VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE CRANENDONCK
Registratienummer
Datum raadsvergadering
Datum B&W besluit
Portefeuillehouder
Programma
Behandelend ambtenaar

286345 / 286370
19 september 2017
8 augustus 2017
M. Vermue
Bestuur
Paul Hertog

Onderwerp: reactie gemeenteraad op brief van AB MRE 12-7-2017

Aan de raad
Voorstel:
1.
Instemmen met het voorstel dat kennis wordt genomen van het voorlopig besluit van het AB
MRE d.d. 28-6-2017 en de aangedragen overwegingen inzake winstbestemmingen (zie brief 12-7-2017;
2.
Kenbaar te maken aan het AB MRE om in de toekomst bij vergelijkbare besluitvorming (het
bestemmen van een niet marginaal positief resultaat) over de jaarrekening deze procesgang als
zogenaamde usance binnen de GR MRE te laten doen gelden en bij een toekomstige aanpassing van de
gemeenschappelijke regeling dat ook vast te leggen;
3.
In te stemmen met het voorgenomen besluit van het AB MRE inzake bestemmingen van het
positief resultaat van de jaarrekening GR MRE 2016, omdat het hier gaat om een positief resultaat met
een incidenteel karakter gaat en ook gezien de aangedragen overwegingen van het AB MRE om t.a.v.
de Toekomstagenda van de Regio ook middelen (=slagkracht) aan ambities te kunnen koppelen;

