Voorstel

inzake vaststelling Jaarrekening 2017 Metropoolregio Eindhoven

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 4 juli 2018

AGENDAPUNT

Aan het Algemeen Bestuur,
Hierbij bieden wij u ter vaststelling aan de Jaarrekening 2017 van de Metropoolregio Eindhoven.
In overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
bestaat de Jaarrekening 2017 uit een verslagdeel en een jaarrekeningdeel. In het verslagdeel zijn
opgenomen de programma’s en de verplichte paragrafen, in het jaarrekeningdeel de geconsolideerde
programmarealisatie, de geconsolideerde balans en bijlagen, inclusief controleverklaring van de
Accountant.
Conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten dient het resultaat van de
rekening afzonderlijk te worden opgenomen in de balans. De bestemming van het resultaat van de
rekening vindt plaats, nadat de jaarrekening is vastgesteld. Op concernniveau is in deze jaarrekening
sprake van een positief resultaat, in het voorliggende besluit is de bestemming hiervan aangegeven.
Geconsolideerd rekeningresultaat
De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven realiseert een positief rekeningresultaat over 2017
van € 388.648, bestaande uit dienst Metropoolregio Eindhoven € 414.450 positief, RHCe € 25.802
negatief en voorziening Gulbergen € 0.
Bevindingen Accountant
Naar aanleiding van de interim-controle (eind november 2017) en de (cijfer)controle in februari/maart
2018 heeft de Accountant aangegeven:
-

Oordeel over de getrouwheid:
Oordeel over de rechtmatigheid:

goedkeurend
goedkeurend

Accountantsverslag 2017
Naast de Managementletter volgend uit de interim-controle (besproken in uw bijeenkomst van
15 januari 2018) verstrekt de Accountant ook een Accountantsverslag van bevindingen n.a.v. de
controle over het jaar 2017. De belangrijkste bevindingen zijn:
Rapporteringen Accountant
De voornaamste bevindingen van de Accountant over het jaar 2017 zijn:
-

De hoogte van de Voorziening Reorganisatie SRE is als voldoende beoordeeld om de
verplichtingen tot en met 2020 op te vangen.
De aanbestedingen zijn als rechtmatig beoordeeld en blijven binnen de Europese norm van
€ 209.000.
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-

-

-

-

-

Omdat de gesloten stortplaats Gulbergen nog niet is overdragen aan de Provincie NoordBrabant blijven de kosten van nazorg voor rekening van de Metropoolregio Eindhoven. Deze
kosten worden gedekt uit de voorziening Gulbergen. Deze voorziening toonde ultimo 2017 een
negatief saldo van ruim € 400.000. De Provincie is verzocht de voorziening met € 2,5 miljoen
aan te vullen vanuit het provinciale Nazorgfonds om de kosten tot en met 2019 te kunnen
dekken. Deze middelen zijn inmiddels ontvangen en in de voorziening gestort.
In 2017 is ten laste van de exploitatie een storting gedaan in de Reorganisatievoorziening SRE
ter volledige afdekking van het risico van aanvullende en na-wettelijke WW boventallige
medewerkers. Dit leidt tot een begrotingsonrechtmatigheid op het Programma Oud SRE. Deze
afwijking past binnen het bestaande beleid en telt niet mee in het oordeel van de Accountant.
Over de jaren 2016 en 2017 is in het kader van de VPB een voorlopige aanslag van de
Belastingdienst ontvangen van ruim € 12.000. Deze lasten waren niet in de begroting voorzien
en leiden tot een begrotingsonrechtmatigheid. De afwijking valt binnen de controletolerantie van
€ 30.000.
De mutatie in de reserves personele kosten leiden tot een onrechtmatigheid van bijna
€ 114.000. Het betreft hier het, conform vigerend beleid, in overeenstemming brengen van de
hoogte van de reserves met de onderliggende verlofverplichtingen van de medewerkers van de
Metropoolregio Eindhoven. De onrechtmatigheid telt niet mee in het oordeel van de Accountant.
De Wet Normering Topinkomens functionarissen publieke en semipublieke sector is nageleefd.

