Reactienota Begroting Metropoolregio 2019, versie 11 juni 2018

De gemeenteraden is gevraagd voor 20 mei 2018 een reactie te
geven. De Begroting Metropoolregio 2019 is door de volgende
gemeenteraden nog niet behandeld:
- Asten 2 juli 2018
- Helmond 3 juli 2018
- Oirschot 29 juni 2018
Indien nog geen formele reactie is ontvangen, is de concept-reactie opgenomen.
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Gemeentelijke reacties op de Begroting Metropoolregio 2019
Gemeente
Asten 2-7
Bergeijk 31-5
Best

Bladel 17-5
Cranendonck 22-5
Deurne 15-5
Eersel 29-5

Reactie

Antwoord

Akkoord – geen zienswijze
Akkoord
Nieuwe samenwerkingsagenda
De Raad stemt in met het besef dat het takenpakket
van de Metropoolregio momenteel wordt herijkt (Update).
Momenteel is er nog geen uitsluitsel te geven over de
uitkomsten van deze herijking en de implicaties ervan voor
de Begroting 2019. Zoals u zelf aangeeft zal een en ander
(pas) met een begrotingswijziging in de Begroting 2019
kunnen worden verwerkt.
Nieuwe samenwerkingsagenda / inwonerbijdrage
De gemeente heeft u eerder geïnformeerd over het ‘lokale
gesprek’ dat het College en de Raad hebben gevoerd over
de herijking van de Metropoolregio. Mede gelet op de eigen
bestuurlijke toekomstvisie van Best – waarin een stevige
positie voor de samenwerking in het Stedelijk Gebied
Eindhoven (SGE) is opgenomen – kwam de gemeente
in ieder geval tot de volgende, generale slotconclusie:
‘meer Stedelijk Gebied Eindhoven betekent ook minder
Metropoolregio’. Wat Best betreft betekent dat ook dat de
uitkomst van de herijking moet leiden tot een neerwaartse
bijstelling van de voorliggende concept-Begroting 2019
Metropoolregio.
V.k.a. – geen zienswijze
V.k.a. - geen zienswijze
V.k.a. - geen zienswijze
Akkoord – geen zienswijze

N.v.t.
N.v.t.
Zodra definitieve besluitvorming over de nieuwe
samenwerkingsagenda heeft plaatsgevonden, zal de primaire
Begroting 2019 middels begrotingswijziging aangepast worden.

Bij het opstellen van de Begroting 2019 is de inhoud van de
nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover
een besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een
neerwaartse bijstelling.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
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Eindhoven 22-5

Geldrop-Mierlo 28-5
Gemert-Bakel 31-5

Akkoord
Nieuwe samenwerkingsagenda / inwonerbijdrage
De Raad roept het Dagelijks Bestuur / Stuurgroep Update
op om in het najaar van 2018 expliciet te bezien hoe de
nieuwe concept-Metropoolregioagenda en –governance
te vertalen in een daling van de inwonerbijdrage aan het
programma Metropoolregio Eindhoven.
RHCe - nieuw e-depot
De Raad roept het Dagelijks Bestuur / Adviescommissie
Regionaal Historische Centrum Eindhoven op met urgentie
tot een projectvoorstel voor een nieuw e-depot te komen,
inclusief een financiële paragraaf (zo nodig meenemen in
de concept-Begroting Metropoolregio 2019) en in
aansluiting bij de bevindingen van het lopende
organisatie/bedrijfsvoeringonderzoek.

N.v.t.
Bij het opstellen van de Begroting 2019 is de inhoud van de
nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover
een besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een
neerwaartse bijstelling.

Akkoord, v.k.a. – geen zienswijze
Werkplaatsen Bedrijventerreinen, Detailhandel,
Strategie Ruimte en Wonen
In het ambitiedocument Update Metropoolregio wordt de
focus gelegd op de thema’s Economie, Mobiliteit, Transitie
landelijk gebied en Energietransitie. De overige thema’s
worden overgedragen naar de subregio’s.

N.v.t.
Bij het opstellen van de Begroting 2019 is de inhoud van de
nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Uitgangspunt
bij het opstellen van dit technisch document is geweest het
Werkprogramma 2018, waarin de “oude” werkplaatsen nog zijn
opgenomen.

