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Adviesnota raad
Indienen zienswijzen conceptbegroting 2017 en voorstel 1e 
begrotingswijziging Metropoolregio Eindhoven

Samenvatting

De conceptbegroting van de Metropoolregio Eindhoven 2017 is gebaseerd op de lijn 
die is ingezet met de programmabegroting 2016. De meerjarige inwonersbijdrage is 
nagenoeg gehandhaafd zoals gepresenteerd in de begroting 2016. In het voorstel voor 
de 1e wijziging op de begroting is een extra inwonerbijdrage van C 0,57 per inwoner 
voorzien om de ambities uit het meerjarenplan Brainport Development te kunnen 
realiseren.

Beslispunten

1. Geen zienswijzen in te dienen op de conceptbegroting 2017 van de Metropoolregio 
Eindhoven

2. Als zienswijze op het verzoek tot begrotingswijziging aan te geven akkoord te gaan 
met een verhoging van de inwonerbijdrage met C 0,57 per inwoner voor de inzet 
van Brainport Development bij het realiseren van de ambities uit het meerjarenplan 
2017-2020

Inleiding

Op 16 maart 2016 heeft de Metropoolregio de conceptprogrammabegroting 2017 aan 
de gemeenteraden aangeboden en verzoekt de raden te reageren vóór 1 juni 2016, 
zodat de reacties kunnen worden meegenomen bij de behandeling in de 
adviescommissie Financiën van 15 juni a.s.
Het is de tweede begroting van de nieuwe organisatie. Ten opzichte van voorgaande 
begrotingen is deze begroting uitgebreid met het programma overhead, vooruitlopend 
op de aanpassing van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
Bij het samenstellen van de conceptbegroting is een indexering toegepast van 2,0707o 
conform het besluit van het Algemeen Bestuur van 16 december 2015. Tevens is 
rekening gehouden met de regionale agenda 2015-2018 zoals deze is vastgesteld door 
het Algemeen Bestuur van 25 februari 2015.
Bij het Regionaal Historisch Centrum is de laatste jaren een steeds stringenter 
begrotingsbeleid gevoerd. Dit heeft de laatste jaren een dalende invloed gehad op de 
inwonerbijdrage. Vanaf 2017 stabiliseert dit weer.

Naast de reguliere begroting wordt tevens verzocht om een eerste 
begrotingswijziging. Naar aanleiding van het realiseren van de ambities uit het 
meerjarenplan van Brainport Development wordt voorgesteld om de bijdragen van de 
21 gemeenten te verhogen met C 430.000,- (C 0,57 per inwoner). Indien hier mee 
door het Algemeen Bestuur wordt ingestemd, wordt de begroting hierop aangepast.
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Relevante (wettelijke) beleidskaders

- regionale agenda 2015-2018, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 25 
februari 2015

- rol van bestuur bij samenwerkingsverbanden, waarbij de Metropoolregio als 
een samenwerkingsverband is benoemd waarbij de gemeenteraad actief 
stuurt (cat. 1).

- meerjarenplan 2017-2020 en meerjarige financiering Brainport 
Development NV (ligt ook ter besluitvorming voor aan uw raad op 14 juni 
2016)

Beoogd effect

Door samenwerking met andere overheden, bedrijven, kennisinstellingen en 
maatschappelijke organisaties werken aan een gezamenlijke strategie om de kwaliteit 
van de leef- en werkomgeving in onze regio te optimaliseren.

Argumenten

1.1 De Metropoolregio Eindhoven functioneert naar behoren
De inhoudelijke transformatie van de Metropoolregio Eindhoven is voltooid. De 
organisatie is goed toegerust op haar taken en functioneert inmiddels zoals 
bedacht bij de transformatieopgave. Ook de financiële positie past bij de 
(destijds) na te streven vermindering van de inwonerbijdrage.