Inwonerbijdrage
De inwonerbijdrage is bij de deelnemende gemeenten in rekening gebracht conform hetgeen is
opgenomen in de vastgestelde Programmabegroting 2017.
Toereikendheid begrotingsbedrag/relevante afwijkingen
In het Controleprotocol 2017, als uitwerking van art. 7 lid 3 van de Financiële Beheersverordening, is
aangegeven, dat in de jaarrekening een overzicht wordt gepresenteerd met een analyse van de aard /
het soort begrotingsoverschrijding, voor zover deze overschrijding 10% van het betreffende
programmasaldo te boven gaat, met een ondergrens van € 30.000. Over het overzicht wordt u expliciete
besluitvorming gevraagd.
Metropoolregio Eindhoven
Het financieel resultaat van de dienst Metropoolregio Eindhoven over 2017 bedraagt € 414.450 positief
en kan als volgt worden verklaard:
Personele kosten
Op personele kosten wordt een voordeel behaald van ruim € 290.000. Het betreft hier het niet en/of
later invullen van vacatures op de Werkplaatsen Detailhandel en Bedrijventerreinen, Ruimte, Mobiliteit
GGA en Wonen. Daarnaast is tevens vacatureruimte op de onderdelen Bestuurlijke samenwerking en
Financiën niet ingevuld.
Programmakosten/baten
Kijkend naar de programmakosten en baten wordt er per saldo een voordeel gerealiseerd van € 9.000.
Dit is te herleiden naar:
-

-

Voordeel op de reguliere budgetten als gevolg van nagekomen facturen en eindafrekeningen
van Oud SRE projecten als Aan de Slag, Cradle to Cradle en Pure Hubs, onderbesteding op het
werkbudget Bestuurlijke samenwerking en niet geraamde bijdragen van waterschappen en
Provincie, € 65.000 voordelig.
Ontvangen rentes op de perpetuele obligatielening ING, € 24.000 voordeel
Het niet hoeven aanspreken van de post onvoorzien, voordeel € 11.000 voordeel.
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-

Storting in reorganisatievoorziening SRE ter afdekking van het risico van aanvullende en nawettelijke WW, € 79.000 nadeel.
Te betalen vennootschapsbelasting over de jaren 2016 en 2017 als gevolg van ontvangen
detacheringsvergoedingen boventallig personeel, € 12.000 nadelig.

Overhead
De kosten van overhead vallen € 158.000 voordelig uit dan in de begroting was opgenomen. Het
financiële effect van de samenvoeging netwerken Metropoolregio en RHCe wordt zichtbaar (€ 90.000
voordeel), zeker in combinatie met verdere minimalisering van het applicatielandschap. Overigens is dit
voordeel al verwerkt in de Begroting 2018. Daarnaast is het budget inhuur personeel derden niet
volledig ingezet hoeven worden, € 68.000 voordeel.
Mutatie reserve personele kosten
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening de hoogte van de reserve personele kosten
beoordeeld of deze voldoende is de financiële verlofverplichtingen van het personeel af te dekken. In
geval het saldo van deze bestemmingsreserve te hoog is zal het meerdere vrijvallen ten gunste van de
exploitatie. Indien dit te laag is, zal er ten laste van de exploitatie worden aangevuld.
In 2017 is het Individueel Keuze Budget geïntroduceerd. Binnen deze regeling kunnen werknemers
jaarlijks maximaal 144 uur extra verlof bijkopen met een geldigheidsduur van 5 jaar. Hier is binnen de
dienst door een aantal medewerkers gebruik van gemaakt. Hierdoor is de financiële verplichting ten
opzichte van 2016 substantieel toegenomen en is een extra storting van bijna € 42.000 (nadelig)
noodzakelijk.
RHCe
Het RHCe realiseert over het jaar 2017 een totaal negatief resultaat van in totaal € 125.802. Bij het
opstellen van de Bestuursrapportage 2017 Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober (vastgesteld
AB 13 december 2017) was een negatief resultaat al voorzien en is ter gedeeltelijke dekking reeds een
bedrag van € 100.000 onttrokken uit de Algemene Reserve van de dienst. Derhalve resteert een
negatief saldo van € 25.802 in de exploitatie. Het totale negatieve resultaat kan verklaard worden door:
Programmakosten/baten
In de Bestuursrapportage Metropoolregio Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017 is gemeld dat het
operationeel resultaat voor de dienst voor het jaar 2017 kon oplopen naar € 100.000. Door met name
het stopzetten/uitstellen van verdere investeringen in het kader van het DDBS en zeer kritisch te zijn op
uitgaven, is dit beperkt gebleven tot ruim € 53.000.
Grootste veroorzakers van het verlies zijn zoals reeds eerder gemeld de in het verleden aangegane en
niet in begroting opgenomen verplichtingen in het kader van het DDBS en de kosten gemaakt voor de
doorontwikkeling van de interne organisatie (Cultuurcoach)
Mutatie reserve personele kosten
Jaarlijks wordt bij het opstellen van de jaarrekening de hoogte van de reserve personele kosten
beoordeeld of deze voldoende is de financiële verlofverplichtingen van het personeel af te dekken. In
geval het saldo van deze bestemmingsreserve te hoog is zal het meerdere vrijvallen ten gunste van de
exploitatie. Indien dit te laag is, zal er ten laste van de exploitatie worden aangevuld.
In 2017 is het Individueel Keuze Budget geïntroduceerd. Binnen deze regeling kunnen werknemers
jaarlijks maximaal 144 uur extra verlof bijkopen met een geldigheidsduur van 5 jaar. Hier is binnen het
RHCe veelvuldig gebruik van gemaakt waardoor de financiële verplichting ten opzichte van 2016
substantieel is toegenomen en een extra storting van ruim € 72.000 noodzakelijk was.
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Voorziening Reorganisatie
Om de reorganisatiekosten van het oude SRE op te vangen is een reorganisatievoorziening getroffen.
De hoogte van de voorziening bedraagt ultimo 2017 € 1.897.000 (2016: € 2.742.000) en is gebaseerd
op een beste inschatting naar de situatie, waarbij tevens rekening is gehouden met de ontwikkelingen in
het begin van het boekjaar 2018. De hoogte van de voorziening is in samenspraak met de Accountant
beoordeeld op toereikendheid. De Accountant heeft bij de jaarrekeningcontrole de hoogte van de
voorziening als voldoende beoordeeld.
Af te bouwen personeel
Per 31 december 2017 bedroeg het aantal boventallige medewerkers 5,69 fte:
- Medewerkers die boventallig zijn verklaard
- Medewerkers die 60 jaar of ouder zijn en in de voorziening vallen
Totaal

