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Onderwerp
Kadernota Begroting 2021 MRE

Voorstel
Kennis te nemen van de Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten van de 4 grote Gemeenschappelijke
Regelingen (VRBZO, GGD, ODZOB en Metropoolregio Eindhoven) hebben de 2t
regiogemeenten afgesproken dat de Kadernota ter informatie worden aangeboden aan de
raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Een
Kadernota bevat de financiële en beleidsmatige uitgangspunten voor de daarop volgende
begroting. In de afgelopen jaren zijn de kadernota's "slechts" opgenomen op de lijst van
ingekomen stukken. Indachtig de wens van de raad om beterte kunnen sturen op de
Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) wordt de Kadernota van onze GR-en nu
(gelijktijdig) ter informatie via een raadsvoorstel aangeboden.

Beoogd resultaat
De raad informeren en zo in positie brengen om (beter) te kunnen sturen op de GR-en.

Argumenten
1.1. In de Beleidsnotitie kader P&C-documenten is afgesproken dattoezending van de
Kadernota aan deelnemende gemeenten uiterlijk 37 december (t-2) gebeurd.
7.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet
Gem een scha p pel ij ke Regel i ng

e

n.

1.3 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen
op GR-en.
1.4 Door de Kadernota aan te bieden via een raadsvoorstel en niet"slechts'via de lijst
van Ingekomen Stukken kan de raad hier directer kennis van nemen en beter sturen op
de GR-en.
Op basis van de verkregen informatie kan bijvoorbeeld de vertegenwoordiger in het
Algemeen Bestuur de opdracht meekrijgen (via bijvoorbeeld motie of toezegging) de
mening van de raad ten aanzien van een zeker onderwerp in te brengen in dat Algemeen
Bestu

u r.

1.4 Deze Kadernota is op 18 december

jl.

door het Algemeen Bestuurvastgesteld

7.5. Er is geen bezwaar tegen de in deze Kadernota genoemde financiële
uitgangspunten.

Kanttekeningen
Geen kanttekeningen
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Kosten en dekking
Onze totale gemeentelijke bijdrage voor 2021 is (vastgesteld op basis van het aantal
inwoners):

- Regionale opgaven (de 4 inhoudelijke thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie

Transitie Landelijk Gebied):
- Brainport Development:

en

€ 69.198
€ 42.946

- Stimuleringsfonds:
€ 67.342
- RegÍonaal Historisch Centrum: € 71.811
Dat is in totaal € 245.296. Dit betreft dezelfde gemeentelijke bijdrage als in 2020 plus

een indexering zoals afgesproken in de Beleidsnotitie Kaders P&C voor regionale opgaven
en het Regionaal Historisch Centrum met2,680/o. Hiervoor is dekking in onze begroting.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing
f

nclusieve samenleving

Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Vervolgprocedure en planning
Deze Kadernota is al vastgesteld door het Algemeen Bestuur. De raad neemt er slechts
kennis van.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
Kadernota 2021 Metropoolregio Eindhoven

Bijlagen ter informatie
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