Reactienota
Voorstel Resultaatbestemming Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven,
versie 23 oktober 2017

De gemeenteraden is gevraagd voor 1 oktober 2017 een reactie te geven.
Alle gemeenteraden hebben gereageerd op het Voorstel Resultaatbestemming
Jaarrekening 2016 Metropoolregio Eindhoven.
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Gemeente

Reactie

Asten
Bergeijk 28-9

Akkoord
Begrotingswijziging
Ondanks dat de Kempengemeenten de inhoudelijke initiatieven op hoofdlijnen
positief kunnen beoordelen vraagt gemeente de bijdragen van de Nationale
Actieagenda Brainport en de Energietransitie via een tussentijdse
begrotingswijziging te laten verlopen.
Eindhoven Airport
Gemeente verzoekt het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
erop toe te zien dat de doorontwikkeling van Eindhoven Airport (zoals
genoemd in de Nationale Actieagenda Brainport) enkel via een zorgvuldig
proces en een goede balans tussen economie en leefbaarheid zal
plaatsvinden. Een goede maatschappelijke discussie met een breed draagvlak
dient daarbij uitgangspunt te zijn.
Akkoord
Nationale Actieagenda Brainport
Gemeente onderschrijft de ambities, die in het kader van ‘Brabant Next
Generation’ zijn geformuleerd. De Nationale Actieagenda Brainport biedt
een uitgelezen kans deze ambitie, samen met het Rijk, nationale prioriteit
te geven. Daarbij hoort een financiële impuls. Wat gemeente betreft mag
daarvoor ook een beroep worden gedaan op alle gemeenten in de
Metropoolregio Eindhoven.
Energietransitie
Gemeente wil graag energieneutraal en afvalloos worden. De ambitie van de
Metropoolregio Eindhoven als eerste regio energieneutraal te zijn sluit daar
goed bij aan. In dit licht kan gemeente zich vinden in het vormen van een
reserve Energietransitie binnen de concernorganisatie Metropoolregio
Eindhoven.
Niet akkoord
Gemeente verzoekt de aangegeven nieuwe financierings-verzoeken via de
reguliere P&C-cyclus opnieuw in procedure te brengen.
Akkoord, omdat het hier gaat om een positief resultaat met een incidenteel
karakter en ook gezien de aangedragen overwegingen van het Algemeen
Bestuur om t.a.v. de Toekomstagenda van de Regio ook middelen
(= slagkracht) aan ambities te kunnen koppelen;
Gemeente maakt kenbaar in de toekomst bij vergelijkbare besluitvorming (het
bestemmen van een niet marginaal positief resultaat) over de Jaarrekening
deze procesgang als zogenaamde usance binnen de Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio Eindhoven te laten doen gelden en bij een
toekomstige aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling dat ook vast
te leggen.
Energietransitie
Gemeente ondersteunt het voorstel om € 200.000 in te zetten voor de vorming
van een bestemmingsreserve Energietransitie.
Hieraan koppelt gemeente de voorwaarde dat het onderwerp Energietransitie
structureel wordt ingebed als beleidsthema binnen de samenwerking
Metropoolregio Eindhoven.
Nationale Actieagenda Brainport
Gemeente beschikt over te weinig informatie om een zienswijze te geven op
het voornemen tot vorming van een bestemmingsreserve ten behoeve van de
Nationale Actieagenda Brainport van € 150.000.
Iedere inspanning voor de verbetering van de economie in de regio is naar
mening van de gemeente welkom. In de brief waarin u naar de mening vraagt
over de winstbestemming ontbreekt echter een inhoudelijke onderbouwing ten
aanzien van de wens om dit bedrag te besteden aan de Nationale
Actieagenda Brainport. De volgende vragen worden bijvoorbeeld niet
beantwoord:
- Waar is het geld precies voor bestemd?
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- Hoe verhoudt zich dit tot structurele verhoging van de bijdrage van de
Metropoolregio Eindhoven (en dus de regiogemeenten) aan Brainport
Development sinds dit jaar?
- Wat draagt het bedrijfsleven bij?
Hierdoor is het voor de raad niet mogelijk om de controlerende taak op een
juiste manier uit te voeren.
Uiteindelijk besluit het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
over de winstbestemming. Het Dagelijks Bestuur heeft in de voorbereiding
naar dit besluit nog ruimte om de inhoudelijke onderbouwing verder uit te
werken.
Gemeente verzoekt dan ook om in de aanloop naar de vergadering van het
Algemeen Bestuur een betere inhoudelijke onderbouwing aan te leveren voor
deze eenmalige bijdrage. Hiermee stelt u het Algemeen Bestuur in staat om
een onderbouwd besluit te nemen.
Begrotingswijziging
Ondanks dat de Kempengemeenten de inhoudelijke initiatieven op hoofdlijnen
positief kunnen beoordelen vraagt gemeente de bijdragen van de Nationale
Actieagenda Brainport en de Energietransitie via een tussentijdse
begrotingswijziging te laten verlopen.
Eindhoven Airport
