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Geachte leden,
Op 28 november 2018 is de Commissie van advies voor financiën bijeengeweest. De portefeuillehouders
financiën hebben advies uitgebracht over een viertal voorstellen, die op 12 december 2018 voorliggen in
uw vergadering.
Voorstel vaststelling Bestuursrapportage financieel, peildatum 1 oktober 2018 Metropoolregio Eindhoven
(met bijbehorende Begrotingswijziging, 2018-2) (punt 5)
De portefeuillehouders financiën adviseren positief over het voorstel met de kanttekening dat als het
resultaat van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven het toelaat de kosten van de interim directeur
niet - conform eerdere besluitvorming - door de Metropoolregio Eindhoven worden gedragen, maar ten laste
van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven komen.
Gehoord de Commissie van advies voor financiën zien wij aanleiding het voorstel aan te passen. Het
aangepaste voorstel treft u hierbij aan.
Voorstel vaststellen Controleprotocol 2018-2021 Metropoolregio Eindhoven (punt 6)
De portefeuillehouders adviseren positief over het voorstel.
Voorstel vaststellen Kadernota Begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven (punt 9)
De portefeuillehouders financiën adviseren unaniem afwijzend over het voorstel. Geadviseerd wordt
de inwonerbijdrage 2020 voor regionale opgaven ten opzichte van 2019 niet te verhogen in afwachting van
de besluitvorming over het concept-Samenwerkingsakkoord Metropoolregio Eindhoven. De personele
kosten mogen wel worden verhoogd met 3,22 %, echter indien hierdoor een tekort ontstaat moet dit worden
opgevangen binnen de Begroting 2020.
De portefeuillehouders adviseren positief over de verwerking van de pensioenkostenontwikkeling.

Wij hebben het advies van de Commissie van advies voor financiën besproken en hebben in overweging
genomen hoe met dit advies om te gaan in het licht van de uitvoering van het samenwerkingsakkoord.
In lijn met het samenwerkingsakkoord wordt in 2019 op basis van het Werkprogramma 2019 ervaring
opgedaan met de uitvoering van de nieuwe opgaven. In dat jaar wordt duidelijk aan welke concrete
opdracht we gaan werken en hoe de inzet van de Metropoolregio en de gemeenten is georganiseerd.
Wij denken dit jaar nodig te hebben om met elkaar tot een goed oordeel te komen over de gewenste
uitvoering van het samenwerkingsakkoord en omvang en kwaliteit van de organisatie en daarmee van
de inwonerbijdrage.
Zoals gebruikelijk wordt daarom in het derde kwartaal 2019 door de bestuurlijk trekkers en het
portefeuillehoudersoverleg een Werkprogramma 2020 voorbereid, dat vertaald wordt in een
Begrotingswijziging 2020. Wij begrijpen de oproep van de commissie om nu al daarop vooruit te lopen,
maar dringen er toch op aan om in lijn met het samenwerkingsakkoord deze beslissing te nemen bij het
Werkprogramma 2020. Er blijft hierdoor ruimte om vanuit de gemeenten, zoals ook beschreven in het
samenwerkingsakkoord, nader invulling te geven aan dit werkprogramma en de begroting.
Wij begrijpen de oproep van de commissie om nu al daarop vooruit te lopen, maar dringen er toch op
aan om in lijn met het samenwerkingsakkoord deze beslissing te nemen bij het Werkprogramma 2020.
Het concept-Werkprogramma 2019 is ook geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur
van 12 december 2018. Daarin is samen met de bestuurlijk trekkers het samenwerkingsakkoord
geconcretiseerd (resultaten en capaciteit) voor het jaar 2019. Uit dit werkprogramma blijkt dat de huidige
capaciteit van de Metropoolregio nodig is om het programma 2019 uit te kunnen voeren.
Bovendien vinden wij het van belang nog op te merken dat de Kadernota is opgesteld in lijn met de
afspraken van de vier regionale Gemeenschappelijke Regelingen.
Gezien bovenstaande handhaven wij het voorstel over de Kadernota Begroting 2020.
Voorstel instemmen met besteding Bestemmingsreserve Doorontwikkeling Metropoolregio Eindhoven t.b.v.
financiering van de voormalige taken Metropoolregio Eindhoven, die door de gemeenten worden opgepakt
(Strategie Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt), Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven en Gulbergen (punt 10)
De portefeuillehouders adviseren unaniem afwijzend over de punten 3, 4, 5, 6 en 7 van het voorstel.
Positief wordt geadviseerd over de aanvulling van de Algemene Reserve van het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven (punt 1) en de terugbetaling aan de gemeente Gemert-Bakel (punt 2).
De portefeuillehouders financiën geven een afwijzend advies over het bij de Metropoolregio Eindhoven
aanhouden van de middelen ten behoeve van een warme overdracht van taken voor de thema’s Strategie
Ruimte, Wonen, Bedrijventerreinen, Detailhandel en Arbeidsmarkt aan de gemeenten. Geadviseerd
wordt deze middelen conform de gebruikelijke verdeelsleutel terug te betalen aan de gemeenten met
het dringende verzoek deze middelen te reserveren voor het oppakken van de overgedragen thema’s
en het Woonwensenonderzoek 2019.
Gehoord de Commissie van advies voor financiën zien wij aanleiding het voorstel aan te passen. Het
aangepaste voorstel treft u hierbij aan.
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Vooralsnog zijn er voor uw vergadering geen Ingekomen stukken en mededelingen (punt 4). Mocht dit op
12 december a.s. wel het geval zijn, dan zullen deze mondeling in de vergadering worden ingebracht.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,

de secretaris,
drs. J. Wiggers.
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