Op 15 mei jl. zijn alle bij de dienst RHCe aangesloten
gemeenten door de Bestuurscommissie geïnformeerd over de
stand van zaken bij het RHCe. In deze brief wordt de marsroute
geschetst voor de korte en middellange termijn. Op korte
termijn (ultimo 2018) zal aandacht worden gegeven aan een op
grond van een gemeenschappelijke aanpak en bekostiging
door gemeenten te treffen voorziening, waarmee digitale
archiefdossiers in een archiefbewaarplaats kunnen worden
ondergebracht. De periode van heden tot einde 2018 zal tevens
gebruikt worden om na te gaan of het RHCe een doorstart kan
maken, dan wel dat andere scenario's in beeld komen. Voor de
middellange termijn, na 1 januari 2019, betekent het
voorstaande dat indien de Bestuurscommissie in januari 2019
vaststelt dat de nu ingezette 'doorstart' succesvol is, onderzoek
volgt naar de vervolgpositionering van het RHCe als
archiefinstelling. Indien de Bestuurscommissie vaststelt dat een
'doorstart' van de organisatie onvoldoende mogelijkheden biedt
om het vertrouwen van de gemeenten in het RHCe te
herstellen, zullen andere toekomstscenario's voor
besluitvorming voorgelegd worden.
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In de concept-Begroting 2019 (met meerjarenplanning tot
2021) zijn ook middelen opgenomen als budget voor de
verschillende werkplaatsen, bijvoorbeeld voor de
Werkplaatsen Bedrijventerreinen en Detailhandel (t/m 2021
€ 47.500,- per jaar), Strategie Ruimte (€ 37.500,- t/m 2021),
Wonen (€ 32.100 in 2019 en 2021, € 157.100,- in 2020).
Deze meerjarenraming voor de werkplaatsen kan de
Raad niet plaatsen, gelet op voornoemd besluit van het
Algemeen Bestuur. Dit betreft immers onderwerpen, die na
2018 niet langer door Metropoolregio opgepakt zullen gaan
worden. Ze zullen niet worden opgenomen in de Regionale
Agenda en ook over de nieuwe Governance heeft nog geen
besluitvorming plaatsgevonden. Het is dus nog zeer de
vraag of de genoemde werkplaatsen op het schaalniveau
van Metropoolregio zullen blijven functioneren.
De Raad vraagt waarom deze middelen zijn opgenomen in
de Begroting 2019?
Teruggaan middelen / inwonerbijdrage
In het vastgestelde Ambitiedocument staat dat o.a. de
taken Bedrijventerreinen, Detailhandel, Ruimte en Wonen
zullen worden overgedragen naar de subregio. De Raad
verwacht dat er dan ook middelen mee teruggaan naar de
subregio. En dat de inwonerbijdrage de komende jaren
dienovereenkomstig zal worden verlaagd.
Ambtelijke capaciteit
Er zijn dit jaar werkgroepen aan de slag gegaan voor
de uitwerking van de 4 opgaven, de aanpak van de
“Governance” en de uitwerking van het voorstel overdracht
naar de subregio. In dit kader stelt de Raad voor de
ambtelijke capaciteit van de Metropoolregio zo in te zetten
dat alle subregio’s kunnen worden bediend. De verdeling
van de capaciteit over de 6 werkgroepen is een eerste
aanzet. Alleen indien de ambtelijke capaciteit van de

Werkbudgetten welke in het verleden zijn toegekend aan de
Werkplaatsen Bedrijventerreinen en Detailhandel, Arbeidsmarkt,
Strategie Ruimte en Wonen zullen nu worden ingezet op de
programma’s Economie, Mobiliteit, Energietransitie en Transitie
Landelijk Gebied.
Zodra definitieve besluitvorming over de nieuwe
samenwerkingsagenda heeft plaatsgevonden, zal de primaire
Begroting 2019 middels begrotingswijziging aangepast worden.

Bij het opstellen van de Begroting 2019 is de inhoud van de
nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover
een besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een
neerwaartse bijstelling van de inwonerbijdrage.