Motivering
De gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven (MRE) heeft over het boekjaar 2016 een
positief resultaat behaald van € 710.647, waarvan € 683.478 betrekking heeft op de netwerkorganisatie
MRE en € 27.169 op het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RhcE). Het AB MRE heeft hierover
op 12-7-2017 een brief aan de gemeenteraden van de 21 deelnemende gemeenten gestuurd (zie
bijlage).
Het Algemeen Bestuur MRE heeft op 28-6-2017 (bij vaststelling van de jaarrekening, waarvan de WGR
voorschrijft dat deze voor 1-8 moet zijn vastgesteld) voorlopig besloten om het genoemde positieve
resultaat van iets meer dan 7 ton over 2016 te willen gaan bestemmen op de volgende wijze:
1. Tbv vorming bestemmingsreserve energietransitie
€ 200.000
2. Tbv vorming bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport
€ 150.000
3. Tbv storting in bestemmingsreserve Fysiek Domein
€ 43.487
4. Storting in bestemmingsreserve Digitalisering Archieven
€ 27.169
5. Het restant restitueren aan deelnemende gemeenten
€ 289.991
Het besluit is genomen met dien verstande, dat eerst nog aan de gemeenteraden expliciet gevraagd
wordt of zij zich kunnen vinden in het voorstel om met het beschikbaar stellen van (de onder 1 en 2)
genoemde bestemmingsreserves en hiervoor binnen de MRE bestemmingsreserves te vormen. De
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raad wordt dus gevraagd om op de onder 1 en 2 genoemde bestemmingsreserves voor 1 oktober
2017 schriftelijk te reageren, zodat het AB MRE op 1-11-2017 hierover definitief kan besluiten. T.a.v.
het onder 3 en 4 genoemde (gezien de volumes) heeft het AB al definitief besloten om dat als zodanig
te laten uitvoeren en daarvoor wordt van de gemeenteraden geen reactie gevraagd.
Het AB MRE biedt dmv dit besluit eigenlijk een soort van zienswijzeprocedure (light) in. Rigide gesteld
vanuit de landelijke regeling WGR en vanuit de specifieke gemeenschappelijke regeling MRE, is de
zienswijzeprocedure voor raden enkel dwingend van toepassing op conceptbegrotingen en op
begrotingswijzigingen (zie daarvoor artikel 35 WGR en artikel 38 GR MRE, m.u.v.
begrotingswijzigingen, die niet leiden tot een aanpassing van de gemeentelijke bijdragen of tot een
afwijking van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten van financieel beleid, zie daarvoor artikel 38,
lid 8 GR MRE) en niet expliciet voor het vaststellen van jaarrekening (artikel 34 WGR in combinatie met
artikel 33 van de Gemeentewet). Incidenteel hebben een beperkt aantal specifieke gemeenschappelijke
regelingen (GR) in Nederland dat echter wel expliciet laten opnemen in hun eigen regeling, maar voor
de GR MRE geldt dat dus niet.
Gezien de totale omvang van het positieve resultaat (en daarmee dus ook de bestemmingsreserves) is
het echter wel degelijk aanbevelenswaardig dat het AB gekozen heeft voor deze bijzondere
besluitvorming en daarmee dus de 21 raden in de gelegenheid stelt om er iets van te vinden.
In de begeleidende brief wordt aangegeven dat het AB MRE als ook het DB MRE gedegen
besluitvorming erg belangrijk vinden en uw gemeenteraad daarom gevraagd wordt hierover een
uitspraak te doen.
Het waarom van het positieve resultaat over 2016?
De GR MRE Eindhoven heeft over het boekjaar 2016 een positief rekeningresultaat behaald van €
683.478 en het RHCE een positief resultaat van € 27.169.
Voor wat betreft het positieve resultaat over 2016 wordt aangegeven dat het een incidenteel karakter
zou betreffen; de afwikkeling van een aantal Europese subsidieprojecten vanuit de oude SREorganisatie heeft een voordeel opgeleverd van € 398.000. Daarnaast vallen er vanwege lagere
verplichtingen € 138.000 en € 68.000 vrij uit respectievelijk de voorziening Reorganisatie SRE en de
bestemmingsreserve personele kosten. De onderbesteding op de werkbudgetten van de diverse
werkplaatsen bedroeg in 2016 ruim € 43.000. Het overige voordelige verschil van € 36.000 bestaat uit
een combinatie van diverse kleine voor-en nadelen.
Onderbouwing voor de verschillende bestemmingsreserves:
- Een bedrag van € 150.000 af te zonderen in een nieuwe te creëren bestemmingsreserve
Nationale Actieagenda Brainport.
De stichting Brainport heeft aan de Werkplaats Economische Strategie het verzoek gedaan om
een bijdrage te leveren in de uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda. Op 5 april jl.
heeft onze regio haar aanbod voor een gezamenlijke actieagenda van Rijk-regio neergelegd bij
de nationale politiek. De komende periode wordt door de publieke en private partners in
Brainport Eindhoven, de provincie Noord-Brabant én het Rijk een gezamenlijke Actieagenda
ontwikkeld. Voor de uiteindelijke Rijksinzet is het regeerakkoord van een volgend kabinet
daarbij bepalend. De stichting Brainport wil daarop niet wachten, maar het goede momentum
behouden en benutten, en daarom nu verder uitwerking geven aan de Actieagenda.
De uitwerking van de Brainport Nationale Actieagenda behelst een verdere concretisering van
voorstellen uit de op 5 april jl. gepresenteerde agenda, die borging moet vinden in de plannen
en begrotingen van de betrokken ministeries. Dat vraagt (1) een actieve rol én inbreng van onze
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regionale partners (bedrijfsleven, kennisinstellingen, overheden) in het verder ontwikkelen en
concreet maken van hun voorstellen, (2) continuering van de extra ingezette lobby in Den Haag,
zeker nu Haagse agenda’s opnieuw worden gevuld, en (3) niet in de laatste plaats continue
communicatie naar onze brede, regionale achterban.
-

Een bedrag van € 200.000 af te zonder in een nieuwe te creëren bestemmingsreserve
Energietransitie.
De regio heeft de ambitie om uiterlijk 2050 en als eerste regio van Nederland energieneutraal
te zijn. Dit vraagt om regionale samenwerking van een groot aantal partijen. De gemeenten
willen dat de Metropoolregio Eindhoven hiertoe het initiatief neemt.
Een voorstel voor een aanpak moet nog worden uitgewerkt, samen met diverse partners.
Onderdelen van de aanpak zijn a) het organiseren van het netwerk, en b) het organiseren van
uitvoeringskracht.