2.1 Het steviger inzetten van Brainport Development op randvoorwaarden voor groei 
én maatschappelijke uitdagingen op het gebied van gezondheid, mobiliteit, 
energie, voedsel en veiligheid is een verantwoordelijkheid van alle gemeenten in 
de regio
Met het besluit om uitvoering te geven aan het meerjarenplan 2017-2020 en de 
meerjarige financiering Brainport Development NV is een extra financiële impuls 
nodig van C 430.000,-. Deze extra inzet komt ten goede aan de gehele regio. 
Daarom is het logisch dat ook de financiële consequenties gedragen worden door 
de gehele regio, in de vorm van een verhoogde bijdrage van de Metropoolregio 
als aandeelhouder. Daarnaast handhaven de aandeelhoudende gemeentes Best, 
Eindhoven, Helmond en Veldhoven hun extra jaarlijkse bijdrage.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Er blijven frictiekosten over als gevolg van de organisatorische veranderingen uit 
het verleden
Zowel door het opheffen van de milieudienst (taken grotendeels belegd bij 
ODZOB) als de reductie van het personeelsbestand vanwege de transformatie 
van het SRE ontstaan frictiekosten. De intentie is om deze lasten in het tijdvak 
tot 2021 volledig af te bouwen. Om het effect op de weerstandcapaciteit te 
beperken is gekozen om deze risico's grotendeels af te dekken door de vorming 
van de voorziening Reorganisatie SRE.

1.2 In de begroting van de gemeente Veldhoven wordt niet geïndexeerd
Bij het samenstellen van de conceptbegroting 2017 van de Metropoolregio 
Eindhoven is een indexering toegepast van 2.0707o conform besluit Algemeen 
Bestuur van 16 december 2015. Deze indexering kan gedekt worden binnen het 
programma 13, maar gaat wel ten koste van de financiële ruimte die is 
gecreëerd vanuit de besparing op de inwonerbijdrage (transformatie SRE^MRE) 
ten behoeve van subregionale samenwerking.
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2.1 De extra bijdrage aan Brainport Development gaat ten koste van het budget 
voor subregionale samenwerking
De extra financiële bijdrage als lid van de Metropoolregio kan worden gedekt 
binnen programma 13. Dit gaat echter, evenals de hierboven genoemde 
indexering, ten koste van de beschikbare middelen voor subregionale 
samenwerking.

Financiën

De totale inwonerbijdrage 2017 (9,301 euro per inwoner) komt - nagenoeg - overeen 
met de raming die is gedaan in de begroting 2016 ( 9,196 euro per inwoner).
De totale bijdrage voor 2017 bedraagt voor Veldhoven 557.911,- euro. Hiervan wordt 
C 145.563 gedekt binnen programma 15, voor archiefactiviteiten (RHCe). Voor het 
restant van C 412.345 is budget beschikbaar binnen programma 13, onder product 
6130: regionale samenwerking.
De aanvullende bijdrage (verzoek begrotingswijziging) bedraagt voor Veldhoven C 
25.180,-. Ook dit bedrag is beschikbaar binnen programma 13 onder product 6130: 
regionale samenwerking.

Communicatie en samenspraak

Het primaat over het besluit over de conceptprogrammabegroting ligt bij het 
Algemeen Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven. Dit is de aangewezen partij om 
hierover te communiceren. Actieve communicatie vanuit de gemeente Veldhoven is 
daarom niet aan de orde.

Uitvoering I planning

Het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio verzoekt de gemeenteraden te reageren 
op zowel de conceptbegroting als het verzoek tot eerste begrotingswijziging vóór 1 
juni, zodat deze reactie kan worden meegenomen bij de behandeling van de begroting 
in de adviescommissie Financiën van 15 juni 2016.
Voor Veldhoven is behandeling voorzien in de oordeelsraad van 10 mei en in de 
besluitraad van 14 juni. Op basis van de behandeling in de oordeelsraad wordt een 
voorlopig signaal afgegeven aan de adviescommissie Financiën. De finale 
besluitvorming van uw raad kan dan nog, samen met de reacties van de overige 
gemeenten en die van de adviescommissie, worden ingebracht vóór de behandeling in 
het kader van de vaststelling van de begroting 2017 in het Algemeen Bestuur op 29 
juni 2016.

Bijlagen

- aanbiedingsbrief conceptprogrammabegroting 2017
- concept programmabegroting Metropoolregio Eindhoven 2017
- aanbiedingsbrief meerjarenplan Brainport Development 2017-2020 en verzoek tot 

begrotingswijziging
- voorstel vaststellen meerjarenplan en -financiering Brainport Development NV 

2017-2020 t.b.v. vergadering Algemeen Bestuur Metropoolregio Eindhoven van 29 
juni 2016

- overzicht per gemeente van extra bijdrage aan Brainport Development

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad

De oordeelsvormende raad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te 
agenderen voor de besluitvormende raad van 14 juni 2016.
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Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad

De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
aan te passen.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

drs. J.M.L.N. Mikkers 
burgemeester
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