: 2,19 fte
: 3,50 fte
: 5,69 fte

Risico’s
Bij het bepalen van de hoogte van de voorziening wordt uitgegaan van een jaarlijkse afbouw van 20
procent. Deze taakstelling is voor het jaar 2017 behaald. Echter indien in de jaren 2018-2020 deze
afbouw niet wordt gerealiseerd, ontstaat een tekort in de voorziening en zal een aanvullende storting
nodig zijn. Het financiële risico wat hiermee samenhangt is berekend op ruim € 96.000 (2017: €
250.000). Hierin is in de voorziening niet voorzien.
In de CAR UWO is bepaald dat medewerkers die aan het einde van looptijd van het sociaal statuut geen
betrekking buiten de organisatie hebben gevonden, naast de wettelijke WW ook recht hebben op
aanvullende en na-wettelijke WW. Als eigen risicodrager dient de Metropoolregio Eindhoven deze lasten
zelf te dragen. Door verdere afbouw van het aantal boventalligen en/of het (wederom) extern kunnen
detacheren van deze medewerkers in 2017, is dit risico nu binnen de voorziening gedekt (2016:
€ 490.000).
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Jaarverslag 2017
Voor een inhoudelijke toelichting op de programma’s verwijzen wij u naar bijlage 1 behorend bij dit
voorstel.

395\DRO\HLE\-4

Voorstel resultaatbestemming 2017
Ten aanzien van de exploitatiesaldi 2017 van de onderscheiden diensten stellen wij u het volgende voor.

€ 25.802 negatief

RHCe - Saldo lopende rekening 2017

Het resterende negatieve saldo lopende rekening van het RHCe bedraagt € 25.802. Voorgesteld wordt dit
bedrag te onttrekken aan de algemene reserve van het RHCe. Het saldo na onttrekking bedraagt
€ 149.553.
Het minimum van deze reserve bedraagt volgens de Notitie Algemene reserve € 150.000 (vastgesteld AB 1
november 2017).

Metropoolregio Eindhoven - Saldo lopende rekening 2017

€ 414.450 positief

Het positieve saldo lopende rekening van de Metropoolregio Eindhoven bedraagt € 414.450. Bij de
toekenning van de middelen hebben de volgende overwegingen een rol gespeeld:
1.
2.

Gemeenten hechten een groot belang aan een bescheiden vermogenspositie van de Metropoolregio
ten opzichte van de gemeentelijke bijdrage aan de samenwerking.
Het financieel risicoprofiel ten aanzien van de update van de Metropoolregio en de huidige
ontwikkelingen binnen het RHCe en Landgoed Gulbergen.

