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Aan de raad
Inleiding
De Metropoolregio Eindhoven heeft een concept Programmabegroting 2020 opgesteld. Deze
programmabegroting is technisch van aard om te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de
Wet Gemeenschappelijke Regeling. Dit omdat dit nu samenvalt met de discussie over de
definitieve inwonerbijdrage in het kader van het Samenwerkingsakkoord. Daarover zijn procedureafspraken gemaakt. In het najaar van 2019 wordt in de vorm van het Werkprogramma 2020 een
definitieve begroting 2020 aangeboden. Basis voor dit Werkprogramma 2020 zijn het nieuwe
Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en het Werkprogramma 2019, inclusief onderbouwing van de
benodigde personele capaciteit van de organisatie. In april worden voorbereidingen getroffen voor
het opstellen van het Werkprogramma 2020, zodat u voldoende gelegenheid heeft om u hierover
uit te spreken. Vooruitlopend hierop heeft de Metropoolregio Eindhoven besloten de 2,8 fte
vacatureruimte te bevriezen.
Beslispunten
1. De zienswijze op het concept Programmabegroting 2020 van de Metropoolregio
Eindhoven vast te stellen zoals opgenomen in de door het college aan de raad
voorgelegde brief.

Dit onderwerp komt aan de orde in:
Commissie Financiën en Bestuur d.d. 7 mei 2019
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 12 december 2018 is de Kadernota begroting 2020 Metropoolregio Eindhoven
vastgesteld in het Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Deze vastgestelde
kadernota is ter kennisname via de postlijst van de raadsvergadering d.d. 31 januari 2019
aan u aangeboden. In bijlage 3 vindt u deze vastgestelde Kadernota.
Op 14 maart 2019 heeft uw raad de zienswijze op het Samenwerkingsakkoord MRE en het
werkprogramma 2019 MRE vastgesteld.

Beoogd effect
Door een zienswijze in te dienen op de concept Programmabegroting 2020 van het MRE
wordt duidelijk aangegeven dat Gemert-Bakel een verlaging van de inwonerbijdrage wenst.
Daarmee kan geld beschikbaar komen voor het financieren van taken die op subregionaal
niveau opgepakt moeten worden c.q. opgepakt zijn.

Argumenten
1.1.
De financiële doorvertaling van de nieuwe samenwerkingsagenda wordt pas echt
duidelijk aan de hand van het Werkprogramma 2020, in het najaar van 2019.
De financiële consequenties van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022 en de uitwerking
daarvan in de jaarlijkse werkprogramma’s is nog niet verwerkt in de concept
programmabegroting 2020 en verder. Daarmee hangt de inwonerbijdrage samen.
Vooralsnog is de concept Programmabegroting 2020 van de MRE gebaseerd op de oude
samenwerkingsafspraken. In de loop van 2019 wordt het Werkprogramma 2020 opgesteld.
Dan zijn ook de eerste ervaringen bekend met de uitvoering van het Werkprogramma 2019
(benodigd personeel, benodigde werkbudgetten etcetera). Dit leidt tot een realistischer
beeld om tot een passende begroting voor 2020 en verder te komen.
Er vindt in het najaar van 2019 een begrotingswijziging voor 2020 plaats. Pas dan is
definitief duidelijk wat de hoogte van de inwonerbijdrage wordt. Door het Dagelijks Bestuur
van de MRE is toegezegd dat de inwonerbijdrage in ieder geval niet zal stijgen ten opzichte
van 2019.
Nu er in 2019 en verder minder thema’s regionaal uitgevoerd worden betekent dit dat
andere thema’s subregionaal opgepakt moeten gaan worden. Een verlaging van de
inwonerbijdrage lijkt dan logisch zodat lokaal middelen beschikbaar komen om de thema’s
op te pakken die op subregionaal niveau uitgevoerd moeten gaan worden.
1.2

De zienswijze op de Programmabegroting wordt 1-op-1 overgenomen vanuit de door
uw raad vastgestelde zienswijze op het samenwerkingsakkoord Metropoolregio
Eindhoven waardoor een consequent signaal wordt afgegeven over het standpunt
van Gemert-Bakel
Het standpunt van Gemert-Bakel komt er op neer dat een vermindering van taken moet
leiden tot een evenredige verlaging van de inwonersbijdrage. Daarmee komen middelen
vrij om de taken op subregionaal niveau uit te kunnen voeren.
Zienswijze: Geadviseerd wordt om de volgende zienswijze in te dienen:
Ten aanzien van het begrotingsjaar 2020 zien wij de gewijzigde begroting 2020 in het
najaar van 2019 met belangstelling tegemoet. Dat is ook het moment waarop wij
inhoudelijk kunnen reageren op de financiële doorvertaling van het
Samenwerkingsakkoord. Wij roepen u op te werken naar een verlaging van de
inwonerbijdrage zodat lokaal middelen beschikbaar komen om de thema’s op te pakken die
op subregionaal niveau uitgevoerd moeten gaan worden. Wij roepen u dan ook op om
‘sober’ te begroten.
Communicatie
De zienswijze is openbaar en wordt toegestuurd aan het Dagelijks Bestuur van de MRE. Er
wordt niet actief gecommuniceerd naar onze inwoners.

Financiën
De inwonerbijdrage MRE voor 2020 is in de Programmabegroting 2020 van het MRE
begroot op €302.420. In onze eigen begroting is € 299.795 opgenomen. Daarmee past
deze bijdrage niet binnen onze begroting. De verhoging is een gevolg van indexering welke
meegenomen wordt in de Kadernota 2020.

Uitvoering
De zienswijze wordt betrokken bij de behandeling van de Programmabegroting 2020 MRE
in de vergadering van de Commissie van advies voor financiën van de Metropoolregio
Eindhoven van 12 juni 2019. Vervolgens wordt deze samen met het advies van de
Commissie besproken bij de vaststelling van de Programmabegroting 2020 in de
vergadering van het Algemeen Bestuur van de MRE op 26 juni 2019.
Na behandeling in de commissie Financiën en Bestuur is de concept-zienswijze (met evt.
opmerkingen vanuit de commissie) ambtelijk al doorgestuurd naar de MRE als voorlopige
zienswijze. Dit omdat de MRE gevraagd heeft om een zienswijze vóór 20 mei 2019 in te
dienen. Dit is gezien de te volgen procedure voor Gemert-Bakel (en andere gemeenten
waaronder bijv. Laarbeek) niet haalbaar. Daarom is deze tussenstap afgesproken met de
ambtelijk trekker van de MRE. Na behandeling in de raad wordt de definitieve zienswijze
toegestuurd aan het algemeen bestuur van de MRE.
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