efficiency van de samenwerking
te monitoren te onderschrijven en bereid te zijn mee te denken over een invulling, die past bij een
organisatie als de Metropoolregio Eindhoven. De Metropoolregio is een strategische netwerkorganisatie
zonder uitvoeringscomponent met een budget van ruim € 4 miljoen.

Met het oog hierop heeft het Algemeen Bestuur op 25 februari 2015 besloten het tussentijds toetsen
van de efficiency en effectiviteit van de Gemeenschappelijk Regeling in afwachting van een eindvoorstel
roulerend neer te leggen bij een rekenkamercommissie van één van de deelnemende gemeenten.
In uitvoering van het besluit van het Algemeen Bestuur heeft de Metropoolregio, in de rol van proces¬
begeleider, de voorzitters van de gemeentelijke rekenkamers uit de regio uitgenodigd voor oriënterend
overleg. De voorzitters hebben, gehoord de Raadstafel21, een praktisch voorstel geformuleerd, waarmee

het Algemeen Bestuur op 17 februari 2016 heeft ingestemd.
Ook de portefeuillehouders financiën hebben aangegeven dit voorstel te onderschrijven.
Werkwijze rekenkamerfunctie
Voorgesteld is de rekenkamerfunctie voor de Metropoolregio flexibel, ad hoe en licht te organiseren.
Met het oog hierop is gekozen voor een niet-complexe en pragmatische werkwijze, die aansluit bij een

netwerkorganisatie zoals de Metropoolregio Eindhoven. Signalen van onderaf zijn hierbij belangrijke input.
Ten behoeve van de uitvoering van een eventueel onderzoek is geadviseerd vooral gebruik te maken van
de expertise van de lokale rekenkamers.
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Het Algemeen Bestuur heeft ingestemd met de volgende werkwijze:
1. Indien een gemeenteraad een specifiek onderzoek wenst te doen bij de Metropoolregio Eindhoven,
voert de rekenkamer van de desbetreffende gemeente dit onderzoek uit en neemt de kosten
hiervan voor haar eigen rekening,
2. Indien de 21 gemeenteraden gezamenlijk een specifiek onderzoek wensen te doen bij de

Metropoolregio Eindhoven vormen zij een onafhankelijke begeleidingscommissie uit de lokale
rekenkamers. De samenstelling van deze commissie is afhankelijk van het te onderzoeken thema.
Vanwege de onafhankelijke rol van de lokale rekenkamers staat het hen vrij wel/niet deel te nemen
aan de begeleidingscommissie.
Deze commissie formuleert, in overleg met de Raadstafel21, de onderzoeksvraag en bepaalt het
onderzoeksproces. De begeleidingscommissie informeert het Dagelijks Bestuur en Algemeen
Bestuur vervolgens over het te starten onderzoek.
De Metropoolregio Eindhoven legt - indien nodig - in overleg met de begeleidingscommissie, een
dekkingsvoorstel voor de kosten van het onderzoek voor aan het Dagelijks en Algemeen Bestuur.
3. Het Algemeen Bestuur evalueert de voorgestelde werkwijze over twee jaar.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