De update van de Metropoolregio Eindhoven en de nieuw in te richten samenwerkingsagenda 2019-2022
brengen incidenteel kosten en risico’s met zich mee welke niet in de reguliere begrotingen 2018 en 2019 zijn
voorzien. Ook is een warme overdracht gewenst in het kader van de opbouw en organisatie van de
subregionale landingsplaatsen.
Tevens staat de dienst RHCe momenteel voor een transformatie in vorm en activiteiten en worden door
vertraging in de overdracht nazorg van de voormalige stortplaats Gulbergen naar de Provincie mogelijk ook
nog incidenteel kosten gemaakt.
Op grond daarvan stellen wij u voor:
-

Het bedrag van € 414.450 toe te voegen aan de nieuw te vormen bestemmingsreserve
Doorontwikkeling Metropoolregio Eindhoven.

Uitgaven ten laste van deze reserve zullen worden verantwoord volgens de spelregels zoals vastgelegd in de
beleidsregels Reserves en voorzieningen als onderdeel van de Beleidsnotitie Kaders P&C-documenten,
deel 2. Dit betekent dat deze middels begrotingswijziging aan u worden voorgelegd. Indien bedragen worden
onttrokken ten behoeve van het RHCe dan zal de positie van de gemeente Gemert-Bakel hierin worden
betrokken.
De Commissie van Advies voor Financiën heeft op 20 juni 2018 vergaderd over dit voorstel.
Eindhoven, 28 mei april 2018
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.

de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Bijlagen:
Bijlage 1 “inhoudelijke toelichting op de programma’s”
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Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 28 mei 2018;
gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 20 juni 2018
BESLUIT
1. De Jaarrekening Metropoolregio Eindhoven 2017 vaststellen overeenkomstig het voorgelegde
concept.
2. Instemmen met begrotingsoverschrijdingen, zoals weergegeven op het “Verschillen overzicht
baten en lasten” met toelichting.
3.

Het negatieve saldo lopende rekening 2017 RHCe ad € 25.802 te onttrekken aan de Algemene
Reserve van het RHCe.

4. Het positieve saldo lopende rekening 2017 van de Metropoolregio Eindhoven ad € 414.450 toe
te voegen aan een nieuw te vormen Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Metropoolregio
Eindhoven.

Eindhoven, 4 juli 2018
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,

395\DRO\HLE\-6

de secretaris,

BIJLAGE 1: INHOUDELIJKE TOELICHTING PROGRAMMA’S
Binnen de concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven worden een aantal programma’s
onderscheiden. In het programmajaarverslag worden de verschillende activiteiten in 2017 op deze
programma’s uitgebreid toegelicht. In deze bijlage treft u een samenvatting op hoofdlijnen aan voor de
volgende programma’s:
•

Programma Metropoolregio Eindhoven, deelprogramma’s:
- Economie, inclusief investeringsfondsen
- Fysieke leefomgeving
- Bestuurlijke samenwerking

