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raadsbesluit : In het Samenwerkingsakkoord

2Ol9-2O22 MRE is
vastgelegd dat de raad een zienswijze wordt gevraagd op
de jaarlijkse Werkprogramma's die hieruit voortvloeien.

Voorgesteld besluit:

1. Kennis te nemen van het concept-Werkprogramma
2.

2O20 van de Metropoolregio

Eindhoven;

In te stemmen met bijbehorende zienswijze.
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Onderwerp
Concept-Werkprog ra m ma 2020 Metropool reg io

Ei nd

hoven

Voorstel

1.

2.

Kennis te nemen van het concept-Werkprogramma 2O2O van de Metropoolregio
Eindhoven;
In te stemmen met bijbehorende zienswijze.

Inleiding
Begin 2019 is het Samenwerkingsakkoord 20L9-2O22 van de Metropoolregio Eindhoven
vastgesteld. Op basis hiervan is dit Werkprogramma 2020 opgesteld. Dit
werkprogramma is opgesteld in samenwerking met en afstemming tussen ambtenaren
en bestuurders van deelnemende gemeenten. Het Regionaal Historische Centrum
Eindhoven (RHCe) maakt hier geen deel vanuit. Het RHCe is een afzonderlijk programma
in de concernbegroting en is recent uitgewerkt in het programma Werk en Uitvoering
2OL9-2020, dat u voor de zomer afzonderlijk ter kennisneming is toegezonden.

Beoogd resultaat
Een haalbaar en betaalbaar uitvoeringsplan op de thema's Economie, Mobiliteit, Transitie

Landelijk Gebied en Energietransitie, dat voor alle betrokkenen duidelijk maakt welke
acties, voortvloeiend uit het reeds vastgestelde (meerjarige) Samenwerkingsakkoord van
de Metropoolregio Eindhoven, in 2O20 uitgevoerd moeten worden,

Argumenten

7.1 Het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2079 zijn de
basis voor het Werkprogramma 2020.
Dat betekent dat niet op nul is begonnen, maar het nieuwe werkprogramma is opgesteld
op basis van het Werkprogramma 2019 en de ervaring die daarmee is opgedaan.

1.2

Aan het Werkprogramma 2020 is een bijgestelde begroting toegevoegd, met
daarin de financiële vertaling, het werkkapitaal, het benodigde aantal fte's en de dekking.
(Eerste wijziging op de primaire begroting 2020)
De raad van Waalre heeft reeds eerder in haar zienswijze op het Samenwerkingsakkoord
en door niet in te stemmen met de Begroting 2O2O het volgende kenbaar gemaakt: "de
inwonerbijdrage ten behoeve van dit Samenwerkingsakkoord mag niet stijgen (behalve
indexering) en indien dit Samenwerkingsakkoord leidt tot een versmalling van taken
dient ook de inwonerbijdrage proportioneel verlaagd te worden, zodat de verhouding van
de hoogte van de inwonerbijdrage t.o.v. takenpakket MRE gelijk blijft. Tevens pleiten we
ervoor hier in de begroting 2020 duidelijkheid over te scheppen".

In deze begroting betekent dit dat de capaciteit van de ondersteuningsorganisatie
structureel met 2,8 fte naar beneden is bijgesteld tot 20,3 fte, De neerwaartse bijstelling
van de formatie met 2,8 fte leidt tot een verlaging met € 210.000,-,
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1.3

Het Werkprogramma is opgesteld door de gemeenten zelf.

De inhoud van het concept-Werkprogramma 2020 is tot stand gekomen door input op te
halen via de bestuurlijk portefeuillehouders op de 4 verschillende thema's, die weer
ondersteund werden door de vakambtenaren. Hierdoor is dit werkprogramma een
product van de 21 gemeenten geworden.

Kanttekeningen

1.1

zijn nog maar net gestart zijn met de vernieuwde samenwerking binnen de
Metro pool reg io Ei nd hoven.
We

Het werkprogramma wordt geschreven op basis van de kennis en ervaring die we nu
hebben. Die is nog vrij beperkt.