Bij het bepalen van de inhoud van de nieuwe
samenwerkingsagenda zal de inzet van de ambtelijke capaciteit
van de Metropoolregio Eindhoven dusdanig worden ingezet dat
uitvoering van de taken leidt tot een zo optimaal mogelijk
resultaat voor alle belanghebbenden.
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Metropoolregio subregionaal wordt verdeeld en ingezet
kan op dat schaalniveau uitvoering gegeven worden aan
concrete projecten, bijvoorbeeld in het Innovatiehuis de
Peel. Het Innovatiehuis de Peel is op 22 januari 2018 van
start gegaan als netwerkorganisatie om invulling te geven
aan subregionale projecten.
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
De gemeente is geen deelnemer aan het Regionaal
Historisch Centrum. De Raad is dan ook verbaasd
over het feit dat de gemeente wel meebetaalt aan de
transitiekosten voor het Regionaal Historisch centrum
en als zodanig wel meebetaalt aan de kosten van de
transitiemanager.
De Raad gaat er vanuit dat dit een misverstand is en dat
een en ander zal worden hersteld.
Ontwikkelingen nieuwe verdienmodellen buitengebied
De planning is dat in september 2018 de Regionale Agenda
zal worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur.
Op 6 juni a.s. zal een eerste concept-agenda worden
voorgelegd aan het dan te installeren Algemeen Bestuur.
De Raad gaat uit van een zorgvuldig proces
(zorgvuldigheid boven snelheid), waarbij ook de Taskforce
Transitie Landelijk gebied wordt betrokken. Met het oog
op de inhoud van deze agenda geeft de Raad u alvast het
volgende mee voor de verdieping van de opgave Transitie
Landelijk Gebied. Het gaat om het ontwikkelen van
nieuwe verdienmodellen voor het buitengebied, zodat de
leefbaarheid en dynamiek op het platteland behouden kan
blijven.
Betrokkenheid bij Transitie Landelijk Gebied
De Raad gaat er vanuit dat de gemeente Gemert-Bakel,
als plattelandsgemeente, actief betrokken blijft bij de
inhoudelijke inbreng Transitie Landelijk gebied in de

Het klopt dat de gemeente geen deelnemer is aan het RHCe.
Wij zullen er op toezien dat hier in de toerekening van de kosten
van de transitiemanager rekening mee wordt gehouden.

De installatievergadering van het Algemeen Bestuur is verzet
naar 4 juli 2018. In die vergadering zal de planning voor fase 2
proces Update worden vastgesteld. Inhoudelijke bouwstenen
worden op dit moment opgehaald.

Inhoudelijke bouwstenen worden op dit moment opgehaald bij
alle belanghebbenden. In de vergadering van 4 juli 2018 zal de
planning voor fase 2 proces Update worden vastgesteld.
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Heeze-Leende 28-5
Helmond 3-7
Laarbeek 24 -5

Nuenen c.a. 31-5

Oirschot 29-6
Reusel-De Mierden 22-5
Someren 31-5

Regionale Agenda. Mocht u dit anders zien dan verwacht
de Raad dit tijdig te vernemen.
Akkoord – geen zienswijze
V.k.a. – geen zienswijze
Nieuwe samenwerkingsagenda
De Raad dient nu geen zienswijze in, omdat de Raad de
uitkomsten van de Update én de financiële gevolgen
daarvan, vertaald in een nieuwe of bijgestelde begroting,
wil afwachten.
Indexering
Op 13 december 2017 heeft het Algemeen Bestuur van
de Metropoolregio Eindhoven ingestemd met de Kadernota
Begroting 2019, waarin o.a. is bepaald dat op de inwonerbijdrage een indexering wordt toegepast van 2,57%. Gelet
op de onduidelijke toekomst van de Metropoolregio, de
nieuwe Regionale Agenda moet nog worden vastgesteld,
hetgeen waarschijnlijk zal leiden tot verschuiving van taken,
verzoekt de Raad u te overwegen om de indexering van de
inwonersbijdrage van 2,57% achterwege te laten.
V.k.a. – geen zienswijze
Akkoord – geen zienswijze
V.k.a.
Reserves en voorzieningen Gulbergen
De Raad geeft aan dat in de concept-Programmabegroting
Metropoolregio 2019 een duidelijk en volledig overzicht
van en toelichting op de reserves en voorzieningen moet
worden opgenomen voor de Voorziening Gulbergen
conform artikel 20, lid 2, sub e, jo. artikel 55, lid 2, Besluit
Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
(BBV) en jo. artikel 38, lid 1, Gemeenschappelijke Regeling
Metropoolregio Eindhoven.
Toelichting