Gemeente verzoekt het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
erop toe te zien dat de doorontwikkeling van Eindhoven Airport (zoals
genoemd in de Nationale Actieagenda Brainport) enkel via een zorgvuldig
proces en een goede balans tussen economie en leefbaarheid zal
plaatsvinden. Een goede maatschappelijke discussie met een breed draagvlak
dient daarbij uitgangspunt te zijn.
Gemeente steunt de vorming van beide bestemmingsreserves.
Alternatieve dekking
Gemeente stelt echter voor de dekking van de nieuw te vormen reserves
(samen €350.000,-) primair ten laste te brengen van de Algemene Reserve
Metropoolregio Eindhoven tot aan de ondergrens.
Daarmee komt een bedrag van (bovengrens €956.000,- -/-ondergrens
€692.000,-) €264.000,- beschikbaar. Voor de overige benodigde dekking van
€86.000,- stelt gemeente voor het rekeningresultaat 2016. Dit betekent dat er
nog €264.000,- extra uitgekeerd kan worden van het rekeningresultaat
Metropoolregio Eindhoven 2016 aan de deelnemende gemeenten.
Algemene Reserve
In de vergadering van 25 september 2017 heeft gemeente ingestemd met het
storten van een deel, groot € 350.000,--, van het resultaat Jaarrekening 2O16
in de Algemene Reserve van de Metropoolregio.
Bestemmingsreserve
Gemeente heeft ook ingestemd met de vorming van de
bestemmingsreserves Energietransitie en Nationale Actieagenda Brainport en
hierin resp. € 200.000,-- en € 150.000,-- te storten ten laste van de Algemene
Reserve.
Uit de brief van 12 juli kan gemeente niet opmaken wat de noodzaak voor het
instellen van deze bestemmingsreserves is. Gemeente ontvangt daarom
graag een onderbouwing. Besteding van de reserves kan pas plaats vinden
als duidelijk wordt aangegeven waarvoor de middelen worden ingezet.
Daarnaast vraagt gemeente aan te geven of de behoefte aan deze extra
middelen niet op een andere wijze ingevuld kan worden. Uit de evaluatie van
de Metropoolregio is gebleken dat er nog "lucht" zit in de budgetten van de
werkplaatsen.
Evaluatie bestuurlijke samenwerking
Gemeente onderkent het grote belang van Duurzaamheid.
Gemeente heeft daarom ook ingestemd met de vorming van de
bestemmingsreserve, maar vraagt zich tegelijkertijd af of de keuze die nu
gemaakt wordt realistisch is, gelet op het feit dat de evaluatie van de
Metropoolregio nog niet is afgerond. Hetzelfde argument geldt natuurlijk ook
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voor de bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport. Beter is het om
nog even een pas op de plaats te maken met deze bestemmingsreserves tot de
reacties van de gemeenteraden op het evaluatierapport van de samenwerking
in de Metropoolregio bekend zijn.
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Akkoord met bijdrage aan Brainport Nationale Actieagenda. Akkoord met
bijdrage aan Energietransitie, tenzij het voorstel voldoende onderbouwd wordt.
Akkoord
Brainport Nationale Actieagenda
Gemeente ondersteunt het voorstel om € 150.000,- te bestemmen voor
uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda.
De Metropoolregio Eindhoven geeft hiermee het signaal af dat zij haar
aandeel neemt in de gevraagde bijdrage. Voorwaarde is dat ook de Provincie
haar aandeel neemt in de gevraagde bijdrage.
Energietransitie
Gemeente ondersteunt het voorstel om € 200.000,- te bestemmen voor
uitwerking van de regionale Energietransitie.
Hiermee wordt een impuls gegeven aan invulling van afspraken die met de
Provincie over dit thema zijn gemaakt. Voorwaarde is dat wordt ingezet op
cofinanciering door Provincie en Rijk.
Akkoord
Akkoord
Begrotingswijziging
Ondanks dat de Kempengemeenten de inhoudelijke initiatieven op hoofdlijnen
positief kunnen beoordelen vraagt gemeente de bijdragen van de Nationale
Actieagenda Brainport en de Energietransitie via een tussentijdse
begrotingswijziging te laten verlopen.
Eindhoven Airport
Gemeente verzoekt het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
erop toe te zien dat de doorontwikkeling van Eindhoven Airport (zoals
genoemd in de Nationale Actieagenda Brainport) enkel via een zorgvuldig
proces en een goede balans tussen economie en leefbaarheid zal
plaatsvinden. Een goede maatschappelijke discussie met een breed draagvlak
dient daarbij uitgangspunt te zijn.
Begrotingswijziging
Ondanks dat de Kempengemeenten de inhoudelijke initiatieven op hoofdlijnen
positief kunnen beoordelen vraagt gemeente de bijdragen van de Nationale
Actieagenda Brainport en de Energietransitie via een tussentijdse
begrotingswijziging te laten verlopen.
Eindhoven Airport
Gemeente verzoekt het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven
erop toe te zien dat de doorontwikkeling van Eindhoven Airport (zoals
genoemd in de Nationale Actieagenda Brainport) enkel via een zorgvuldig
