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Voorstel tot zienswijze op de conceptbegroting 2021
Metropoolregio Eindhoven en inwonerbijdrage
M eerja re nfi na ncie ri n g Bra i n port Deve lopme nt 2O2I -2O24.
Op grond van artikel 35 lid 3 Wet gemeenschappelijke
regelingen wordt de gemeenteraad in de gelegenheid
gesteld om een zienswijze op de ontwerpbegroting van de
Metropoolregio Eindhoven naar voren te bren n

Voorgesteld besluit:

1.
2.

Kennis te nemen van de begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en
I nwonerbijd ra g e Mee rja renfi na nci e ri ng Bra i n po rt Devel opme nt 2021-2024.
In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de begroting 2O2L Metropoolregio
Eind hoven en i nwonerbijd ra ge Meerja renfi nancieri ng Brai npo rt Development
202L-2O24 en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven.
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Onderwerp
concept-begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en de Inwonerbijdrage
Meerja re nfi na ncie ri n g B ra n po rt Developme nt 2O2I - 2024
i

Voorstel

1, Kennis te nemen van de begroting

2021 Metropoolregio Eindhoven en
ng Bra n po rt Developme nt 202L-2024
In te stemmen met bijbehorende zienswijze op de begroting 2O2I Metropoolregio
Eindhoven en de inwonerbijdrage Meerjarenfinanciering Brainport Development
2O2I-2O24 en deze toe te zenden aan het Algemeen Bestuur van de
Metropoolregio Eindhoven.
I

2.

nwo

n

erb ijd ra g e Mee rja renfi na nci eri

i

Inleiding
Deze begroting is gebaseerd op het Samenwerkingsakkoord 2019-2O22 en de daarmee
samenhangende discussie over de definitieve inwonerbijdrage. Uitgangspunten voor de
voorliggende begroting die zijn afgesproken in het nieuwe Samenwerkingsakkoord zijn:
"Bekostiging van de Metropoolregio Eindhoven blijft plaatsvinden via inwonerbijdragen.
We houden vast aan de bestaande afspraken voor de bekostiging van het
Stimuleringsfonds. Tevens blijven we de Metropoolregio benutten als enige subsidiënt
naar Brainport Development, oftewel als "reg ionale betaalautoriteit".

Beoogd resultaat
1. Het doel van de begroting 2027 van de Metropoolregio Eindhoven is te voldoen aan de
wettelijke verplichting vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling.
2. Het doel van bijgevoegde zienswijze is het signaal af te geven dat deze begroting in
deze fase voldoet.

Argumenten
1.1 Uit een inhoudeliike toetsing van deze (voorlopige) begroting blijkt dat ze voldoet
aan de afspraken die de 27 regiogemeenten hebben gemaakt.
De begroting is op basis van de uitganspunten uit het Samenwerkingsakkoord en de
afspraken over inzet van middelen en capaciteit. Er is rekening gehouden met het
verminderen van uitgaven van een aantal taken die inmiddels in de samenwerking van
het Stedelijk Gebied worden gedaan,
De bijdrage voor Brainport Development 2016-2020 werd niet jaarlijks geïndexeerd. In
de nieuwe afspraken voor de periode 2027-2024 van de meerjarenfinanciering Brainport
Development indexeren we de bijdrage jaarlijks, We sluiten aan bij de indexering zoals
afgesproken in het MRE. Daarmee is de continuering van beleid te handhaven,
1.2 In het naiaar van 2020 zal de raad in de vorm van het Werkprogramma 2027 een
definitieve begroting 2027 worden aangeboden.
Per onderdeel krijgt u dan meer inzicht in de activiteiten en werkzaamheden die daarvoor
worden uitgevoerd. Basis voor dit Werkprogramma 2021 zijn het
Samenwerkingsakkoord 2Q79-2O22 en het Werkprogramma 2O2O, inclusief onderbouwing
van de benodigde personele capaciteit van de organisatie.
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In het MRE werken we samen op 4 thema's:
- Economie
- Transitie landelijk gebied

- Energietransitie
- Mobiliteit
De belangrijkste kostencomponenten in de begroting 2021 van het MRE zijn de kosten
voor de organisatie van de bestuurlijke en ambtelijke samenwerking, het
personeelsbestand, Gulbergen en de regionale strategische opgaven. Het Regionaal
Historisch Centrum Eindhoven is hier ook onder gebracht. De digitalisering van de
gemeentelijke archieven vindt hier plaats.
In 2O2I ligt de focus op de doorkijk naar 2O22 en lateri de brede welvaartsmonitor en de
aanpassing van de gemeenschappelijke regeling.