7.2

De neerwaartse bijstelling van de formatie zal niet leiden tot een structurele
va n de inwonerbijdrage.

bijstelling

fte/ €210.000,- wordt structureel ingezet voor de dekking van
het werkkapitaal van € 180.000,- op diverse thema's om een structurele omissie in de
begroting (namelijk het structureel dekken van het werkkapitaal voor de diverse thema's
uit incidentele middelen) te herstellen. Het verschil van € 30.000 zal worden toegevoegd
aan het reguliere budget Bestuurlijke samenwerking.
De verlaging van de 2,8

1.3 De oproep van het Stedelijk Gebied en dus van ons bij de overdracht van taken
aan de subregio door de Metropoolregio Eindhoven ís met deze begrotingswijziging niet
gehonoreerd.
In een brief aan het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio heeft het Stedelijk

Gebied
het volgende geschreven: "De gemeenten in het SGE willen de totale financiële inzet in het
samenwerkingssysteem van het MRE en de SGE in ieder geval niet laten stijgen. Via deze
brief doen wij daarom een dringende oproep aan u als Dagelijks Bestuur om in te zetten
op het zo efficiënt mogelijk realiseren van het Samenwerkingsakkoord 2O19-2022, zodat
dit resulteert in een daling van de inwonerbijdrage aan het MRE. Hierdoor ontstaat binnen
de negen gemeenten structureel de benodigde financiële ruimte voor het uitvoeren van de
overgenomen taken binnen de thema's Wonen, Economie en Ruimte in het SGE".

Hierover wordt in de zienswijze een opmerking gemaakt.

1.4

Bij het thema Economie zijn kanttekeningen te plaatsen bij de acties rondom

Verste rken ba si seco no m i e.

De vraag die deze acties oproepen is of hier wel voldoende urgentie aanwezig is en een
gedragenheid voor wat betreft het gekozen onderwerp. In een eerdere zienswijze op het
Samenwerkingsakkoord heeft de raad hierover het volgende opgemerkt: "Wij vinden het
van belang de focus te behouden, alleen die zaken op te pakken die ook echt urgentie
hebben en dus terughoudend te zijn met nieuwe onderwerpen ter versterking van de
brede basiseconomie. Dit om het noodzakelijke eigenaarschap binnen de samenwerking
steeds te behouden".

Ook hierover wordt in de zienswijze een opmerking gemaakt
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Kosten en dekking
In het licht van argument 1.3 en kanttekening t.2 zal de inwonerbijdrage voor 2020
gelijk blijven. Het betreft € 24I.O37,00, Dit bedrag is in onze eigen begroting
opgenomen. Door het structureel maken van het werkkapitaal op de diverse thema's
vloeien de middelen in de bestemmingsreserve Fysiek domein terug naar de gemeenten
Dit bedrag wordt geschat op € 490.000,-, Dat zou voor Waalre een bedrag betekenen
van bijna € 11.000,-.

Duurzaamheid
N.v.t.

Bu

rgerpa rticipatie

N.v.t.

Communicatie
Na instemming door de raad met de zienswijze zal deze verstuurd worden aan het
Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio.

Vervolgprocedure en planning
Op 25 september a.s. wordt de Raadstafel2L geïnformeerd en wordt gesproken over het
Werkprogramma 2O2O. Op 9 oktober a.s. kunnen raadsleden tijdens de
Metropoolconferentie informatie inwinnen en het gesprek aangaan over het conceptwerkprogramma. Op 22 oktober a.s. wordt het raadsvoorstel met concept-zienswijze als
A-stuk in de raad van Waalre behandeld.

Alle zienswijzen zullen vervolgens door het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio
gebundeld worden en van een reactie worden voorzien. Deze nota van zienswijzen zal
betrokken worden bij de definitieve behandeling en vaststelling van het werkprogramma
Dit vindt plaats op 18 december 2018,

BÍjlagen onderdeel van het voorstel

- Concept-Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
- 1e begrotingswijziging Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven
- concept-Zienswijze

Bijlagen ter informatie
- Aanbiedingsbrief Werkprogramma 2020 Metropoolregio Eindhoven
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de secretaris,

de burgemeester,

drs, J.W.F. Compagne

drs. J.W. Brenni

Voorstelnr. 2OI9-72

pag.4

tV'

"A U, lr,,Qo,(

Datum vergadering: 22 oktober 2019