proces en een goede balans tussen economie en leefbaarheid zal
plaatsvinden. Een goede maatschappelijke discussie met een breed draagvlak
dient daarbij uitgangspunt te zijn.
Energietransitie
Gemeente heeft overwogen dat op zich met de bestemming van een bedrag
van € 200.000,-- voor Energietransitie kan worden ingestemd. Hierbij wordt
enkel opgemerkt dat dit bedrag slechts toereikend is voor een korte periode.
Nationale Actieagenda Brainport
Gemeente heeft tevens overwogen dat met de bestemmingsreserve van
€ 150.000,-- voor de Nationale Actieagenda Brainport niet zonder meer kan
worden ingestemd. Niet omdat de Actieagenda niet belangrijk is, maar omdat
het bestemmingsvoorstel onvoldoende concreet is. Er is bijvoorbeeld geen
nadere specificatie opgenomen voor de inzet van genoemd bedrag.
Algemene Reserve
Gemeente heeft uiteindelijk besloten in de reactie aan te geven dat het
totaalbedrag van € 350.000,-- toch beter kan worden toegevoegd aan de
Algemene Reserve in plaats van het specifiek te bestemmen.
Toelichting zienswijze
De reden voor het verzoek tot toevoeging aan de Algemene Reserve is
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de risicoparagraaf in de Programmajaarrekening 2016. Gelet op deze
risicoparagraaf moet namelijk geconcludeerd worden dat de Metropoolregio
Eindhoven onvoldoende eigen vermogen heeft om de opgegeven risico’s in
zijn totaliteit te dragen, mochten deze risico’s zich voordoen. Dat komt omdat
in de risicoparagraaf geen nadere inschattingen zijn gemaakt over de kans dat
en de mate waarin de benoemde risico’s zich kunnen voordoen. Daardoor
moet van (het totaal van) de opgegeven risico’s worden uitgegaan. In dat
geval is het onverstandig een deel van het behaalde resultaat specifiek te
bestemmen. In dat geval is het eveneens onverstandig om behaalde
resultaten uit te keren aan de regiogemeenten (zoals voor een deel wel al is
gebeurd). Dit leidt tot de conclusie dat het behaalde resultaat beter in zijn
geheel kan c.q. had kunnen worden toegevoegd aan de Algemene Reserve.
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Het voorstel om het behaalde resultaat toe te voegen aan de Algemene
Reserve wordt gedaan in het besef dat daarmee het totaalbedrag van de
Algemene Reserve hoger wordt c.q. kan worden dan wellicht volgens de
‘Nota reserves en voorzieningen 2008’ is toegestaan (vastgesteld bij besluit
van 25 augustus 2008).
Gemeente stelt het Algemeen Bestuur echter voor in dat geval van het
vastgestelde beleid af te wijken. Dan kan en mag immers. Gemeente verzoekt
het Algemeen Bestuur dus expliciet hierover een besluit te nemen in de
vergadering van 1 november a.s.
Rol gemeenteraad
Het bevreemdt gemeente dat de raden van de regiogemeenten worden
geconsulteerd over een bevoegdheid, die het Algemeen Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven zelfstandig heeft en waar de gemeenteraden strikt
genomen geen rol in hebben.
Consultatie
Gemeente verbaast zich verder over de wijze waarop de consultatie tot stand
is gekomen namelijk zonder behoorlijke communicatie of nadere stukken te
verstrekken en midden in de vakantieperiode. Op deze manier zal een goede
en vruchtbare regionale samenwerking nimmer tot stand komen. Zoveel is
zeker.
Regionale samenwerking
Gemeente is absoluut voorstander van regionale samenwerking – samen
kunnen we immers veel meer bereiken – maar niet op deze wijze. Gemeente
hoopt dan ook zeer dat de voorgestelde herijking van de Metropoolregio
Eindhoven tevens een nieuwe start zal betekenen om samen te komen tot een
zinvolle inhoudelijke samenwerking met een tijdige en open communicatie
onderling en met wederzijds vertrouwen en respect.
Akkoord
Gemeente vindt de werkwijze enigszins verbazingwekkend. In het voorstel
wordt namelijk gesproken van een ‘winstbestemming’ in plaats van
‘resultaatbestemming’.
Akkoord
Gemeente tekent voor wat de besluitvormingsprocedure betreft (nogmaals)
aan het zorgvuldig te vinden dat het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio
Eindhoven de gemeenteraden raadpleegt over de inzet van het
Jaarrekeningresultaat in plaats van de besluitvorming hieromtrent enkel via
het Algemeen Bestuur plaats te laten vinden.
Akkoord
Akkoord
Energietransitie
Gemeente pleit al langer voor een serieus budget voor een
hoogstnoodzakelijke energietransitie, die gezamenlijk vormgegeven zal

41834–42205\SvdV\HLE\-5

moeten worden en hoopt van harte dat het Algemeen Bestuur op 1 november
zal besluiten de bestemmingsreserve daarvoor te creëren.
Gemeente maakt van de gelegenheid gebruik dringend te vragen dit budget
zo spoedig mogelijk structureel te maken om concrete acties op dit gebied ook
op de langere termijn te waarborgen.
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