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Voorstel tot het kennisnemen van de jaarstukken 2019
Metropoolregio Eindhoven.
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 21
reg iogemeenten afgesproken dat de Jaa rstu kken
(Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie
worden aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34
onder b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In de
afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op de lijst
van ingekomen stukken. Indachtig de wens van uw raad
om beter te kunnen sturen op de Gemeenschappelijke
Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4 grote
GR-en nu ter informatie via een raadsvoorstel aan boden

Voorgesteld besluit:
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Metropoolregio Eindhoven.
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Onderwerp
Concept-Jaa rverslag Metropool reg io

Ei nd

hoven

Voorstel
Kennis te nemen van de concept-Jaarstukken 2019 van de Metropoolregio Eindhoven

Inleiding
In de Beleidsnotitie kaders P&C-documenten hebben de 2L regiogemeenten afgesproken
dat de Jaarstukken (Programmajaarverslag en Jaarrekening) ter informatie worden
aangeboden aan de raad. Dit is conform artikel 34 onder b van de Wet
Gemeenschappelijke Regelingen. In de afgelopen jaren zijn deze "slechts" opgenomen op
de lijst van ingekomen stukken. Indachtig de wens van uw raad om beterte kunnen
sturen op de Gemeenschappelijke Regelingen (GR-en) worden de jaarstukken van de 4
grote GR-en nu 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
concept-jaarrekening aan deelnemers uiterlijk 15 april gebeurd.
7.2 Bovenstaande afspraak is in lijn met de artikel 34 onder b van de Wet
Gem ee n sch a p pe I ij ke Reg el i n g e n.

1.3 De gemeenteraad heeft aangegeven de behoefte te voelen steviger te kunnen sturen
op GR-en.
1.4 Door de Jaarstukken 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.

7.5 Vastgesteld kan worden dat de accountant een goedkeurende verklaring heeft
afgegeven en daarbij geen grote aandachtspunten, correcties of tekortkomingen
benoemd.
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Kanttekeningen
7.7. De reservepositie van de verbonden partijen niet teveel laten toenemen.
Dit jaar is er weer een positief resultaat in het MRE. Dat is op zichzelf geen probleem
maar wel als dit vele jaren achter elkaar is en daardoor de algemene reserve
onevenredig hoog wordt. Als de resultaten blijvend positief uitpakken is het bijstellen van
de begroting een optie.

Kosten en dekking
Het financieel resultaat 2018 van de Metropoolregio Eindhoven is € 1.039.335 positief en
is als volgt opgebouwd:

Metropoolregio Eind

hoven

€ 602.634

RHCe
Voorziening

€ 436.701

Gulbergen

€

0

De inwonersbijdrage voor 2019 is geïndexeerd met 2,57 o/o. Deze bedroeg voor Waalre

€ 230.648 in 2019.
Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Inclusieve samenleving
Niet van toepassing

Communicatie
Niet van toepassing

Vervolgprocedure en planning
Op 1 juli a.s. liggen de jaarstukken ter besluitvorming voor in het Algemeen Bestuur van
de MRE, Op dit moment is nog onduidelijk hoe het voorstel voor resultaatbestemming
eruit gaat zien.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
De concept-Jaarstukken 2019 Metropoolregio Eindhoven
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Bijlagen ter informatie
N.v.t.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN WAALRE,

de

secretaris,

de burgemeester,

1.0
M.W.

de Brouwer
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