•

Programma Oud SRE, deelprogramma’s:
- Oud SRE
- Voorziening Gulbergen

•

Programma RHCe

Metropoolregio Eindhoven - Economie
De activiteiten welke op het deelprogramma Economie worden verantwoord zijn de werkplaatsen
Economische strategie (inclusief Investeringsfondsen), Detailhandel en bedrijventerreinen en
Arbeidsmarkt.
De Werkplaats Economische Strategie speelt een coördinerende rol in de verbinding tussen de
economische agenda’s van de gemeenten en subregio’s/streeknetwerken met de regionale Brainport
agenda, agendeert nieuwe thema’s in de werkplaats ter versterking van de regionale Economische
agenda en behartigt de opvattingen/belangen van de Metropoolregio Eindhoven in Brainport
Development. In het kader van de investeringsfondsen Stimuleringsfonds, SIR en SAR vindt
cofinanciering plaats van projecten welke innovatieve economische ontwikkeling en nieuwe bedrijvigheid
creëren.
In het kader bovenstaande is, samen met de regio, provincie en rijk, intensief samengewerkt aan de
totstandkoming van de Nationale Actieagenda Brainport welke in april 2017 is aangeboden in Den
Haag. Binnen de werkplaats zijn nieuwe thema’s geagendeerd rondom breedbandontwikkelingen in de
regio, transitie landelijk gebied/veehouderij Eindhoven en is gesproken over versterking van de
regionale rol van het Stimuleringsfonds.
Investeringsfondsen, bestaande uit het Stimuleringsfonds, de SIR en SAR, maakt onderdeel uit van de
werkplaats Economische strategie.
Stimuleringsfonds
In 2017 zijn twee tenders uitgeschreven waarmee de mogelijkheid is geboden subsidieverzoeken in te
dienen. Er heeft tweemaandelijks overleg plaatsgevonden met Brainport Development om initiatieven te
bespreken en van zo goed mogelijke ondersteuning te voorzien. Met de provincie Noord-Brabant is na
langdurig overleg overeenstemming bereikt over de voortzetting van het provinciale Regionaal
Economisch ActieProgramma (REAP) in een nieuwe Regeling Economie & Innovatie en de
homogenisering van dit programma in de vier Brabantse subregio’s.
In de tweede helft van 2017 heeft de Adviesgroep Stimuleringsfonds de regelingen SIR en SAR intern
geëvalueerd. De aanbevelingen daaruit worden in het eerste kwartaal van 2018 via de Werkplaats
Economische Strategie aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd.
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Binnen de werkplaats Detailhandel en bedrijventerreinen inventariseren, onderzoeken en organiseren
we zaken met betrekking tot de regionale detailhandel en bedrijventerreinen. We zorgen voor
kennisdeling, afstemming en waar nodig een gezamenlijke lobby op relevante thema’s.
Door de provincie en het Stedelijk Gebied is een Adviescommissie Detailhandel opgericht. Hierin zullen
regionale verzoeken over Retail kunnen worden afgestemd.
Fontys heeft een tussentijdse evaluatie naar de toepassing van de Regionale Detailhandelsvisie
uitgewerkt waarbij een aantal lokale casussen zijn geanalyseerd. Daaruit is gebleken dat er conform de
visie wordt gewerkt.
We hebben het congres ‘Op weg naar vitale centra’ georganiseerd, een regionaal
koopstromenonderzoek is uitgevoerd in samenwerking met o.a. de provincie en aantal Rabobanken uit
de regio. Over het thema leegstand (kantoren, detailhandel en bedrijventerreinen, VAB’s en cultureel
erfgoed) is een ambtelijke brainstormbijeenkomst georganiseerd. Inzake de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) heeft afstemming, o.m. inzake relatie met ontwikkeling bedrijventerreinen,
plaatsgevonden met de gemeenten in de regio en heeft kennisuitwisseling plaatsgevonden; mogelijke
consequenties zijn in beeld gebracht.
De werkplaats Arbeidsmarkt is in 2017 onder meer aan de slag gegaan met het thema “kansen voor
werkloze 50 plussers”. Hiertoe is een succesvolle bijeenkomst georganiseerd met o.a. de landelijke
ambassadeur John de Wolf. In andere bijeenkomsten is gesproken over robotisering en arbeidsmarkt
Een ander punt wat binnen de werkplaats heeft gespeeld is de zorg over de mismatch op de
arbeidsmarkt als gevolg van de groeiende instroom van mensen uit kwetsbare groepen, waarvoor de
gemeente de verantwoordelijkheid krijgt: jongeren, die vroeger in Wajong of SW kwamen, 50 plussers,
psychiatrische patiënten, VSO/Pro leerlingen. In de bijeenkomst van 7 juni is gesproken hoe hier mee
om te gaan en waarbij onder meer is gekeken naar de aanpak in de arbeidsmarktregio’s Eindhoven en
Helmond en wat wij van elkaar kunnen leren op gebied van uitvoering, systemen en methoden en
governance. Tevens is aandacht besteed aan de skills agenda Nederland van de OECD (de Europese