-

Een bedrag van € 27.169 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Digitalisering
Archieven.
Het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven (RHCE) is een specifiek en feitelijk een wat apart
onderdeel binnen de GR MRE (vanuit historie SRE als zodanig ontstaan) , het functioneren van
RHCE wordt ook binnen de GR MRE geregeld via een zogenaamde bestuurscommissie.
Het positieve resultaat kan grotendeels worden teruggeleid naar extra huurinkomsten uit de
opslag van externe archieven, hogere kosten met betrekking tot materiele verzorging en een
vrijval uit de bestemmingsreserve personele kosten. Het ligt dan ook in de rede om een
positief resultaat van een dergelijke bescheiden omvang ook binnen dat specifieke onderdeel
van MRE een bestemming te geven en wel door het bedrag van € 27.169 toe te voegen aan de
bestemmingsreserve Digitalisering Archieven. Het saldo na toevoeging bedraagt € 81.453,
het maximum voor deze reserve bedraagt € 226.980.

-

Een bedrag van € 43.487 toe te voegen aan de bestemmingsreserve Fysiek domein.
Het betreft hier de onderbesteding op de werkbudgetten van de diverse werkplaatsen. Vanwege
regelgeving bij het opstellen van de jaarrekening dienen deze bedragen vrij te vallen ten gunste
van het resultaat. In het kader van de werkzaamheden van de Metropoolregio Eindhoven dienen
deze middelen wel beschikbaar te blijven voor het doel waarvoor deze in beginsel ter
beschikking zijn gesteld.
Het saldo van de reserve bedraagt na toevoeging € 1.217.748. Dit is voldoende de uitgaven van
de werkplaatsen tot en met 2020 te dekken.

-

Het resterende bedrag van € 289.991 terug te storten aan de deelnemende gemeenten.
Verdeelsleutel hiervoor zal zijn het aantal inwoners zoals gehanteerd in de Programmabegroting
2016. Voor Cranendonck zou dat betekenen 752.390 : 20.540 = 0,02729967% oftewel € 7.916,66.

Voorgesteld wordt om als reactie vanuit de gemeenteraad van Cranendonck het volgende aan te geven.
De raad van de gemeente Cranendonck heeft kennis genomen van het AB-besluit d.d. 28-6-2017 en de
aangedragen overwegingen inzake winstbestemmingen.
Het wordt op prijs gesteld dat de raden nu in de gelegenheid worden gesteld om op het voorgenomen
besluit te reageren, alvorens op 1-11-2017 als AB MRE hierover definitief te beslissen. De raad van de
gemeente Cranendonck maakt kenbaar om in de toekomst bij vergelijkbare besluitvorming (het
bestemmen van een niet marginaal positief resultaat) over de jaarrekening deze procesgang als
zogenaamde usance binnen de GR MRE te laten doen gelden en bij een toekomstige aanpassing van de
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gemeenschappelijke regeling dat ook vast te leggen. Gezien het feit dat het hier om een positief
resultaat met een incidenteel karakter gaat en ook gezien de overwegingen van het AB MRE om t.a.v.
de Toekomstagenda van de Regio ook middelen (=slagkracht) aan ambities te kunnen koppelen, kan de
gemeenteraad van Cranendonck instemmen met het voorgenomen besluit inzake bestemmingen van
het positief resultaat van de jaarrekening GR MRE 2016.
Consequenties :
Financiële :
Cranendonck mag op basis van dit voorstel een restitutie tegemoet zien van € 7.916,66.
Juridische :
geen
Beleidsmatige :
geen
Toelichting geheimhouding:
n.v.t.
A2-Samenwerking:
n.v.t.
Buurtbeheer:
n.v.t.
Strategische visie:
n.v.t.
Communicatie/burgerparticipatie:
n.v.t.

Wij stellen U voor om bijgaand in concept opgemaakt besluit vast te stellen.
Met vriendelijke groet,
BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris,
De burgemeester,

ir. J.A.G.M. van Aaken

mr. M.M.D. Vermue-Vermue
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