1.3 U heeft eerder dit jaar kennis genomen van de Kadernota 2027 van het MRE.
De nu voorliggende begroting is overeenkomstig de uitgangspunten van de Kadernota
2021 en uw standpunt over samenwerking in het MRE en de kosten daarvoor.

3.1 We dienen altijd een zienswijze in.
In Waalre is het gebruikelijk om altijd een zienswijze in te dienen ook als we akkoord
gaan. We stellen ons actieve partner op in de samenwerking in de regio, De reactie dient
voor 20 mei binnen te zijn bij het MRE.

Kanttekeningen

1.1
7.2

Als we niet instemmen komen we de afspraken niet na die we in het kadervan de
samenwerking in MRE verband hebben gemaakt.
In het kader van Coronacrisis kunnen de wettelÍjke deadlines voor indienen van
begrotingen en jaarrekeningen verschuiven.
We leven in onzeker tijden en hebben onze bedrijfsvoering aangepast op de crisis,
Daardoor lopen de normale processen niet altijd optimaal. En vergaderingen
vinden vaak geen doorgang of in aangepaste vorm. Het Rijk onderkent dit. De
minister van Binnenlandse Zaken heeft al laten weten dat hij "indien het
noodzakelijk is" de termijnen wil aanpassen voor het indienen van de financiële
stukken zoals jaarrekeningen en begrotingen.

Kosten en dekking
Onze totale gemeentelijke bijdrage voor 2021 is (vastgesteld op basis van het aantal
inwoners):

- Regionale opgaven (de 4 inhoudelijke thema's Economie, Mobiliteit, Energietransitie

Gebied):
- Brainport Development:
- Stimuleringsfonds:

Transitie Landelijk

€ 69.198
€ 42.946
€ 61342
- Regionaal Historisch Centrum: € 71.811
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Dat is in totaal € 245.296. Dit betreft dezelfde gemeentelijke bijdrage als in 2020 plus
een indexering zoals afgesproken in de Beleidsnotitie Kaders P&C voor regionale opgaven
en het Regionaal Historisch Centrum met 2,680/o, Hiervoor is dekking in onze begroting.

Duurzaamheid
Niet van toepassing

Burgerparticipatie
Niet van toepassing

Communicatie
Têr voorbereiding op het geven van een reactie op de begroting, bieden de vier
gemeenschappelijke regelingen GGD Brabant Zuidoost, Omgevingsdienst Zuidoost
Brabant, Veiligheidsregio Brabant Zuidoost en Metropoolregio Eindhoven
gemeenteraadsleden de mogelijkheid informatie in te winnen over de betreffende
begrotingen. Door de maatregelen op grond van het Coronavirus zijn er dit jaar geen
bijeenkomsten geweest, maar bent u op een andere wijze geïnformeerd.

Vervolgprocedure en planning
Onze reactie dient voor 20 mei 2020 kenbaar gemaakt te worden aan het Dagelijks
Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Deze wordt dan betrokken bij de behandeling
van de begroting in de Commissie van advies Financiën van t7 juni 2020. De reactie
wordt samen met die van de vorengenoemde commissie in het kader van de vaststelling
van de Begroting 2020 behandeld in het Algemeen Bestuur van 1 juli 2020.

Bijlagen onderdeel van het voorstel
- Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven en bijdrage
- Concept-reactie op de Begroting 2021 Metropoolregio Eindhoven
Bijlagen ter informatie

-

Begeleidend schrijven Dagelijks Bestuur Metropoolregio Eindhoven
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