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Geachte leden van de gemeenteraad,

De concernorganisatie Metropoolregio Eindhoven heeft over het jaar 2016 een positief resultaat behaald 
van C 710.647. Hiervan heeftC 683.478 betrekking op de netwerkorganisatie Metropoolregio Eindhoven en 
C 27.169 op het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven.
Bij het vaststellen van de jaarrekening door het Algemeen Bestuur wordt tevens het positieve resultaat 
bestemd. In eerste aanleg heeft het Dagelijks Bestuur van de Metropoolregio Eindhoven het Algemeen 
Bestuur voorgesteld dit resultaat als volgt te bestemmen:

Metropoolregio Eindhoven
- ^ 639.991 uitbetaling aan deelnemende gemeenten

C 43.487 storting in bestemmingsreserve Fysiek Domein

Regionaal Historisch Centrum
C 27.169 storting in bestemmingsreserve Digitalisering Archieven 

De Adviescommissie voor Financiën heeft op 7 juni 2017 positief geadviseerd over de voorstel.

Gewijzigd voorstel winstbestemming 2016

Op dinsdag 20 juni is via de werkplaats Economische Strategie de vraag gekomen of het mogelijk is een 
extra financiering te doen aan Brainport Development om de Nationale Actieagenda Brainport verder te 
helpen. Hiervoor zou een bedrag van C 150.000 nodig zijn. Aangezien de Metropoolregio Eindhoven deze 
middelen binnen de reguliere begroting niet beschikbaar heeft, kon aan deze wens niet worden voldaan. 
Omdat besluitvorming met betrekking tot het positieve resultaat 2016 nog niet had plaatsgevonden, 
ontstond de mogelijkheid om het Algemeen Bestuur een aangepast voorstel tot winstbestemming voor te 
leggen.
In de vergadering op 21 juni heeft het Dagelijks Bestuur het Algemeen Bestuur dan ook het 
financieringsverzoek vanuit Brainport voorgelegd en de urgentie op dit dossier duidelijk gemaakt. Op dat
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moment is vanuit enkele AB-leden tevens een financieringsverzoek ingebracht van C 200.000 m.b.t. de 
energietransitie.

Beide verzoeken werden onderschreven door het Algemeen Bestuur en hebben geleid tot een herzien 
voorstel tot winstbestemming 2016:

Metropoolreqio Eindhoven
č 289.991 uitbetaling aan deelnemende gemeenten
C 200.000 vorming bestemmingsreserve energietransitie

- š 150.000 vorming bestemmingsreserve Nationale Actieagenda Brainport
- C 43.487 storting in bestemmingsreserve Fysiek Domein

Regionaal Historisch Centrum
- C 27.169 storting in bestemmingsreserve Digitalisering Archieven

Dit voorstel is in de AB-vergadering van 28 juni ter besluitvorming ingebracht. Tijdens deze vergadering is 
een amendement en motie ingebracht en overgenomen waarin wordt voorgesteld af te zien van de vorming 
van de betreffende bestemmingsreserves en de middelen, in afwachting van een consultatie van uw 
gemeenteraden over beide financieringsverzoeken, toe te voegen aan de algemene reserve van de 
Metropoolregio Eindhoven. Omdat zowel het Algemeen als het Dagelijks Bestuur gedegen besluitvorming 
erg belangrijk vinden, wordt uw gemeenteraad gevraagd hierover een uitspraak te doen.

Consultatie

Wij vragen uw gemeenteraad of u zich kunt vinden met het beschikbaarstellen van C 150.000 voor de 
Nationale Actieagenda Brainport en C 200.000 voor energietransitie en hiervoor binnen de Metropoolregio 
Eindhoven bestemmingsreserves te vormen.

Besluitvorming is voorzien in de AB-vergadering van 1 november 2017. Wij vragen u dan ook om uiterlijk 
1 oktober a.s. schríftelijk te reageren.

Voor de volledigheid vermelden wij nog dat zolang er geen definitieve besluitvorming heeft plaatsgevonden, 
de middelen binnen de algemene reserve van de Metropoolregio Eindhoven geparkeerd blijven.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur 
vsn delMetropoolregio Eindhoven

del voorzitter, de secretaris,

J( rnitsma. mevrouw drs. J. Wiggers.
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