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Adviesnota raad
Resultaat bestemmen van de MRE

Samenvatting

De MRE heeft over 2016 een positief resultaat behaald van C 711.000 en stelt u 
voorom hieruit 2 bedragen te reserveren. Namelijk C 150.000 voor de intensivering 
van de Nationale Actieagenda Brainport en C 200.000 voor de regionale 
energietransitie.
Het Algemeen Bestuur van de MRE is bevoegd hierover te besluiten. Toch hecht het 
Algemeen Bestuur eraan, als uitzondering, de 21 gemeenteraden te consulteren om te 
komen tot een gedegen besluit. Het college adviseert u in te stemmen met dit 
voorstel.

Beslispunt

1. De MRE per brief te informeren dat de raad zich kan vinden in het voorstel om 
vanuit het resultaat 2016 van de MRE:
a) C 150.000 beschikbaar te stellen voor de Nationale Actieagenda Brainport;
b) C 200.000 beschikbaar te stellen voor de regionale energietransitie.

Inleiding

Samenwerken zit in het DNA van deze regio. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en 
overheid (triple helix) maken zich al jaren samen hard voor een sterke regio. Dat is 
ook wat onze regio zo succesvol maakt.
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven hebben een gezamenlijke ambitie: 
de Brainportregio verder ontwikkelen tot een economische wereldspeler die 
internationale allure koppelt aan regionale eigenheid. We willen een excellente regio 
zijn met sterke gemeenten. Dat resulteert in een betere, duurzame toekomst voor alle 
inwoners. Deze gezamenlijke ambitie is waarom de 21 gemeenten samenwerken, en 
dat is waar het vuur voor brandt.
De kracht van de samenwerking zit in het triple helix netwerk.
Om de samenwerking te faciliteren hebben de 21 gemeenten een organisatie 
ingesteld, namelijk de MRE in de vorm van een gemeenschappelijke regeling.
De MRE heeft over 2016 een positief resultaat behaald van C 711.000. Het Algemeen 
Bestuur stelt voor om uit dit resultaat C 150.000 te storten in een 
bestemminsgreserve Nationale Actieagenda Brainport en C 200.000 te storten in een 
bestemmingsreserve Energietransitie. Het Algemeen Bestuur is bevoegd om te 
besluiten over de resultaatbestemming, maar heeft dit jaar als uitzondering besloten 
om te inventariseren of de deelnemende gemeenteraden zich in dit voorstel kunnen 
vinden.



Relevante (wettelijke) beleidskaders

4 Wet gemeenschappelijke regelingen,
4 Plan van aanpak 'Rol bestuur bij samenwerkingsverbanden',
4 Gemeenschappelijke regeling Metropool Regio Eindhoven.

Beoogd effect

Regionaal aan een gezamenlijke strategie te werken om de kwaliteit van de leef- en
werkomgeving in onze regio te optimaliseren.

Argumenten

IA. 1 De Brainport Nationale Actieagenda wordt geïntensiveerd
Op 5 juli dit jaar heeft onze regio haar aanbod voor een gezamenlijke 
actieagenda neergelegd bij de nationale politiek. Stichting Brainport wil hieraan 
nu verder uitwerking geven in de vorm van het ontwikkelen van concrete 
voorstellen, investeren in lobby en communiceren met de achterban. Hiervoor 
heeft de stichting een beroep gedaan op de werkplaats Economische Strategie 
van de MRE. Middelen hiervoor kan de MRE vinden door het voorgestelde 
bedrag van C 150.000 te reserveren uit het resultaat van 2016. Overigens 
draagt de provincie ook bij voor C 50.000 en in natura.

IB. 1 De energietransitie past binnen het Veldhovens beleid
De regio heeft de ambitie om in 2050 als eerste regio van Nederland 
energieneutraal te zijn. Dit vraagt om regionale samenwerking van een groot 
aantal partijen. Invulling en uitvoering geven aan de Energietransitie past 
binnen het Veldhovens Milieubeleid, Klimaatbeleid en de Global goals for 
sustainable development. Middelen hiervoor kan de MRE vinden door het 
voorgestelde bedrag van C 200.000 te reserveren uit het resultaat van 2016.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Het Algemeen Bestuur MRE is bevoegd
De bevoegdheid om te besluiten over de resultaatbestemming ligt bij het 
Algemeen Bestuur. Toch worden de 21 gemeenteraden hierover geconsulteerd, 
omdat het Algemeen Bestuur hecht aan gedegen besluitvorming.

Financiën

Aan dit voorstel zijn geen financiële consequenties verbonden.

Communicatie en samenspraak

Aan dit voorstel is geen samenspraaktraject verbonden.
Naast bekendmaking van het raadsbesluit via de gebruikelijke kanalen is geen 
aanvullende externe communicatie noodzakelijk.

Uitvoering / planning

Na besluitvorming door uw raad zal de brief aan MRE worden verstuurd.
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Bijlagen

Brief consultatie winstbestemming 2016 van MRE 
Concept antwoordbrief aan MRE 
Raadsbesluit 17.108

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
In de oordeelsraad van 5 september jl. is dit agendapunt niet behandeld.
Dit agendapunt wordt doorgeschoven naar de besluitvormende raadsvergadering op 
26 september 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
n.v.t.

Burgemeester en wethouders van Veldhoven,

H.J. de Ruiter 
secretaris

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