N.v.t.
N.v.t.
Zodra definitieve besluitvorming over de nieuwe
samenwerkingsagenda heeft plaatsgevonden, zal de primaire
Begroting 2019 middels begrotingswijziging aangepast worden.
Bij het opstellen van de Begroting 2019 is de inhoud van de
nieuwe samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover
een besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een bijstelling
van de inwonerbijdrage.

N.v.t.
N.v.t.
N.v.t.
Als Gemeenschappelijke Regeling loopt de Metropoolregio
Eindhoven bij het opstellen van de begroting altijd een jaar
vooruit op de gemeentelijke begrotingen. Dit conform het
bepaalde in de Wet Gemeenschappelijke Regeling. De Staat
van Reserves en Voorzieningen wordt dan ook op basis van
de meest recente inzichten opgesteld en gepresenteerd in de
begroting. Voor wat betreft de Voorziening Gulbergen is van de
Provincie Noord Brabant begin 2018 een bedrag van € 2,5
miljoen ontvangen. Dit is niet terug te zien in de Begroting 2018,
deze is immers in juni 2017 vastgesteld. Wel is deze ontvangst
verwerkt in zowel de Jaarrekening 2017 als Begroting 2019. De
in de voorziening gepresenteerde middelen dienen ter dekking
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Er is bij de Voorziening Gulbergen een bedrag aan kosten
van € 165.000,001 dat – naar wij hebben vernomen –
geheel bedoeld is voor de projectleider, die is ingehuurd
voor de ontwikkeling van Gulbergen tot een landgoed.
Wat opvalt is dat bij de Voorziening Gulbergen in de staat
van reserves en voorzieningen2 geen onttrekking staat
vermeld van € 165.000,00, maar van € 1.926.355,00.
Desgevraagd heeft u telefonisch aangegeven dat bij
overgang naar de Provincie van de werkzaamheden die
gepaard gaan met de ontwikkeling van het landgoed het
restantbedrag van € 1.926.355,00 ook wordt ingezet voor
verdere ontwikkeling van het landgoed. De verwachting
is dus dat de gehele Voorziening Gulbergen van
€ 1.926.355,00 in 2019 wordt aangewend voor betaling
aan de Provincie om het landgoed na overdracht verder
te ontwikkelen.
Opgemerkt wordt dat het verloop van de Voorziening
Gulbergen onduidelijk is. De boekwaarde per 31-12-2018
is € 1.926.355,003 (realisatie) en de boekwaarde per
31-12-2018 in de begroting van 2018 bedraagt
€ 750.676,00 (begroot bedrag). Het verschil tussen deze
twee bedragen is niet duidelijk. Wij nemen aan dat er
minder kosten geweest zijn en dat daardoor minder aan
de voorziening Gulbergen is onttrokken. Het is echter
vreemd dat dit niet (duidelijk) uit de concept-programmabegroting Metropoolregio 2019 is af te leiden. Dat zou wel
zo moeten zijn. Immers, een begroting hoort duidelijk,
logisch en concludent te zijn. Dat valt ook af te leiden
uit de hier van toepassing zijnde bepalingen: artikel 20,
lid 2, sub e en art. 55, lid 2, Besluit Begroting en
Verantwoording. Bovendien staat ook in de
Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio dat
de begroting voldoet aan het Besluit Begroting en
Verantwoording (art. 38, lid 1, Gemeenschappelijke
Regeling Metropoolregio).

van de exploitatiekosten Gulbergen (o.a. pre-nazorg) voor de
jaren 2018 en 2019. Omdat de verwachting is dat de voormalige
stortplaats in 2019 wordt overgedragen naar de Provincie,
betekent dit dat de jaarlijkse exploitatie vanaf 2020 komen te
vervallen en er dus een 0-saldo wordt gepresenteerd.