visie over toekomstige competenties van burgers en wat het onderwijs daarvoor zou moeten doen).
Metropoolregio Eindhoven - Fysieke leefomgeving
Het deelprogramma Fysieke leefomgeving bestaat uit de werkplaatsen Strategie ruimte, Mobiliteit en
innovatie en Wonen.
Werkzaamheden binnen de werkplaats Strategie ruimte hebben in het teken gestaan van onder meer
regionale ruimtelijke strategie en energie. Er vindt afstemming en kennisuitwisseling plaats tussen
gemeenten, subregio’s en andere partijen. Er worden bijeenkomsten georganiseerd, het netwerk wordt
ingezet en er vindt lobby plaats om projecten van bovenregionaal belang voor elkaar te krijgen.
Projecten van bovengemeentelijk belang worden geïnventariseerd en worden opgenomen in een
investeringsprogramma. Thema’s rond de Omgevingswet worden geagendeerd binnen de bestaande
overlegstructuren van de werkplaats Ruimte, .
In 2017 is de Integrale Strategie Ruimte (ISR) in alle 21 gemeenteraden vastgesteld en is een start
gemaakt met de uitwerking van de ISR in een uitvoeringsprogramma. De ISR is tevens aangeboden aan
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant als gezamenlijke inbreng voor de provinciale
Omgevingsvisie.
Samen met de provincie zijn in 2017 twee ontwikkeldagen georganiseerd met als onderwerpen transitie
van het landelijk gebied, klimaatadapatie en is input geleverd op de vernieuwing van het openbaar
vervoer. Er zijn tevens afspraken gemaakt op het terrein van werklocaties, project aanpak
stikstofdepositie en de Brabantse agenda wonen.
In het kader van energie is voor de RRS het overleg gezocht met een groot aantal partners in het traject
‘Ruimte voor Energie’. In drie goed bezochte ateliers heeft de ruimtelijke opgave vorm gekregen en is de
kiem gelegd voor regionale samenwerking.
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De werkzaamheden van de Werkplaats Mobiliteit en Innovatie waren in 2017 gericht op het verder
uitwerken van de Bereikbaarheidsagenda, het samenbrengen van partijen en afstemmen op
verschillende schaalniveaus, opstellen van het Regionaal Uitvoeringsprogramma RUP. Belangen van de
regio zijn ingebracht in provinciaal en landelijk beleid.
In het kader van de Bereikbaarheidsagenda is gewerkt aan de weg naar de uitvoering van de
maatregelen. Dit heeft geleid tot een intentieverklaring welke door alle 21 betrokken wethouders is
ondertekend, waarmee een basis is gelegd voor een samenwerkingsovereenkomst die door de nieuwe
colleges en raden te sluiten is.
Wethouders van de regiogemeenten, vertegenwoordigers van Rijkswaterstaat en provincie zijn frequent
bij elkaar gekomen in het portefeuillehoudersoverleg en in de werkplaats om samen een regionale
aanpak vorm te geven. Diverse thema’s zijn daarbij opgepakt, zoals logistiek en regionaal fietsbeleid.
Ook zijn via diverse gremia de belangen van de regio ingebracht provinciaal en landelijk beleid.
Belangrijke bijeenkomsten waren de Ontwikkeldagen en de Programmaraad van SmartwayZ.NL.
In samenwerking met de gemeenten zijn projecten uitgevoerd op het gebied van verkeersveiligheid
zoals Clean rijden, Reflection Day, regionale verkeersquiz, Trials voor beginnende autorijders.
Het Regionaal Uitvoeringsprogramma RUP is vastgesteld door de regiogemeenten. Hiermee wordt het
mogelijk om met subsidie vanuit de provincie verkeersmaatregelen in de regio te realiseren, zowel op
infrastructurele maatregelen als mensgerichte verkeersveiligheids-maatregelen.
In 2017 is de nieuwe opdracht van de werkplaats Wonen vastgesteld door het Regionaal Platform.
Kernvraag hierin is hoe de 21 gemeenten op de woningmarkt complementair aan elkaar kunnen zijn om
te komen tot een zo compleet mogelijke woonregio. Andere belangrijke uitdagingen zijn de
verduurzaming van de regionale woningmarkt, leegstand en leegkomend vastgoed, de relatie tussen de
ontwikkeling van wonen en zorg. En tenslotte, wat is de functie van wonen in een aantrekkelijk
vestigingsklimaat, en hoe kan die aantrekkelijkheid bijdragen aan het versterken en uitbouwen van de
woonkwaliteit in steden, dorpen en (kleine) kernen binnen de Brainportregio?
In het kader van de actualisatie van de Regionale Agenda Wonen en Regionale Begrippenlijst Wonen is
input gegeven voor de Brabantse Agenda Wonen. Hierin zijn afspraken vastgelegd tussen provincie,
regio en de regiogemeenten. Wij hebben hier marktpartijen en gemeenteraden actief bij betrokken. Het
Regionaal Ruimtelijk Overleg Zuidoost-Brabant (RRO) heeft de Regionale Begrippenlijst Wonen 2018
vastgesteld.
Het drie jaarlijks Woonwensonderzoek Zuidoost-Brabant 2017 is samen met gemeenten en corporaties
voorbereid en in gang gezet. Doel van het onderzoek is de woonbehoeften en woonwensen van de
