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Aan de raad
Inleiding
De Metropoolregio Eindhoven heeft een concept Begroting 2021 opgesteld. Het betreft de derde
begroting op basis van het Samenwerkingsakkoord 2019-2022. Het akkoord waarmee we samen
het unieke economische profiel wat is opgebouwd, verder kunnen uitbouwen. Onze regio hoort, als
mainport van Nederland op een aantal deelterreinen tot de absolute wereldtop. Dit succes vraagt
continu slagvaardigheid van de samenwerking van ons als 21 gemeenten binnen de
Metropoolregio. Met betrekking tot het thema economie is ook de verbinding met de in deze
concept-begroting gepresenteerde inwonerbijdrage aan Brainport Development van belang. Een
keer per vier jaar wordt de inwonerbijdrage op de Meerjarenfinanciering Brainport Development
vastgesteld door het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur hanteert hierbij de door alle
gemeenteraden vastgestelde notitie P&C-producten 2017. Aan u als gemeenteraad wordt verzocht
om uw eventuele zienswijze kenbaar te maken op deze inwonerbijdrage en de concept Begroting
2021 MRE. Het voorstel is om in te stemmen met de concept Begroting 2021 van de
Metropoolregio Eindhoven en de daaraan verbonden inwonerbijdrage voor Brainport Development.
Beslispunten
1. De zienswijze in te dienen op de concept Begroting 2021 van de Metropoolregio
Eindhoven en de daaraan verbonden inwonerbijdrage voor Brainport Development
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. 12 mei 2020
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Op 18 december 2019 is de Kadernota begroting 2021 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. 30 januari 2020
aan u aangeboden.
Op 12 december 2019 heeft uw raad de zienswijze op het werkprogramma MRE 2020 en
de wijziging van de begroting MRE 2020 vastgesteld. Deze zienswijze hield in dat u heeft
ingestemd met het werkprogramma 2020 en de begrotingswijziging 2020.

Beoogd effect
Een efficiënte en effectieve Gemeenschappelijke Regeling Metropoolregio Eindhoven.
Duurzaamheid
n.v.t.
Argumenten
1. De concept Begroting 2021 van het MRE doet recht aan het afgesloten samenwerkings
akkoord.
Er zijn binnen onze regio urgente opgaven die we samen op willen en moeten pakken.
We houden de focus op de belangrijke thema’s voor onze regio: het behouden en
versterken van de economische groei, de transitie van het landelijk gebied, de
energietransitie en mobiliteit (bereikbaarheid). De thema’s zijn een voortzetting van
2018 en 2019. Daarmee wordt goede invulling gegeven aan het samenwerkingsakkoord.
2. De indexering die toegepast wordt is berekend conform de notitie P&C producten 2017
In de gezamenlijke notitie P&C producten 2017 van de Gemeenschappelijke Regelingen
zijn afspraken gemaakt over de toepassing van indexering. Deze wordt toegepast in de
concept Begroting 2021 van het MRE
3. Brainport Development heeft bewezen goede resultaten te kunnen halen en
cofinanciering uit andere programma’s te genereren.
Voor Gemert-Bakel is met name de regiodeal te benoemen waarbij 0,5 miljoen is
gereserveerd voor de ontwikkeling en restauratie van het kasteel. Om een indruk te
krijgen wat er in 2019 bereikt is verwijs ik u naar bijlage 4: Brainport Development
jaaroverzicht 2019.
4. De bijdrage aan het programma van Brainport Development is in lijn met de
overeenkomst uit 2016-2020.
Het voorstel is om de inwonerbijdrage in de periode 2021-2024 te handhaven op de
bijdrage uit de overeenkomst 2016-2020, echter wel jaarlijks te indexeren met hetzelfde
percentage als waar de inwonerbijdrage Regionale opgaven van de Metropoolregio
Eindhoven mee wordt geïndexeerd.
Kanttekeningen
Vervallen “oude” regelgeving
-Financiën
In de begroting 2021 staat voor MRE een structureel bedrag opgenomen van € 302.336 op
basis van de begroting 2020 MRE. Dit stijgt nu op basis van inflatie naar € 308.379. Dit
verschil wordt zoals gebruikelijk meegenomen in de Kadernota 2021.
Bovengenoemde is een normale stijging en enkel op basis van indexering. Nieuw vanaf
2021 is dat ook de bijdrage aan Brainport Development wordt geïndexeerd. Dat is de
afgelopen vier jaar niet gebeurd (op basis van de gemaakte afspraken) maar het is logisch
dat de nieuwe afspraak anders wordt ingericht. Niet indexeren van de kosten (overgrote
deel is personeelslasten) is uiteindelijk een uitholling van de organisatie. Dit percentage
betreft 2,68% voor 2021.
Communicatie
De zienswijze is openbaar en wordt toegestuurd aan het Dagelijks Bestuur van de MRE. Er
wordt niet actief gecommuniceerd naar onze inwoners.

Uitvoering
De zienswijze wordt betrokken bij de behandeling van de concept begroting 2021 MRE in
de vergadering van de Commissie van advies voor financiën van de Metropoolregio
Eindhoven van 17 juni 2020. Vervolgens wordt deze samen met het advies van deze
commissie in het kader van de vaststelling van de Begroting 2021 en de
Meerjarenfinanciering Brainport Development 2021-2024, behandeld in het Algemeen
Bestuur van de MRE op 1 juli 2020.
Na behandeling in de commissie Financiën en Bestuur van Gemert-Bakel is de conceptzienswijze (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 2020 in te dienen. Dit is gezien de te volgen procedure voor Gemert-Bakel (en een
aantal andere gemeenten) 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.
Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2021 MRE
2. Concept Programmabegroting 2021 MRE
3. Concept meerjarenplan 2021-2024 Brainport Development
4. Brainport Development jaaroverzicht 2019
5. Meerjarenplan en financiering Brainport Development
6. Concept raadsbesluit
7. Concept brief zienswijze
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