1 Pag. 11 conceptprogrammabegroting MRE 2019.
2 Staat van voorzieningen pag. 39 conceptprogrammabegroting MRE 2019.
3 Staat van voorzieningen pag. 39 conceptprogrammabegroting MRE 2019.
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Son en Breugel 14-5
Valkenswaard 19-4

Veldhoven 29-5

Waalre 15-5

V.k.a. – geen zienswijze
V.k.a.
Afdekken risico’s
Zowel de Metropoolregio als de gemeente Valkenswaard
heeft een reservering (algemene reserves) getroffen om
risico’s af te dekken, die zich zouden kunnen voordoen bij
de Metropoolregio. Dubbele risicoafdekking is mogelijk niet
de (maatschappelijk) meest efficiënte wijze om risico's af te
dekken.
Een mogelijk alternatief zou kunnen zijn om de risicoafdekking enkel via de begroting van de gemeenten te laten
plaatsvinden. De Raad verzoekt daarom de vorming van
risicoreserves binnen de Metropoolregio af te bouwen,
geen stortingen meer te doen en ontstane tekorten op basis
van begrotingswijzigingen op te lossen.
Nieuwe samenwerkingsagenda
De Raad voert de discussie over de vorm van de regionale
samenwerking en de activiteiten van de Metropoolregio
graag in het kader van de evaluatie Metropoolregio.
De Raad gaat er vanuit dat de uitkomsten van de Update
worden verwerkt in de Regionale Agenda en dat deze
zullen leiden tot een aangepaste Programmabegroting
2019. Deze zal door middel van een begrotingswijziging ter
besluitvorming worden voorgelegd.
Akkoord – geen zienswijze
Nieuwe samenwerkingsagenda
De Raad gaat er vanuit dat de Metropoolregio een
gewijzigde begroting aanbiedt, zodra de Regionale Agenda
2019-2022 vastgesteld is.
V.k.a.
Nieuwe samenwerkingsagenda / inwonersbijdrage
Hoewel er in de voorliggende begroting geen grote
(financiële) wijzigingen doorgevoerd zijn ten opzichte van
2018 zijn er nog diverse onzekerheden, die komende

N.v.t.
N.v.t.
In een separaat voorstel zal u de Nota Risicomanagement en
Weerstandsvermogen van de Metropoolregio Eindhoven worden
voorgelegd. In dit voorstel wordt tevens de relatie gelegd naar de
huidige positie van de bij de organisatie aanwezige Algemene
Reserve.
Dit alles conform de spelregels in de Notitie Algemene Reserve,
zoals deze door het Algemeen Bestuur is vastgesteld op
1 november 2017 als onderdeel van de Beleidsnotitie Kaders
P&C-documenten, deel 2 opgesteld door de 4
Gemeenschappelijke Regelingen GGD, ODZOB,
Veiligheidsregio en Metropoolregio Eindhoven.

N.v.t.

Zodra definitieve besluitvorming over de nieuwe
samenwerkingsagenda heeft plaatsgevonden, zal de primaire
Begroting 2019 middels begrotingswijziging aangepast worden.
N.v.t.
Zodra definitieve besluitvorming over de nieuwe
samenwerkingsagenda heeft plaatsgevonden, zal de primaire
Begroting 2019 middels begrotingswijziging aangepast worden.
N.v.t.
Bij het opstellen van deze begroting is de inhoud van de nieuwe
samenwerkingsagenda nog niet bekend. Tot dat hierover een
besluit is genomen leidt dit vooralsnog niet tot een aanpassing
van de inwonerbijdrage.
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periode financiële consequenties zouden kunnen hebben.
De Raad verzoekt u bij het opstellen van de Regionale
Agenda het huidige budget (afgezien van de afgesproken
indexering van de inwonersbijdrage) als maximaal kader
aan te houden en onze ambities hierop aan te passen.
Als de Regionale Agenda leidt tot een versmalling van de
taken van de Metropoolregio, dient de inwonersbijdrage
proportioneel verlaagd te worden.
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