inwoners zo goed mogelijk in beeld te brengen. Voor gemeenten is het belangrijk om de
woningvoorraad zo goed mogelijk op de woonwensen van de inwoners te kunnen aansluiten.
Wij hebben financieel bijgedragen aan een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam naar de
relatie tussen de levensloop van huishoudens en hun veranderende voorkeur voor woonmilieus. De
onderzoekers hebben de eerste resultaten gepresenteerd in de Werkplaats Wonen.
Vanuit de Stuurgroep Arbeidsmigranten is de opdracht gekomen via onderzoek een verkenning uit te
voeren naar het Poolse arbeidsmigrantenvraagstuk in de Metropoolregio Eindhoven. Dit onderzoek
wordt uitgevoerd samen met gemeenten, bestuurders, werkgevers, uitzendbureaus, andere
stakeholders en de arbeidsmigranten zelf en moet leiden tot aanbevelingen en oplossingen voor het
huisvestingsvraagstuk.
Metropoolregio Eindhoven - Bestuurlijke samenwerking
De rode draad binnen het deelprogramma Bestuurlijke samenwerking in 2017 was de evaluatie van de
bestuurlijke samenwerking van de Metropoolregio Eindhoven uitgevoerd door bureau Berenschot.
Hiertoe zijn gesprekken gevoerd met onder andere raadsleden, collegeleden, leden van de
werkplaatsen en twee wetenschappers. Het eindverslag, inclusief aanbevelingen, is op 21 juni
gepresenteerd aan het Algemeen Bestuur en vervolgens aangeboden aan de colleges en
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gemeenteraden. Vanaf november is, samen met de gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) een
herijkingstraject gestart: de ‘update van de samenwerking’. Doel van dit proces is te komen tot een
ambitiedocument als bouwsteen voor de nieuwe gemeenteraden en als input voor de nieuwe Regionale
Agenda in 2018.
In 2017 is vijf keer een Regionaal Platform georganiseerd, met als belangrijkste thema’s economische
clusters, energietransitie, klimaatadaptatie, bedrijventerreinen van de toekomst en het glasvezelnetwerk.
Het Regionaal Platform van december is in samenwerking met de Provincie georganiseerd, onder de
noemer Ontwikkeldag.
Drie keer is een Raadstafel21 georganiseerd. Gesproken is onder meer over de nieuwe opdracht voor
de Werkplaats Wonen, het proces voor de Strategie Ruimte, inclusief het traject ‘Ruimte voor energie’,
de governance en de financieringsstrategie voor de bereikbaarheidsagenda, het glasvezelnetwerk en de
evaluatie en de ‘update’ van de samenwerking. Ook is uitgebreid gesproken over de rol van de
Raadstafel21.
Er zijn twee raadsledenbijeenkomsten georganiseerd. Aan de orde kwamen de Integrale Strategie
Ruimte, de studie ‘Naar een energieneutrale regio’, de toekomstbestendige woonregio en de evaluatie
en de ‘update’ van de samenwerking.
Oud SRE – Oud SRE
Tot en met januari 2017 heeft de Metropoolregio Eindhoven als contractpartner deelgenomen aan de
Vereniging van Contracten (VvC) welke de belangen van de Brabantse gewesten (en gemeenten)
behartigt die uit hoofde van de aanbiedingsovereenkomsten voor huishoudelijk restafval dan wel gftafval een contractuele relatie hebben met Afvalsturing Brabant. Per februari 2017 zijn deze uitvoerende
taken overgedragen aan subregio’s en/of gemeenten. Wat nog resteert is de afwikkeling met Attero voor
het beheer en nakomen van lopende regionale contracten inzake afval tot en met januari 2017.
De zaak tussen Attero en de Brabantse gewesten over de garantieplicht van aanlevering van brandbaar
restafval over de jaren tot 2014 is behandeld door het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI). De uitspraak
van het NAI was op alle punten in het voordeel van de gewesten. Attero heeft echter het gerechtshof
gevraagd dit vonnis te vernietigen. Het gerechtshof heeft op 27 juni 2017 uitspraak gedaan in deze
kwestie waarbij alle vorderingen van Attero tot vernietiging van het arbitrale vonnis van 8 januari 2016
zijn afgewezen. Attero heeft geen cassatieberoep ingesteld bij de Hoge Raad. Hiermee is de zaak over
de jaren tot en met 2014 volledig afgesloten.
Over het jaar 2015 heeft de Metropoolregio Eindhoven van Attero een naheffing minderlevering
brandbaar restafval ontvangen over het jaar 2015 van ruim € 2,3 mln. Tegenstrijdig aan het vonnis over
de jaren tot en met 2014 heeft het NAI in een tussenvonnis bepaald dat de Brabantse gewesten nu wel
verplicht zijn de minderlevering te compenseren. Het verweer van de Brabantse gewesten op dit
tussenvonnis is begin januari 2018 behandeld door het NAI. Een uitspraak is nog niet bekend.
Attero heeft de Metropoolregio Eindhoven tevens een factuur gestuurd over de periode 2016-januari
