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Geachte raad,
Hierbij treft u de concept technische Begroting 2020 van de Metropoolregio Eindhoven aan. Het doel van
deze begroting is te voldoen aan de wettelijke verplichting vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Wij
beseffen dat dit nu samenvalt met de discussie over de definitieve inwonerbijdrage in het kader van het
Samenwerkingsakkoord. Daarover hebben wij met elkaar procedure-afspraken gemaakt: in het najaar van
2019 zal u in de vorm van het Werkprogramma 2020 een definitieve begroting 2020 worden 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 hebben wij besloten de
2,8 fte vacatureruimte te bevriezen. Volledigheidshalve treft u hieronder de in het nieuwe
Samenwerkingsakkoord opgenomen financiële afspraken aan.
Financiële afspraken in het nieuwe Samenwerkingsakkoord 2019-2022
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 “regionale betaalautoriteit”. Eind 2020 loopt de huidige periode van het meerjarenplan en de
meerjarenfinanciering van Brainport Development NV af. Begin 2019 starten we met de voorbereiding
van de besluitvorming over de periode 2021-2025.
Gedurende het jaar 2019 houden we vast aan de vastgestelde Begroting 2019 en de huidige inzet van
de ambtelijke ondersteuningsorganisatie. Gekoppeld aan het voorbereidings- en besluitvormingsproces
van het Werkprogramma 2020 formuleert het Dagelijks Bestuur een voorstel over de inzet en omvang
van de ambtelijke ondersteuningsorganisatie Metropoolregio Eindhoven en de voor de realisatie van het
samenwerkingsakkoord benodigde regionale werkbudgetten. Dat kan in het najaar van 2019 resulteren
in een voorstel tot begrotingswijziging (Begroting 2020).
We houden totdat er duidelijkheid is over de toekomst vast aan bestaande afspraken voor de
bekostiging van het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.

Zienswijzen gemeenteraden
Ter 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. Hiertoe zijn een drietal bijeenkomsten gepland:
8 april 2019
17 april 2019
18 april 2019

Regionaal Opleidings Centrum, Engelse Tuin 1 te Waalre
Gemeentehuis Bergeijk, Burgemeester Magneestraat 1 te Bergeijk
Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1 te Helmond

Termijn reactie
Wij verzoeken uw Raad om vóór 20 mei 2019 uw zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de concept
technische Begroting Metropoolregio Eindhoven 2020. Uw reactie wordt dan betrokken bij de behandeling
van de begroting in de Commissie van advies Financiën van 12 juni 2019. Uw 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 26 juni 2019.
Hoogachtend,
het Dagelijks Bestuur
van de Metropoolregio Eindhoven,
de voorzitter,

de secretaris,

J.A. Jorritsma.

mevrouw drs. J. Wiggers.
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