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Aan de raad
Inleiding
Beslispunten
In te stemmen met de consultatie winstbestemming 2016 MRE

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie algemene zaken, financiën en vastgoed d.d. 13 september 2017
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:

Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
-

Beoogd effect
Instemming verkrijgen van de 21 gemeenteraden zodat het Algemeen Bestuur MRE hier
op 1 november 2017 een besluit over kan nemen.

Duurzaamheid
nvt

Argumenten
De concernorganisatie MRE heeft over het jaar 2016 een positief resultaat behaald van €
710.647,- Hiervan heeft € 683.478 betrekking op de netwerkorganisatie MRE en € 27.169,op het RHCE. Bij het vaststellen van de jaarrekening door het AB wordt tevens het positief
resultaat bestemd. In eerste aanleg heeft het DB van de MRE het AB voorgesteld het
resultaat als volgt te bestemmen:
MRE
€ 639.991,- uitbetaling aan deelnemende gemeenten
€ 43.487,- storting in bestemmingsreserve fysiek domein
RHCE
€ 27.169,De adviescommissie Financiën heeft op 7 juni 2017 positief geadviseerd over dit voorstel.
Op verzoek van de werkplaats Economische strategie is het voorstel aangepast door een
bestemming van € 150.000,- op te nemen voor extra financiering aan Brainport
development voor de nationale actie-agenda Brainport. Daarnaast is door enkele AB-leden
het verzoek neergelegd om € 200.000,- te bestemmen voor de energietransitie.
Beide verzoeken zijn onderschreven door het AB en hebben geleid tot een herzien voorstel
tot winstbestemming 2016:
MRE
€ 289.991,- uitbetaling aan deelnemende gemeenten
€ 200.000,- vorming bestemmingsreserve energietransitie
€ 150.000,- vorming bestemmingsreserve nationale actieagenda Brainport
€ 43.487,- storting in bestemmingsreserve fysiek domein.
RHCE
€ 27.169,- storting in bestemmingsreserve digitalisering archieven
Dit voorstel is besproken in het AB op 28 juni 2017. De gemeenteraden worden nu
geconsulteerd over het voorstel om € 150.000,- beschikbaar te stellen voor de nationale
actie-agenda Brainport en € 200.000,- voor de energie-transitie en hiervoor binnen MRE
bestemmingsreserves te vormen.

Kanttekeningen
-

Vervallen “oude” regelgeving
-

Uitvoering
Besluitvorming is voorzien in de AB vergadering van 1 november 2017.

Bijlagen
Consultatie winstbestemming 2016 MRE

Ter inzage gelegde stukken
-
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