Toezeggingen vergaderingen Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven
Dit overzicht is zodanig ingericht dat in de kolom ‘actie door’ wordt aangegeven wie (Dagelijks Bestuur,
portefeuillehouder, secretaris) met afdoening is belast en wat de beoogde afdoeningstermijn is. Zodra
toezeggingen zijn afgedaan, zal dit in de betreffende kolom worden vermeld. U heeft de mogelijkheid
dienaangaande nog te reageren. In het daarop volgende overzicht – bij de dan volgende vergadering
van het Algemeen Bestuur – zullen deze toezeggingen niet meer terugkomen.

ACTIE DOOR
25 juni 2014
Begroting SRE 2015
In het najaar van 2014 wordt de nota Reserves
en voorzieningen geactualiseerd en bezien of
de gehanteerde minimum en maximum omvang
van de Algemene Reserve aangepast kan
worden.
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VOORTGANG
De financiële nota’s zijn op
1 november 2017 door het
Algemeen Bestuur
geactualiseerd.
Een en ander in overleg met
de Verbonden Partijen en in
aansluiting op de wijziging
van het Besluit Begroting en
Verantwoording (BBV).
Het Algemeen Bestuur heeft
op 1 november 2017
toegezegd op een later tijdstip
de hoogte van de Algemene
Reserve te beoordelen. Om
een relatie te kunnen leggen
tussen de hoogte van de
Algemene Reserve en de
risico’s, die worden gelopen,
zullen door het Algemeen
Bestuur eerst de kaders voor
risicomanagement moeten
worden vastgesteld. Een
voorstel hiertoe is in
voorbereiding.

25 februari 2015
Mededelingen; Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio Eindhoven
vastgesteld
Voorstel voorbereiden over de vormgeving van
de evaluatie van de regeling (incl. het moment
van evalueren).
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Conform de
Gemeenschappelijke Regeling
heeft het Algemeen Bestuur
eind juni 2017 verslag (met
conclusies en aanbevelingen)
uitgebracht aan de colleges en
raden.
Op 13 december 2017 worden
de bestuurlijke opdracht en
het plan van aanpak voor het
proces Update Metropoolregio
Eindhoven ter vaststelling
voorgelegd aan het Algemeen
Bestuur.

16 december 2015
Gedachtewisseling over werkwijze
werkplaatsen
De door de heer Th. Geldens opgestelde
Gespreksnota werkwijze van MRE-werkplaatsen
zal worden betrokken bij de evaluatie van de
Gemeenschappelijke Regeling.

Stuurgroep
Update
Metropoolregio
Eindhoven

De nota wordt ingebracht
in de Stuurgroep Update
Metropoolregio Eindhoven.
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In december 2018 wordt het
concept-Werkprogramma 2018
ter (schriftelijke) consultatie
voorgelegd aan de leden van
het Algemeen Bestuur.
Op 21 februari 2018 zal het
Werkprogramma 2018 ter
vaststelling worden voorgelegd
in de vergadering van het
Algemeen Bestuur.

15 februari 2017
Voorbereiden werkprogramma
Bespreken en vaststellen werkprogramma in
respectievelijk de vergadering van het Algemeen
Bestuur van december en februari.

21 februari 2017 – AFGEHANDELD
Resultaatbestemming Jaarrekening 2016
Aanvullende voorstel doen over de
Resultaatbestemming Jaarrekening 2016, dat op
28 juni 2017 door het Algemeen Bestuur wordt
besproken.

1 november 2017
Voorzien in een heldere verslaglegging in een
compactere vorm, waarbij geen concessies
worden gedaan aan de inhoud.

December 2017
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Het Algemeen Bestuur
heeft op 1 november 2017,
na consultatie van de
gemeenteraden, een besluit
benomen over de
Resultaatbestemming
Jaarrekening 2016.

Aan het Algemeen Bestuur
wordt op 13 december 2017
mondeling een voorstel
gedaan over de vorm van
de verslaglegging van de
vergaderingen van het
Algemeen Bestuur.

