Voorstel

Vervolg resultaatbestemming 2016, reacties gemeenten in relatie tot voorstel reservering
middelen Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie

Vergadering Algemeen Bestuur
d.d. 1 november 2017

AGENDAPUNT 7

Aan het Algemeen Bestuur,
In de brief van 12 juli jl. heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven in het kader van
de resultaatbestemming jaarresultaat 2016 de gemeenteraden gevraagd of zij zich kunnen vinden in het
beschikbaar stellen van € 150.000 voor de Nationale Agenda Brainport en € 200.000 voor
energietransitie en hiervoor binnen de Metropoolregio Eindhoven bestemmingsreserves te vormen. De
binnengekomen reacties zijn verwerkt in bijgevoegde nota. Samenvattend kan het volgende gesteld
worden:
Procedure
Enkele gemeenten zijn kritisch over de gelopen procedure. Zoals aangegeven in het herziene
voorstel over de resultaatbestemming 2016 van 28 juni jl. beseffen we dat er een ongebruikelijke
procedure is gelopen. Er is geacteerd op een bestuurlijk momentum, zoals dit is ontstaan op het
Regionaal Platform van 21 juni jl. rondom de Nationale Actieagenda Brainport en Energietransitie.
We benadrukken nogmaals dat deze wijze van bestemming eenmalig is geweest.
Reacties gemeenten
Afgezien van het gelopen proces, kan gezegd worden dat het merendeel van de gemeenten het
inhoudelijk eens is met het ter beschikking stellen van de middelen ten behoeve van de Nationale
Actieagenda Brainport en Energietransitie en instemt met het vormen van bestemmingsreserves
hiervoor binnen de Metropoolregio Eindhoven.
Uitzondering hierop is de gemeente Someren. De gemeente is van mening dat het overschot ingezet
dient te worden voor het niet afgedekte risico binnen de reorganisatievoorziening SRE met betrekking
tot het niet realiseren van de taakstellende afbouw boventallig personeel en aanvullende en nawettelijke WW verplichtingen.
In reactie hierop verwijzen wij naar het voorstel tot resultaatbestemming Jaarrekening 2015
Metropoolregio Eindhoven, waarbij de Commissie van Advies voor Financiën het advies om voor
bovenstaand risico een voorziening te treffen niet heeft overgenomen. Bestuurlijk is onderkend dat er
een financieel risico wordt gelopen, besloten is echter als dit risico zich voordoet, de Metropoolregio
Eindhoven de deelnemende gemeenten hierop kan aanspreken c.q. voor een extra bijdrage kan vragen.
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De gemeente Eindhoven stelt als alternatieve dekking voor de Algemene Reserve van de
Metropoolregio Eindhoven en de in juni geoormerkte middelen grotendeels terug te betalen aan de
deelnemende gemeenten. Het advies is echter dit niet te doen en de discussie over de hoogte van de
Algemene Reserve van de Metropoolregio Eindhoven plaats te laten vinden bij het vaststellen van de
Notitie Algemene Reserve als onderdeel van de Beleidsnotitie Kader P&C documenten, deel 2
opgesteld door de vier Gemeenschappelijke Regelingen GGD, Metropoolregio Eindhoven,
Omgevingsdienst en Veiligheidsregio.
Vervolgproces
Er van uitgaande dat u instemt met het ter beschikking stellen van de middelen voor de Nationale
Actieagenda Brainport en Energietransitie, stellen wij voor:
1. Vorming bestemmingsreserves binnen de Metropoolregio Eindhoven voor de Nationale
Actieagenda Brainport en Energietransitie van respectievelijk € 150.000 en € 200.000.
2. Als dekking hiervoor de middelen te in te zetten, zoals deze vanuit de resultaatbestemming
2016 staan gereserveerd binnen de Algemene Reserve van de Metropoolregio Eindhoven.
3. Bovenstaande door middel van een begrotingswijziging te verwerken in het Werkprogramma
2018, die in februari 2018 aan het Algemeen Bestuur ter besluitvorming wordt aangeboden.
Procedure
De Commissie van Advies voor Financiën heeft op 11 oktober 2017 vergaderd over dit voorstel. Het
advies van het overleg zal u op de gebruikelijke wijze ter kennis worden gebracht.
Eindhoven, 23 oktober 2017
Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,
J.A. Jorritsma.
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de secretaris,
mevrouw drs. J. Wiggers.

Het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven;
gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur d.d. 23 oktober 2017;
gehoord de Commissie van Advies voor Financiën d.d. 11 oktober 2017
BESLUIT
1. € 150.000 beschikbaar te stellen voor de Nationale Actieagenda Brainport.
2. € 200.000 beschikbaar te stellen voor Energietransitie.
3. Hiervoor een tweetal bestemmingsreserves te vormen binnen de Metropoolregio
Eindhoven.
4. Als dekking de middelen in te zetten, zoals deze vanuit de resultaatbestemming 2016
gereserveerd staan binnen de Algemene Reserve van de Metropoolregio Eindhoven.
5. Bovenstaande door middel van begrotingswijziging te verwerken in het Werkprogramma
2018.
Eindhoven, 1 november 2017
Het Algemeen Bestuur,
de voorzitter,
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de secretaris,

