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Geachte leden,
Op woensdag 13 december 2017 komt het Algemeen Bestuur om 16.15 uur bijeen in het Van der Valk
Hotel, Aalsterweg 322 te Eindhoven (Designzaal).
De Commissie van advies voor financiën is schriftelijk geconsulteerd. Aan de portefeuillehouders is advies
gevraagd over de volgende voorstellen:
1. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen financiële Bestuursrapportage Metropoolregio
Eindhoven, peildatum 1 oktober 2017 (inclusief begrotingswijziging)
2. Voorstel Algemeen Bestuur inzake vaststellen Kadernota Begroting 2019 Metropoolregio
Eindhoven
Van de gemeenten Eindhoven, Cranendonck, Oirschot, Reusel-De Mierden, Veldhoven en Waalre is een
reactie ontvangen.
Gezien de ontvangen (en niet ontvangen) reacties kan geconcludeerd worden dat de Commissie van
advies voor financiën positief adviseert over de bovengenoemde voorstellen.
Daarnaast wil het Dagelijks Bestuur het volgende onder uw aandacht brengen:
-

-

Het afbouwen van boventallig personeel blijft continu de aandacht van de organisatie hebben.
Het bestuur zal conform de gemaakte afspraken periodiek worden geïnformeerd over de voortgang.
Het is een juiste constatering dat door het gebruik van de percentages t-1 uit de Macro
Economische Verkenning een verschil kan ontstaan tussen de werkelijke ontwikkeling van lasten
en de gebruikte indexering. In de vastgestelde beleidsnotitie Kaders P&C documenten is bij de te
hanteren methodiek door de vier Gemeenschappelijke Regelingen bewust gekozen geen
nacalculatie meer toe te passen. De methodiek blijft op deze wijze transparant en niet te
ingewikkeld. Over meerdere jaren gezien worden de ontstane verschillen geëgaliseerd.
In het Algemeen Bestuur van 1 november 2017 is toegezegd op een later tijdstip de hoogte van
de Algemene Reserve van de Metropoolregio Eindhoven te beoordelen. Om een relatie te kunnen

-

leggen tussen de hoogte van de Algemene Reserve en de risico’s welke worden gelopen, zullen
door het Algemeen Bestuur eerst de kaders voor risicomanagement moeten worden vastgesteld.
Een voorstel hiertoe is in voorbereiding.
Het verwachte negatieve saldo RHCe over het jaar 2017 heeft de volle aandacht van bestuur en
organisatie. De Bestuurscommissie RHCe heeft een extern deskundige ingehuurd, die onder meer
de meerjarig financiële positie van de organisatie beoordeelt. De eerste resultaten zullen begin
december aan deze commissie worden voorgelegd.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Hoogachtend,
namens het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,
de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.
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