2017 van € 2,6 mln. Deze vordering zal op dezelfde wijze worden behandeld als de voorgaande.
Daarnaast is er nog de mogelijkheid dat Attero gemeenten zal aanspreken op hun contractuele
verplichting om het restafval aan te leveren bij Attero. Het risico hiervan ligt bij de individuele gemeente
en maakt daarom geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen van de Metropoolregio Eindhoven.
Oud SRE - Voorziening Gulbergen
De activiteiten met betrekking tot Gulbergen richten zich op een milieutechnisch verantwoorde wijze
overdragen van de gesloten stortplaats aan de provincie en de ontwikkeling van het Landgoed
Gulbergen tot een aantrekkelijk toeristisch en recreatief gebied met sterke groene geledingen,
duurzame uitstraling, passend binnen de Brainport-ambitie van de regio.
Bezien in het kader van de overdracht is de stortplaats officieel nog niet gesloten en de nazorg nog niet
overgedragen aan de Provincie Noord-Brabant. Reden hiervoor is dat de provincie eerst zekerheden wil
omtrent de risico’s van nazorg, alvorens verantwoordelijkheid te nemen. Een 3 e herzien concept van het
nazorgplan is op 14 juni 2017 door Attero bij de provincie ingediend. Sluiting wordt nu voorzien in de
loop van 2019. De definitieve aanslag voor het doelvermogen zal daarop aansluitend volgen.
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Voor wat betreft de ontwikkeling van het Landgoed Gulbergen is voor de verdere
planontwikkeling een extern bureau ingeschakeld om te komen tot een ontwikkelvisie. In de
loop van 2017 hebben op initiatief van Attero marktverkenningen en brainstormsessies met
stakeholders plaatsgevonden, waarna eind 2017 overeenstemming is bereikt over de algemene
uitgangspunten voor de ‘Ontwikkeling Landgoed Gulbergen’ en de uitgangspunten op het
gebied van ‘Duurzaamheid en Ecologie’, ‘Ontwikkeling Leisure Concept’, de ‘Economische
Ontwikkeling’ en het vervolgproces. Van de zijde van de Metropoolregio Eindhoven zijn bij dit
traject de leden van het ruimtelijk expertteam Gulbergen en de adviescommissie Gulbergen
nauw betrokken geweest. Ook het Dagelijks Bestuur heeft in een overleg met een delegatie
van de adviescommissie kennis kunnen nemen van de plannen.
De procedure voor vaststelling van het Bestemmingsplan Gulbergen (Nuenen en GeldropMierlo) is opgeschort in afwachting van duidelijkheid over ontwikkelingsrichting landgoed
Gulbergen.
RHCe
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCe) heeft enerzijds een wettelijke taak met betrekking
tot de archiefzorg en wil anderzijds het geheugen van de samenleving zijn en daarmee een bijdrage
leveren aan de identiteit van de regio.
2017 was het jaar van pas op de plaats. Gelet op de vele ontwikkelingen die op de organisatie afkomen
is er, naast het reguliere takenpakket, besloten geen bijzondere projecten op te zetten of aan te halen
maar ons te buigen over de vraag waar de komende jaren prioriteiten moeten liggen. In juni werd het
rapport Berenschot gepresenteerd waarin gesteld werd dat de bestuurlijke inbedding van het RHCe
binnen de Metropoolregio Eindhoven niet optimaal en niet ideaal is. Deze constatering in combinatie
met bovengeschetste problematiek heeft de Bestuurscommissie doen besluiten om een interimmanager aan te stellen ten behoeve van o.a. de optimalisatie van de bedrijfsvoering en om zich te
buigen over bestuurlijke alternatieven. Een extern bureau is benaderd voor het houden van interviews
met de betrokken gemeenten en is gevraagd daar rapport met aanbevelingen over uit te brengen.
Binnen het reguliere takenpakket is verder gewerkt aan het ontwikkelen en vullen van één centrale
module om te komen voor opslag en beheer én publieksbediening: Mais-Flexis. Hierbij wordt tevens
bekeken welke mogelijkheden deze interne faciliteit biedt om aan te kunnen sluiten op nog te
verwachten landelijke publieksloketten én een gegeven als Open Data en de wet Hergebruik
Overheidsinformatie. Vervolgstappen om te komen tot een toepasbare applicatie DDBS zijn intussen
ook gezet.
Schoolactiviteiten zijn ook in 2017 gretig door het onderwijs afgenomen en is het nieuwe educatief
programma ‘Archief Atelier’ ingezet. Het RHCe heeft ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de
woningbouwvereniging Trudo bijgedragen aan een expositie over Eindhoven en daarbinnen een kleine
tentoonstelling ingericht over de Academie voor Industriële Vormgeving Eindhoven, de voorloper van de
huidige Design Academy. In 2017 is ook weer deelgenomen aan de Straatnamencommissie Eindhoven
en de Monumentencommissie Helmond.
In 2017 heeft Gerard van Maasakkers zijn archief overgedragen aan het RHCe.
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